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Bouwkunst.
De St. Vincentius-kerk te Zinik (Soignies)
door Gustav von Bezold.
DE kerk te Zinik is, omtrent het jaar 650, door den frankischen graaf Madelgar
gesticht. Deze had zich van de wereld teruggetrokken, en den naam Vincentius
(1)
aangenomen . Monniken van de orde van H. Benedictus werden tot beheer van
het nieuwe gesticht geroepen; Madelgar kwam te sterven in Juli 660.
Op het einde der negende eeuw werd het klooster door de Noormannen verwoest,
en bleef langen tijd onbewoond. Eerst door Bruno, aartsbisschop van Keulen (den
broeder van keizer Otto I), werd het opnieuw gebouwd, en door reguliere koorheeren
betrokken.
Sedert de groote fransche omwenteling is dit kapittel opgeheven, de kerk sints
1802 hoofdkerk van Zinik, en zetel van eenen deken des bisdoms Doornik.
(2)
Zoover ik weet was het Schayes , welke het eerst de aandacht der kunstkenners
op dees kerk trok.

(1)
(2)

Boll. Acta SS. XIV. Julii, Tom. III, bl. 638 vlg.
Hist. de l'arch. en Belgique, I, 300, vlgg.
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Hij geeft daarvan slechts eene korte, en niet in alle opzichten juiste beschrijving,
met zeer gebrekkige afbeeldingen. Hij schrijft het ontstaan van den voorhandenen
bouw aan het jaar 965 toe, en de voltooiing ervan aan de elfde eeuw.
Sedert dien tijd is de kerk in verschillende kleine opstellen, - door Th. Lejeune in
(1)
de Revue de l'art chrétien , in het Bulletin de l'académie de St. Thomas et de St.
Luc (1869), in de Annales du cercle archéologique d'Enghien (1881) - zoowel als
in werken van algemeenen inhoud - Lejeune, Histoire civile et eccl. de la ville de
Soignies, L.I. Lalieu, Vie de St. Vincent Madelgaire et de Ste-Waudru, Reusens,
Cours d'archéologie chrétienne, enz., besproken.
Eene ernstige wetenschappelijke behandeling viel aan de kerk evenmin te beurt,
als eene voldoende afbeelding. Dit is des te meer te betreuren, dewijl gebouwen
der tiende eeuw zeer zelden voorkomen.
Wat ik in de volgende bladzijden lever, moge daarom toch nog niet als volledig
aanzien worden. In de maand Augustus 1886 bezocht ik Zinik. Ik kon aan de
beschouwing der kerk slechts eenen enkelen dag wijden, en bemerkte daarbij nog
tot mijnen grooten spijt, dat eene volledige studie des gebouws toenmaals met
groote moeielijkheden verbonden, ja zelfs, betrekkelijk vele belangrijke punten,
waarlijk onmogelijk was.
Ik heb eenige gewichtige mededeelingen aan wijlen den heer deken François te
danken. De afbeeldingen zijn, wat het plan der kerk betreft, naar eigene afmetingen
vervaardigd; de doorsneden zijn gevolgd naar teekeningen der leerlingen van het
Collége St-Vincent, onder de leiding van hunnen teekenmeester.

(1)

1865, bl. 449, vlgg.
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Door de vriendelijke voorkomenheid van wijlen de heer deken François, zijn deze
teekeningen mij ter hand gesteld, waarvoor ik den weleerw. heer bij dezen mijnen
hartelijken dank zou willen betuigen.
Ongelukkig komen in de afbeeldingen eenige tegenstrijdigheden voor, welke
onmogelijk te recht te brengen zijn.
Moge datgene wat ik hier aanbiede tot nog vollediger onderzoek aanleiding geven.
De kerk is eene basilica in kruisvorm, met rechthoekig koor. Aan elken dwarsbeuk
ontspringt oostelijk eene even zoo rechthoekige kapel. Het groote schip heeft twee
zijschepen. Aan den westelijken muur der kerk staat de toren, waarvan het
benedendeel zich in zijne geheele breedte tegen de kerk opent.
Aan dezen romaanschen kern hebben zich, in den loop der eeuwen, eene menigte
e

aanbouwsels gesloten; zij zijn grootendeels van de 16 eeuw. Een nauwe gang,
achter het koor, boven hetwelk zich de kapel met de relieken van H. Vincentius
bevindt, is eerst ten jare 1715-1720 aangelegd.
In het middenschip wisselen kruisvormige pijlers, in welker inspringende hoeken
schalken zijn aangebracht, met dikke ronde zuilen af.
Boven de zijschepen bevinden zich gaanderijen, welker bouw met den onderbouw
overeenstemt.
Doch de hoofdpijlers hebben slechts rechthoekige uitspruitselen en ook, in de
plaats van tusschenzuilen staan hier rechthoekige pijlers.
De kerk is geheel gewelfd. Het koor, de dwarsbeuken, de zijschepen en
gaanderijen hebben eenvoudige kruisgewelven; het kruis en het middenschip,
ribbengewelven.
Wij willen van de uiterlijke aanbouwsels, daar zij niet van wezenlijk belang zijn,
afzien, en beschouwen de
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kerk zelve, die ons twee ver uit elkander liggende kunsttijdperken

Fig. 1.
St. Vincentius-kerk te Zinik. - Grondplan.
Schaal: 1/300

vertoont, namelijk den vroeg-romaanschen tijd en de barok-renaissance kunst der
e

17 eeuw.
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Deze laatste heeft de inrichting van de groote binnenruimte bepaald, aan het
middenschip en het kruis gewelven gegeven, en overeenstemmend met dezen, de
hooge vensters van het middenschip naar plaats en vorm gewijzigd.
Zij heeft alle profielen, op enkele uitzonderingen na, vervormd, de tusschenzuilen
op overdreven wijze laten verdunnen en den blik op het koor door een reusachtige
hoogzaal en leuningen afgesloten. Eindelijk is in nieuwen tijd het gebouw van binnen
met afschuwelijke witte en geele kalk overdekt.
Laat ons trachten een beeld der kerk, zooals zij zich voor de wanstaltigheden
vertoonde, voor den geest te brengen.
Blijkbaar was zij eene basiliek met vlakke bedekking en gewelfd koor, dwarsbeuken
en zijschepen.
Boven den vierhoek van het kruis bevond zich een toren, welke door hooggelegene
vensters de kerk verlicht. Deze was echter niet gewelfd.
Bij nadere beschouwing zien wij dat de westelijke toren en de geheele westelijke
gevel niet aan het eerste tijdperk van den bouw, maar aan het laatste deel van den
romaanschen tijd, misschien eerst aan de dertiende eeuw moet toegeschreven
worden.
En zelfs het daarvan overgebleven gedeelte is niet van een' en dezelfden tijd.
Het onderdeel van het middenschip duidt aan, dat men oorspronkelijk een'
samenhangenden gewelfbouw, waarin elke travée, bestaande uit een stelsel van
twee gewelfjukken in de zijschepen, of een in het middenschip (dus 3 ½
gewelfsvakken = travées), wilde oprichten, en dat men van dit plan is afgeweken,
toen men de hoogte der kerk onder de gaanderijen had bereikt.
De vorm der pijlers verandert, de pilasters welke nu
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Fig. 2.
St. Vincentius-kerk te Zinik. - Gedeelte der doorsnede van het middenschip.
Schaal: 1/300

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

11
de groote ribbogen van het gewelf des middenschips dragen, staan met den muur
e

uit gehouwen steen niet in verband; zij zijn veeleer eerst in de XVII eeuw bij de
voltooiing van het gewelf daartegen geplaatst; ook zijn zij in gebakken steen
opgetrokken. Men had toenmaals van een overwelving afgezien.
Door fig. 4 beproef ik een beeld der herstelling van het oorspronkelijke plan te
geven. De lijsten (profiels, bandeaux,) boven de gaanderijbogen en beneden de
bovenvensters zijn nog gedeeltelijk voorhanden. De sporen der oude bovenvensters
zijn van buiten aan de zuidzijde nog terug te vinden. Maar ook het gewelf van kooren dwarsbeuken behoort waarschijnlijk óók niet tot het oorspronkelijke plan, veeleer
blijkt het een toevoegsel van lateren, schoon nog altoos middeleeuwschen tijd te
zijn.
Wij bespeuren namelijk aan de oostzijde van het koor dat de halfronde pijlers
eenige vensters, die van oudere dagteekening en grooter dan de voorhandene zijn,
gedeeltelijk bedekken.
Hadden genoemde deelen eene vlakke bedekking, dan komen zij met het plan
het middenschip te overwelven in dadelijke tegenspraak. Hier rijst dus de vraag op,
of het koor en het middenschip tot hetzelfde tijdperk behooren, of niet.
Het schijnt inderdaad, dat zij met eene zekere tusschenruimte zijn gebouwd.
Een zeer nauwkeurig onderzoek van zaakkundigen zou hier alleen het bepaalde
antwoord kunnen geven. Wij kunnen evenwel, behalve het gezegde, nog eenige
andere gronden voor onze bewering aangeven.
Het plan waarnaar het middenschip is gebouwd, sluit zich niet onmiddellijk aan
dat der dwarsbeuken, doch er ligt een stuk van den bouw tusschen beiden,
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Fig. 3.
Dwarsdoorsnede der St.-Vincentius-kerk te Zinik (Soignies).
Schaal: 1/300

Fig 4.
Restauratie van de doorsnede op de lengte.
Schaal: 1/300
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Fig. 5.
Gedeelte van den zijgevel.
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hetwelk onnoodig zou zijn, indien de muren van het middenschip bij den opbouw
van den grooten vierhoek, op het kruis, reeds bestaan hadden; dat stuk is evenwel
volkomen op zijne plaats en heeft zijn recht van bestaan, nu het laatste niet het
geval was.
Het schijnt, naar de hoogte waarop de bogen van den vierhoek liggen, dat
oorspronkelijk een middenschip van kleineren omvang, vooral van geringe hoogte,
in het plan des bouwmeesters lag.
Inderdaad is het slechts een vermoeden wat ik hier uitspreek, dat nog door andere
bewijzen vergelijkend moet worden onderzocht. Heb ik hier de waarheid getroffen,
dan komt de geschiedenis van den bouw op de volgende punten neder.
Het koor en de dwarsbeuken hebben het karakter der hoogste oudheid, en mogen
met groote zekerheid aan het laatste derde deel van de tiende eeuw toegeschreven
worden. In den loop der elfde eeuw begon men aan het middenschip te bouwen; te
gelijker tijd werden het koor en de zijbeuken aangelegd.
De afmetingen van het middenschip herinneren aan de H. Remigiuskerk te Reims;
hier vinden wij ook de halfronde pijlers van het koor van Zinik terug.
Het gewelf had men zich echter oorspronkelijk anders gedacht, en wij kunnen
niet weten, of en in hoe verre een zekere samenhang tusschen deze twe bouwwerken
heeft bestaan.
Ook de bouw van het middenschip schijnt niet zonder stoornis voltrokken te zijn,
waarbij dan eene verandering van het oorspronkelijk plan plaats gehad heeft. Het
komt mij voor dat men in elk geval niet vóor 1060 of 1070 met den bouw van het
(1)
middenschip begonnen is. Elders heb ik de meening uitgesproken

(1)

Kirchliche Baukunst, bl. 277.
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dat ook de onderste deelen van het middenschip aan de tiende eeuw moeten
toegeschreven worden. Deze bewering vloeide voort uit eene valsche dagteekening,
welke voor St. Ambrogio te Milaan was aangegeven. Heden kan die meening, nu
de dagteekening blijkbaar valsch is, niet meer gehandhaafd worden. In de tweede
e

e

helft der XII , wellicht eerst in de XIII eeuw, werden de westelijke gevel en de
westelijke toren gebouwd. Vervolgens ontstonden langzamerhand de verschillende
e

zijkapellen, en in de 17 eeuw kreeg de kerk van binnen haar tegenwoordige gestalte.
De hoogzaal (jubé) is van 1641.
De laatste periode der renaissance, heeft in hooge mate de eigenaardigheid aan
andere gebouwen haar karakter op te drukken, en hare versieringen hebben dikwijls
zulk eene aantrekkelijkheid voor het oog, dat wij er niet gaarne zouden van afzien.
Doch in Zinik zijn die toevoegsels buitengemeen smakeloos, waardoor de diepe
indruk, welke de kerk anders maken zou, bedorven wordt, ofschoon zij niet in staat
zijn dien indruk geheel te vernietigen.
Is dan ook de H. Vincentius-kerk van Zinik niet meer van zoo hooge beteekenis
voor de bouwkunst als zij oorspronkelijk was, zoo zal zij toch, uit een oudheidkundig
punt, een der merkwaardigste gebouwen van België blijven.

Munchen, Juni 1888.
G.v.B.
Wij laten op het artikel van den heer G. von Bezold onmiddelijk de beschrijving van
eenige oude verkoopbrieven en zegels volgen, welke van Zinik afkomstig
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(1)

zijn, en met de kerkelijke geschiedenis in een zeker verband staan. De beschrijving
hiervan heeft de welbekende wapen- en penningkundige graaf Maurin Nahuys wel
gelieven op zich te nemen.

Vier Ziniksche perkameuten met zegels.
o

n

N 1. - Akte van den 10 Maart 1587, waarbij de gezworenen der stad Soignies
(Jean Bosyz en Jean Servais, verklaren, dat Jean du Bois, werkman wonende te
Soignies, aan Jean de Chierve, koopman mede wonende te Soignies, verkocht
heeft eene rente van zeven ponden, veertien stuivers, vier penningen. (Perkament).
Het afhangend zegel der gezworenen der stad Soignies, in groene was, vertoont
0

0

een gedeeld wapenschild, 1 het kruis van St. Vincent, 2 de drie kepers van St.
Waudru (oud Henegauwen). Omschrift: scel: des: iurez: de: sougnies:
o

N 2. - Verkoopbrief van den 17 October 1627, waarbij de vertegenwoordigers van
den Staat der Geestelijkheid in Henegauwen, verklaren te hebben verkocht aan
Charles Patoul, burger van Bergen eene jaarrente van twee honderd-ponden.
(Perkament).
Het afhangend zegel in roode was, stelt voor het Wapenschild van Henegauwen
(2)
(in goud, een zwaite leeuw, Vlaanderen) , gedekt met een mijter en vergezeld van
den kromstaf en van de kruk, kruislings achter het schild geplaatst; het geheel is
omgeven van veertien kleinere wapenschilden, namelijk van de abdijen of
dekenschappen van: St. Ghislain, Wasnoy, Liessy, Crespin, Cambron, Virgogne,
Soignies, Fontenelle (?), Velliay (met eene roos, op de wapenkaart van Henegauwen
met drie rozen), St. Feullie, St. Denys, Bonne Espérance, Mariville en Haultnot.
Randschrift: SIGILLUM CLERI HANONIAE.
Op de buitenzijde van dezen perkamenten brief staat eene andere akte
geschreven, dato 11 April 1631, waarbij genoemde Charles Patoul en diens
echtgenoote Agnès Daux (zij teekent Daulx) bedoelde rente van twee honderd
ponden aan het convent

(1)

Deze brieven met de zegels bevinden zich in eigendom bij den heer G. Van Kerckhoven,

(2)

Vaartstraat, n 4, te Leuven, en maken deel eener belangrijke verzameling van kerkelijke en
andere oudheden.
Gewoonlijk is het Wapenschild van Henegauwen gevierendeeld: 1 en 4 Vlaanderen en 2 en
3 Holland. Vóór 1233 was het Henegauwsche wapen in goud drie kepers van zwart (St.
Waudru).

r
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der barmhartige Zusters (soeurs grises) van St. Franciscus, te Soignies, schenken.
o

N 3. - Verkoopbrief op perkament van den 15 October 1634, waarbij de drie
Staten van het land en het graafschap van Henegauwen (de Geestelijkheid, den
Adel en de burgerij) verklaren te verkoopen ten voordeele van het convent der
barmhartige Zusters (soeurs grises) te Soignies, eene jaarrente van twee honderd
ponden van Tours.
Aan dezen brief hangen drie zegels; de eerste van den Staat der geestelijkheid
r

in Henegauwen, in roode was, is dezelfde als dat van n 2. Henegauwen had
zes-en-twintig abdijen en tien dekenschappen. Het tweede zegel mede in roode
was, is van den Adel, en vertoont het wapenschild der ridderschap (een leeuw met
een zwaard in de rechter klauw). Het schild is gedekt met eenen helm met zijne
lambrequins. Helmteeken: eene hand die een zwaard vasthoudt. Rondom veertien
kleinere wapenschilden, als van: den prins van Chimay, van den graaf van Beaumont,
van Reux, van Baudoux, van Waulcourt, van Barbançon, van Silly, van Cièvre, van
Longueville, van Reba, van Antoing, van den graaf van Avesnes, van Lens, en van
den graaf van Lalaing. Randschrift: S...... HANONIAE.
Henegauwen had een prinsdom, acht graafschappen, twaalf pairschappén en
twee-en-twintig baanderijen.
Van de derde zegel in bruine was, dat van den derden Staat van het land- en
graafschap Henegauwen was, is niets meer te zien.
o

en

N 4. - Akte van den 3 Augustus 1689, waarbij Etienne la Corbisier en Anthoine
Carlier, mannen van de leenen van het graafschap Henegauwen aan het hof te
Bergen, verklaren dat ‘Damoiselle’ Marie Laurent, weduwe van François Buterne
in leven griffier der stad Soignies, met toestemming van haren zoon ‘sieur’ Baudry
Buterne, en van haren schoonzoon Pierre Carlier, den 10 November 1688 aan den
heer Kanunnik Dore, gevolmachtigde pater der eerwaardige moeders en
barmhartigheids zusters (soeures grises) van Soignies ten voordeele van het convent
dier zusters, verkocht heeft eene jaarrente van honderd negentien ponden, negen
stuivers, negen penningen.
Aan dezen perkamenten brief hangen drie zegels in groene was, het eerste voert
een wapenschild met eene druiventros. Omschritt:..... CORBISIER.
Het tweede vertoont een wapenschild, waarop niets meer te onderscheiden is,
daar neven als schildhouder eene Meermin; omschrift: MAR. BVTERNE.
Op het derde zegel ziet men de afbeeldsels van eenen met de rechterhand
zegenende opperste kerkvoogd die in de linker
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hand den pauselijken staf (kruis met drie dwarsstaven) vasthoudt. Omschrift
onleesbaar.
(Beaumont).
o

N 5. - Zegel in bruine was der schepenen der stad Beaumont. Wapenschild dier
stad (in rood een toren van zilver). Boven de poort ziet men nog een wapenschildje
waarop men niets meer onderscheiden kan. Neven de toren een 8 en een 6,
vermoedelijk 1586.
MAURIN NAHUYS.
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Dichtkunst, letteren.
Vondel en Milton
bewerkt door S. van Kerkhoff.
I.
EEN zijner schitterende fantaisiën heeft Huet gewijd aan den Engelschen dichter
Milton.
Na ons op zijn eigenaardige, boeiende wijze eenigszins bekend te hebben gemaakt
met Milton's dichterlijken arbeid en ons op de hoogte gebracht te hebben van de
politieke en godsdienstige denkbeelden van den grooten Puritein, eindigt Huet zijne
critische beschouwing door met een enkel woord te bespreken de betrekking van
Paradise Lost tot Vondel's Lucifer. Hij erkent, dat Milton bekend kan geweest zijn
met Vondel's treurspel, dat in 1654 uitkwam, dus 13 jaar voordat Paradise Lost het
licht zag. Toch trekt hij, niettegenstaande de sterk sprekende gelijkenis van sommige
gedeelten van Paradise Lost met Vondel's meesterstuk, de mogelijkheid in twijfel
dat Milton den Nederlandschen poëet zou hebben nagevolgd. Hij stelt zelfs de vraag
of niet wellicht Milton en Vondel beiden gedachten en beelden hebben kunnen
putten uit verschillende andere werken, die hij ons opnoemt en die hij veronderstelt,
dat aan beiden bekend waren.
Huet gaat verder en zegt o.a.: ‘Mij komt het voor, dat men Vondel in elk geval een
ondienst bewijst,
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wanneer men zijn werk in één adem met dat van Milton noemt. Bij Milton vergeleken
schijnt de geleerde Vondel bijna onkundig, de diepzinnige bijna oppervlakkig, de
rijke bijna arm.’
Iets verder zegt hij:... ‘Vondel's Alexandrijnen zijn de distinctie in persoon, zijne
koren zijn lierzangen, gelijk in onze letterkunde er nog nooit weerklonken hadden
en gelijk deze daarna er geen vernomen heeft. Doch, altijd betrekkelijk, deze
uitnemende verdiensten worden vrij wel onzichtbaar, wanneer men Vondel met
Milton gaat vergelijken.’
En dan weer: ‘Vondel is nooit een nederlandsche Milton geweest. Hij had zijn
eigen dichtgenie, van het miltoniaansche kenmerkend onderscheiden. Paradise
Lost is een hoofdstuk der europeesche litteratuur-geschiedenis kunnen worden;
Lucifer niet.’
Wanneer men deze woorden van Huet gelezen heeft en dan een boekje ter hand
neemt te Londen uitgegeven door George Edmundson, M.A. vroeger leeraar aan
Brasenose college te Oxford, thans predikant te Northolt in Middlesex, dat getiteld
is: ‘Milton and Vondel’, dan kan men niet nalaten zich te verwonderen over het
verschil, dat bestaat tusschen hetgeen de Engelschman en de Hollander over dit
onderwerp opmerken. Verwerpt Huet, zooals wij zagen, de mogelijkheid, dat Milton
in zijn Paradise Lost Vondel heeft nagevolgd, meent hij zelfs dat men Vondel verkleint
door een parallel tusschen Lucifer en Paradise Lost te trekken en hem op één lijn
met Milton te stellen, de heer Edmundson, de Engelschman, biedt ons zijn werkje
van 192 pagina's aan om te toonen, en de bewijsstukken, die hij aanvoert, zijn
sterksprekend, hoe, volgens zijn opinie, Milton wel degelijk en niet in geringe mate
dank verschuldigd is aan onzen Vondel.
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Als men het boek van Edmundson heeft doorgelezen, rijst, ik moet het erkennen,
wel onwillekeurig de vraag: waartoe dat gezoek in de nalatenschap van een
onmiskenbaar groot dichter als Milton? wat kan het eigenlijk schelen of hij Vondel
navolgde of zelfs van hem leende, wanneer de wijze, waarop hij ons die gestolen
(?) denkbeelden weergeeft maar schoon en boeiend is en het lezen er van ons maar
sticht? Milton zelf doet in dezen de uitspraak: ‘Leenen mits men 't geleende betere,
is geen plagiaat.’ (‘To borrow, and better in the borrowing, is no plagiarie.’) en dan,
twee groote geesten als Vondel en Milton zullen al licht, hetzelfde of nagenoeg
hetzelfde onderwerp behandelende, de tolken zijn van denkbeelden en gevoelens
die elkaar zeer nabij komen. Spraken we hier niet van zulke heroën op letterkundig
gebied, dan zouden we eenigszins hier het Fransche spreekwoord kunnen
toepassen: ‘les beaux esprits se rencontrent’.
Toch, dat alles daargelaten, leest men Edmundson's boekje niet zonder
belangstelling te gevoelen voor wat hij met zooveel warmte ons. bewijzen wil en
ons met zooveel nauwkeurigheid illustreert, en dit te meer omdat de Engelschman
er zoo van ganscher harte den palm der overwinning in toekent aan onzen trots,
onzen eenigen Vondel. Het is nu eenmaal zoo: onze ijdelheid wordt gaarne gestreeld
en waar wij dan eerst bijv.: Vondel, in zijn Lucifer, ‘flauw, middelmatig, niet
opgewassen voor zijn taak’ (wanneer men hem leest na Milton), hebben hooren
noemen, en waar dit ons gezegd is door een landgenoot en die landgenoot Huet
is, dan doet het ons vaderlandsch hart weer dubbel goed, wanneer een
Engelschman, die de moeite genomen heeft Hollandsch te leeren (men weet wat
dat zeggen wil voor een bewoner van het trotsche Albion) zoo onvoorwaar
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delijk Vondel in vele opzichten boven Milton stelt. Zonder in het minst op Milton's
buitengewone dichterlijke verdiensten iets te willen afdingen, is Edmundson in zijn
werkje getrouw gebleven aan 't motto ‘Suum cuique honorem’ (aan ieder de eer die
hem toekomt).
‘Milton and Vondel, een merkwaardigheid in de letterkunde’, zooals de schrijver
het doopt, moet, dunkt me, vooral in die gedeelten, die meer bijzonder op Vondel
betrekking hebben, eenige belangstelling inboezemen aan onze landgenooten: wij,
Nederlanders, zijn niet verwend: in 't buitenland wordt van onze letterkunde zoo
heel veel notitie niet genomen en ik hoop dus hun geen ondienst te doen met hun
enkele stukken uit ‘Milton and Vondel’ aan te bieden, om hun te doen hooren wat
den

een geleerd Engelschman van onzen 17

eeuwschen poëet zegt.

II.
Een enkel woord over Milton, daar Vondel hier geheel in betrekking tot dezen dichter
beschouwd wordt, is misschien niet overbodig, ook al zijn de naam van den illustren
Puritein en de titels zijner voornaamste werken als het ‘Verloren’ en het ‘Herwonnen
Paradijs’ genoeg bekend.
John Milton leefde van 1608-1674, dus tijdens de regeeringen van Karel I,
Cromwell en Karel II. Onder het zwakke bestuur van Jacobus I en Karel I was er in
Engeland een groot verval op staatkundig gebied te bespeuren. Hiermee ging verval
of stilstand op letterkundig gebied samen, al verheugde zich de schilderkunst ook
in de warme bescherming dier Vorsten.
Met Shakespeare's dood of eigenlijk met zijn aftreden, was er een tijdperk gesloten
in Engeland's
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litteratuur, dat niet licht te overtreffen zou zijn. In John Milton trad de man op, die
een nieuw, glorierijk tijdvak van Engeland's letteren opende en uit zijn werken klinkt
een profetische stem, die de voorbode is gebleken te zijn van de gebeurtenissen
in Engeland van 1649-1688.
De jonge Milton studeerde te Cambridge en las met steeds toenemende
bewondering en ingenomenheid de werken der klassieken, vooral van Euripides;
ook leerde hij hier meer en meer den bijbel verstaan en de verheven poëzie ervan
waardeeren.
Na afloop zijner studiën ging de jonge Milton naar Frankrijk en Italië; in eerst
genoemd land maakte hij o.a. kennis met Hugo de Groot. Toen in zijn vaderland
echter binnenlandsche twisten uitbraken en Karel I er tegenover het parlement
stond, vond Milton het tijd terug te keeren.
Hij was een volbloed Puritein, een vriend van Cromwell en gaf, nadat reeds zijn
sonnetten, oden, gezangen en psalmen het licht hadden gezien, verscheidene zeer
scherpzinnige strijdschriften uit, die allen getuigen van zijn vurige gehechtheid aan
de republikeinsche beginselen. Na den dood van Karel I schreef Milton een zeer
beroemd werk om de rechten te verdedigen van de volkssouvereineteit en waarin
hij optrad als een kampioen voor de rechtmatigheid van de veroordeeling van Karel
I. Later trad hij nogmaals in 't strijdperk met zijn ‘Defensio pro populo Anglicano’
waarin hij Salmasius, professor te Leiden, aanviel, die in een geschrift 't Engelsche
volk hun koningsmoord had verweten en de onschendbaarheid der vorsten op den
voorgrond had geplaatst.
Onder Cromwell's bestuur bekleedde Milton een staatsambt, waarvan hij bij de
Restauratie der Stuarts afstand
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moest doen; hij trok zich toen van het politieke leven voor goed terug en leefde tot
aan zijn dood, in 1674 een leven gewijd aan letterkundigen arbeid.
Zijn meesterstuk Paradise Lost, waarvan hij reeds na zijn terugkomst uit Italië in
1639 het plan gemaakt had, werd hier in de eenzaamheid voltooid en verscheen in
1667. In 1671 kwam Paradise regained uit, dat volgens de meeste, groote critici
verre beneden Paradise Lost staat, al ademt het ook een diepere godsdienstige
philosophie. Macanlay stelt het Herwonnen Paradijs integendeel zeer hoog en zegt:
het Verloren Pardijs staat niet onbetwistbaarder boven het Herwonnen Paradijs dan
dit laatste staat boven alle andere gedachten (engelsche), die sedert 't licht hebben
gezien.
Milton's zwanenzang is de Samson agonistes, waarin zijn persoonlijk karakter
meer dan elders op den voorgrond treedt. Milton's huiselijk leven was verre van
gelukkig: van zijne eerste vrouw heeft hij lang gescheiden geleefd; later, in 1653,
weder gehuwd ontviel ook deze vrouw hem door den dood in 1657. Reeds vóór
dien tijd had zijn gezicht door zijn ontzaglijke studiën zooveel geleden, dat hij geheel
blind wierd. Zijne drie dochters schijnen, naar wat de historie er ons van meedeelt,
niet zeer teerhartig geweest te zijn voor den droefgeestigen, blinden, miskenden
vader.
Wie zich de geschiedenis van Simson voor den geest roept, zal getroffen worden
door de gelijkheid van toestanden, die er bestaat tusschen dezen Hebreeuwschen
held en den Engelschen dichter en het kan niemand verwonderen, dat de oude
Milton er een soort van bitter genot in heeft kunnen vinden zijn eigen rampzalige
levenservaringen voor zijn geestesoog op te roepen, toen hij den laatsten dag van
Simson's leven in de welsprekendste en dichterlijkste taal ging beschrij-
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ven: het is alsof de grijze dichter voor dat hij de aarde vaarwel zeide, uiting heeft
willen geven aan de diepe smart, die hem zelf en anderen, miskenden, blinden reus,
gedurende het grootste deel zijns levens vergezeld heeft, maar die evenmin als bij
Simson de kracht gehad heeft het geloof te onderdrukken aan de duidelijke
overwinning der waarheid.

III.
De heer Edmundson begint met de geschiedenis te geven van de verschillende
onderzoekingen die reeds hebben plaats gehad naar den oorsprong van Paradise
Lost en naar datgene wat Milton in zijn meesterstuk vooral aan andere dichters
ontleend zou hebben, om vervolgens over te gaan tot de oorzaak, die hem noopte
nauwkeurig kennis te nemen van Vondel's gedichten: Lucifer, Joannes de
Boetgezant, Bespiegelingen over God en godsdienst, Adam in Ballingschap en
Samson en die te vergelijken met Verloren en Herwonnen Pararijs en Samson
Agonistes. Aan elk der van Vondel genoemde stukken wijdt Edmundson een
hoofdstuk en licht alles toe met aanhalingen van de beide dichters, waar de
overeenkomst tusschen beiden in 't oog springt. Deze hoofdstukken dienen als
bewijs voor de rechtmatigheid van de door den schrijver uitgesproken stelling, dat
Milton in zeer veel opzichten de schuldenaar is van Vondel.
M. Edmundson heeft de verzen van Vondel in rijmelooze engelsche verzen
overgebracht, ten einde verstaanbaar te zijn voor zijne landgenooten.
Met deze hoofdstukken hier terug te geven zou ik te lang worden en zij, die er
belang in stellen, doen oneindig beter ‘Milton and Vondel’ zelf ter hand te nemen.
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Ik zal mij alleen veroorloven hieraan toe te voegen, de vertaling van 't grootste
gedeelte der twee eerste hoofdstukken, waarin de schrijver ook o.a. uitvoerig de
redenen aangeeft in hoe verre Milton volgens zijn oordeel en onderzoek bekend
de

kan geweest zijn met onze moedertaal en haren genialen 17 -eeuwschen dichter.

IV.
Paradise Lost, zoo zegt de heer Edmundson, wordt nu algemeen gerekend onder
die enkele voortbrengselen van een zeldzaam dichterlijk vernuft, waaraan door hun
buitengewone verdiensten onsterfelijke roem te beurt valt. Toch is de geschiedenis
van dit gedicht geen onafgebroken triomf geweest.
Toen het verschenen was, veroverde het de publieke opinie niet stormenderhand.
Het verkreeg in 't begin slechts zeer langzaam eenige populariteit en toen het eindelijk
den langen weg had afgelegd, die leidde tot het hooge punt van algemeen erkende
superioriteit, dat het sinds dien tijd steeds ingenomen heeft, toen juist begon men
de
ernstig de oorspronkelijkheid ervan in twijfel te trekken. In de 18 eeuw verhief zich
als een ware storm de strijd over de bronnen, waaruit mogelijk de dichter niet alleen
de gronddenkbeelden maar zelfs de bijzonderheden van de verwikkeling en de
beelden zou hebben kunnen putten van dat ‘stoute gedicht’, dat volgens 's dichters
eigen woorden ‘dingenzou behandelen nog nimmer in proza of rijm ondernomen’.
Voltaire was de eerste, die de onderstelling uitte dat Milton's denkbeelden misschien
niet geheel oorspronkelijk waren. In een stuk voor epische poëzie in 't Engelsch
geschreven en uitgegeven in 1727, merkt Voltaire op ‘dat Milton gedurende zijn
éénjarig ver-
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blijf in Italië te Florence de opvoering bijwoonde van een bijbelsch drama van een
Italiaansch schrijver Andreini en getiteld Adamo, hetwelk den val van den mensch
behandelde en dat de dichter, de dwaze opvoering voorbijziende, doordrong tot de
verborgen majesteit van het onderwerp en zoo door dit belachelijk, onbeduidend
kunstwerk de eerste aanleiding vond van het edelste werk ooit door den
menschelijken geest ondernomen.’ Deze onderstelling, die als terloops gemaakt
was, viel niet in onvruchtbare aarde; critici en commentatoren grepen er naar met
de gretigheid aan hun ras eigen. De vraag, ‘heeft Milton plagiaat gepleegd?’ opende
voor hun nasporingen een veld te verleidelijk om het ongebruikt voorbij te gaan.
Boekenkasten en catalogi werden doorsnuffeld en het stof werd van menig
vergeten boekdeel geslagen in de ijverige nasporingen, die in 't werk gesteld werden
naar de prima stamina van Paradise Lost.
Het is onnoodig een uitvoerig verslag te geven van deze merkwaardige episode
uit de geschiedenis der letterkunde, te merkwaardiger omdat de gevolgen ervan
verre van Milton's roem te doen tanen, integendeel gediend hebben om zijn roem
als een der meest geleerde en belezen mannen van zijn tijd te vestigen....
Maar zeker zijn er twee gezichtspunten, waaruit men dit belangwekkend hoofdstuk
van littéraire critiek kan beschouwen. Een critisch onderzoek naar de samenstelling
van zijn groot epos behoeft volstrekt niet ingesteld te worden in een geest vijandig
(1)
aan Milton. Er kan te werk worden gegaan op de manier van Lauder ,

(1)

W. Lauder gaf in 1750 verschillende stukken uit om te bewijzen (op een onwaardige wijze)
dat Milton, zonder het te erkennen, onbeperkt gebruik had gemaakt van het werk van allerlei
andere dichters.
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die brutaal beweerde tegen D Newton ‘dat hij bewijzen kon dat Milton de stof van
geheele zangen gestolen had en dat er bijna geen gedachte of gevoelen in zijn
gedicht was, dat hij niet aan den een of ander ontleend had’.
Maar iets geheel anders is het Paradise Lost te bestudeeren met liefderijke zorg
en met het doel een voorzichtig en ernstig onderzoek in te stellen naar de
opeengestapelde schatten, die 't gedicht bevat en die ontleend zijn aan de
uitmuntendste letterkundigen van alle vroegere tijden, - een onderzoek, dat in het
licht zou stellen de verbazende geleerdheid, waarvan de geest des dichters
overvloeide en die hij in de volheid van zijn macht geheel en al hanteerde en
modeleerde naar zijn wil.
(1)
De heer Masson spreekt met eenige minachting over elk ‘Onderzoek naar den
oorsprong van Paradise Lost’, hetwelk hij brandmerkt als ‘grootendeels moeielijk te
bewerken nonsens’. Toch moest zeker de heer Masson, hij, die zooveel lijvige
boekeelen gewijd heeft aan de ‘Geschiedenis van Milton en zijn tijd’, de laatste zijn
om te verlangen, dat men verachtelijk als moeielijk te bewerken nonsens, datgene
ter zijde laat, dat licht werpt over de studiën en de verstandelijke grootheid van zijn
lievelingschrijver....
De aanvang van Paradise Lost is geen geheim voor ons. De Milton-handschriften,
in de bibliotheek van Trinity College, te Cambridge, ontvouwen ons dien aanvang
op een bijzonder volledige, duidelijke wijze. Hier vindt men honderd ontwerpen in
Milton's eigen schrift, die hij maakte toen hij ongeveer 31 jaar was, dadelijk na zijn
terugkomst uit Italië.

(1)

Milton's poetical works, vol 1, pag. 39.
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Gedeeltelijk zijn deze schetsen genomen uit de Oude Engelsche geschiedenis;
maar Milton's geest neigde reeds tot een bijbelsch onderwerp, zooals bewezen
wordt door het feit, dat niet minder dan zestig van die ontwerpen getrokken waren
uit de H. Schrift.
Zelfs op dat tijdstip reeds stond vóór alle andere de nu zoo beroemde titel van
Paradise Lost. Vier ontwerpen voor drama's, die de episode van den val van den
mensch zouden behandelen, toonen aan, hoe juist dit onderwerp van den beginne
af in 't bijzonder behoorde tot Milton's dierbaarste gedachten.
Wij weten ook op gezag van Edward Phillips, een neef van den dichter, dat eenige
de

regelen van Satan's Aanroeping van de Zon in het begin van het 4 boek van
Paradise Lost reeds geschreven waren, als het begin van een tragedie over den
val van den mensch, 15 of 16 jaar vóór dat het epos ernstig ter hand genomen werd.
Het is dus duidelijk, dat dit gedicht, boven alle andere werken van menschelijke
verbeelding, dit eigenaardige heeft van reeds ontworpen te zijn geweest een kwart
eeuw vóór dat het geschreven was en de tusschen liggende tijd werd door den
schrijver gebruikt (volgens zijn eigen woorden) ‘om zich door arbeid en ingespannen
studie’ langzamerhand voor te bereiden tot de groote taak, die hij zich gesteld had.
Met zorg leidde hij zich zelf op voor de roeping van dichter.
Het werk, dat zijn verheven eerzucht wilde volbrengen ‘moest niet verrijzen uit
het vuur der jeugd of ontstaan onder den invloed van wijndampen, het moest ook
niet verkregen worden door de aanroeping van Geheugen en haar verlokkende
dochteren, maar door een innig gebed tot dien Eeuwigen Geest, die verrijken kan
met alle gaven van woord en wijsheid en die Zijn Serafijnen uitzendt met het heilige
vuur van
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Zijn altaar om de lippen van hen, die hij lief heeft, te beroeren en te zuiveren. Aan
dit alles moet toegevoegd worden een aandachtig lezen van de uitgezochtste boeken,
een kloeke opmerkingsgave en een helder inzicht in de edelste en voornaamste
kunsten’.
Na een uiting als deze schijnt elk onderzoek naar den oorsprong van Paradise
Lost overbodig; want niet alleen zijn de ruwe schetsen van de eerste dichterlijke
ingevingen van den poëet tot ons gekomen, maar in dit laatste aangehaalde gezegde
worden de meest geheime bronnen van zijn wijze van dichten blootgelegd. Het is
ons, alsof we in de verborgen diepten van den scheppenden geest, den groei en
de ontwikkeling van het werk aanschouwen, van zijn eerste kiem af tot aan zijn
glorierijke voleindiging.
Op het tijdstip van de samenstelling van Paradise Lost was Milton door deze
‘ingespannen studie’ en door de steeds toenemende kennis, verkregen door 't lezen
van boeken, een der meest belezen mannen van zijn tijd geworden.
Hij was thuis geraakt in de litteratuur van oude en nieuwe tijden. Hij had in zich
opgenomen en als 't ware deel van zichzelf gemaakt de meest uitgelezen gedachten,
de vernuftigste metaphoren en beelden van alle schrijvers van zijn eigen en van
alle vroegere tijden. Zijn geheugen was werkelijk verbazingwekkend, ofschoon niet
nauwkeurig. Geen liefhebber van aanhalingen, bezat, hij de gave niet van iets
woordelijk te onthouden.
Hij deed, als 't ware, samensmelten met zijn eigen ik de gedachten en volzinnen
die hem, toen hij ze las, bijzonder getroffen hadden en bracht ze, bijna onbewust,
op nieuw te voorschijn, wanneer later, bij zijn dichterlijken arbeid, zij stemden met
de rijke harmonie van zijn verheven zang of zich leenden om als onder-
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geschikte versiering dienst te doen voor de prachtige scheppingen zijner verbeelding.
Paradise Lost is dan ook niet alleen in stijl, in zeggingskracht, en in opvatting een
van de hoogste voortbrengselen van den menschelijken geest, het is ook eenig als
een geleerd gedicht en 't munt uit door het wijde veld van letterkunde, dat tot zijn
opbouwing gediend heeft.... De geest van den dichter zweeft over 't geheele werk.
Milton heeft ongetwijfeld van dezen en genen geleend, maar met de bedrevenheid
van een groot bouwmeester legt hij zoo juist ieder geslepen stuk steen en gepolijst
marmer in, dat hij de schoonheid ervan te meer doet uitkomen door het te maken
tot een samenstellend deel van het statige gebouw, dat hij opricht.
Maar is dat geen plagiaat? Waren Lauder en andere roovers van Milton's roem
gerechtvaardigd, bij de beschuldiging, die zij tegen hem inbrachten? Het antwoordt
hierop hangt geheel af van de definitie, die we aan 't woord plagiaat geven. Milton
zelf spreekt zich hieromtrent uit, als hij zegt: dat leenen, als de leener het geleende
niet beter maakt, wel plagiaat is. Maar dat is lang niet voldoende. Als 't leenen in 't
verborgen geschiedt en op een onwettige wijze, dan kan alleen het verbeteren niet
de vlek verdrijven, die op de daad zelf rust. Het Duitsche aphorisme is vollediger:
‘In der Kunst, der Diebstahl nicht erlaubt sei, wohl aber der Todschlag’, en dit wordt
nog toegelicht door de woorden, dat de leener ‘nicht der Sklave, sondern der frei
schaltende Herr des Materials’ moet zijn.
M.a.w. hij, die voor zijn eigen litterarisch werk gebruik wil maken van de taal en
gedachten, die hij gereed vindt liggen in de geschriften van anderen moet, indien
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hij zichzelf wil vrijpleiten van de beschuldiging plagiaat te plegen, twee voorwaarden
vervullen. Hij moet zulk een uitgebreide macht bezitten over zijn stof, dat in het
verslindend vuur en den gloed van zijn verbeelding elk vreemd element als 't ware
samensmelt met het oorspronkelijke erts, zoodat uit die vereeniging een geheel
nieuw metaal ontstaat. En terzelfder tijd moet hij nooit trachten een mengsel te laten
doorgaan voor zuiver metaal. Er moet geen geheimhouding zijn. Het is onvermijdelijk,
dat een groot schrijver den rijken voorraad wetenschap, dien hij verzameld heeft,
benuttigt en dat hij somtijds ideeën, door studie verkregen, vereenzelvigt met de
scheppingen zijner eigen ziel, maar het is niettemin een oneerlijke daad, als hij,
zonder het te erkennen, den stempel zijner persoonlijkheid drukt op dat wat niet
geheel en duidelijk het zijne is... Milton's geest nu was bijzonder ontvankelijk en de
kracht van zijn geheugen was even karakteristiek als zijn oorspronkelijkheid;
bijgevolg, wanneer hij in zijn rijk voorzien brein zocht naar frissche beelden, die
uitdrukking zouden geven aan zijn stoute denkbeelden, dan traden in bonte menigte
voor zijn geestesoog volzinnen, uitdrukkingen, metaphoren uit de bladzijden van
de lievelingschrijvers wien hij zooveel uren, studeerende, gewijd had.
Wij vinden in Milton's werken dan ook ontelbare plaatsen, die herinneren aan
bekende schrijvers, meer in het bijzonder aan Euripides en Virgilius onder de ouden,
aan Dante en Tasso onder de Italianen, en aan Spenser, de Fletchers onder de
Engelsche, Du Bartas onder de Fransche dichters. Maar deze schrijvers waren wel
bekend, hun werken waren publiek eigendom geworden. Had Milton een te ruim
gebruik gemaakt van hun taal en gedachten, dan zou hij dadelijk ontdekt zijn
geworden.
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Maar nu verre van een fout of misdaad te zijn, maakt juist deze rijkdom van
letterkundige zinspelingen een der voornaamste aantrekkelijkheden van Paradise
Lost.
Maar Milton bepaalde zich niet tot de klassieke of algemeen bekende schrijvers.
Het gebruikt o.a. dat hij maakte van de Latijnsche verzen van Hugo Grotius en
Masenius was, juist omdat dit kleine, onbeduidende kunstgewrochten waren, niet
te verdedigen uit het oogpunt van strikte, letterkundige moraliteit. Maar toch, hier
kan als verdediging worden aangevoerd dat geen plagiaat gepleegd werd, omdat
Milton leende, maar het geleende verbeterde, en wij erkennen hiervan, als gezegd
is, volmondig de kracht.
Dit alles toont aan, wat men zou kunnen noemen de hoofdneiging van Milton's
geest; maar tot nu toe is er nog niets tegen hem bewezen, dat een smet zou kunnen
werpen op zijn naam als man of zijn verdienste als dichter.
Ware de strijd over de oorspronkelijkheid van Paradise Lost hier geëindigd, dan
zou er geen reden zijn verdere onderzoekingen naar dit onderwerp in testellen.
M. Masson, die zooals wij gelegenheid hadden op te merken, zulk een sterken
afkeer toont van dit gedeelte van de critiek over Milton (een gevolg, denken we, van
een niet begrijpen van het doel en een wantrouwen van den uitslag), stelt zich in
zijn inleiding tevreden met het kortst mogelijk overzicht van 't onderwerp en verwijst
den lezer in een noot naar M. Todd's hoofdstuk hierover. Hij besluit met een
opmerking, die ons 't eerst aanspoorde een onderzoek in 't werk te stellen, welk
onderzoek in deze bladzijden vervat is. Die opmerking luidde: ‘Dit hoofdstuk van
Todd geeft het meest volledige verslag over deze zaak, behalve dat de Hollandsche
dichter Joost van den Vondel niet genoemd wordt
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op de lijst van Milton's crediteuren. De rechten van dien dichter hebben zich te
Antwerpen en elders doen gelden nadat Todd's hoofdstuk geschreven was.’
Nieuwsgierigheid dreef ons aan tot een onderzoek der geschriften van den door
Todd niet genoemden dichter en van hetgeen er geschreven is over den mogelijken
invloed ervan op Paradise Lost. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in veel
opzichten zóó belangrijk en merkwaardig, dat wij geen verontschuldiging maken,
wanneer wij ze het publiek kortelijk mededeelen.
In het jaar 1654, vier jaar voordat Milton zijn Paradise Lost begon, gaf de groote
Hollandsche dichter, Vondel, een drama uit, Lucifer getiteld, en waarvan het
hoofdthema is de opstand der engelen en hun verbanning door Michaël aan het
hoofd der heerscharen Gods.
De mogelijkheid dat Milton iets aan dit tooneelspel kon verschuldigd zijn, ontsnapte
aan de aandacht der scherpziende onderzoekers naar den oorsprong van Paradise
Lost; de geschiedenis van deze nasporingen in alle hoeken en gaten van vele
bibliotheeken vindt men in het hoofdstuk over dat onderwerp in Todd's Milton. De
oorzaak van dit vreemde verzuim is waarschijnlijk hun onbekendheid met de
de

Nederlandsche taal en letterkunde, die reeds in de 18 eeuw, na een kort uiterst
schitterend tijdperk van roem, vervallen was in een toestand van verdooving en
achteruitgang. Het is nog slechts zeer korten tijd geleden dat de aandacht der
geleerden op Vondel's drama viel en dat er vergelijkingen zijn gemaakt tusschen
dat stuk en Paradise Lost. Deze vergelijkingen echter zijn zeer oppervlakkig en
onvolledig geweest. Daarenboven zijn de nasporingen van deze onderzoekers van
den lateren tijd begonnen en geëindigd bij den Lucifer.
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Wij zullen voortgaan met een diepere en meer uitvoerige beschouwing van het
onderwerp te rechtvaardigen door te bewijzen, niet alleen, dat de taal en de beelden
van den Lucifer een machtigen en blijvenden invloed hebben uitgeoefend op Milton's
geest en onuitwischbare sporen hebben nagelaten op de bladzijden van Paradise
Lost, maar ook dat de andere geschriften van Vondel in niet geringe mate hun
stempel hebben gedrukt op al de groote gedichten van Milton's later leven.
In 1661 gaf de Nederlandsche schrijver een episch gedicht uit in 6 boeken,
handelende over het Leven en den Dood van Joannes den Dooper. Het plan en de
beschrijvingen van dit gedicht dragen, een sterke gelijkenis met zekere gedeelten
zoowel van Paradise Lost als van Paradise regained.
Een drama van Vondel getiteld Adam in Ballingschap, uitgegeven in 1664 en
geschreven als een vervolg op Lucifer, heeft over 't geheel wat de opzet betreft veel
van Paradise Lost, ook is de stof voor de intrigue noodzakelijk dezelfde, maar toch
verschilt het hemelsbreed in taal en in karakter met die zangen van Milton's gedicht,
die gemaakt waren vóór dat Adam in Ballingschap uitkwam, terwijl het Hollandsche
de

de

stuk juist merkwaardig veel overeenkomst heeft met het 9 en 10 boek van
Paradise Lost, dat verschenen is na het stuk van Vondel.
Dan weer zijn vele deelen uit een didactischgodsdienstig gedicht van Vondel,
getiteld Bespiegelingen van God en Godsdienst en uitgegeven in 1661, terug te
vinden in gedeelten van 't achtste boek van Paradise Lost. Eindelijk nog gaf Vondel
in 1660 een drama uit, Samson, of de heilige wraak. Dit werk, geschreven eenige
jaren vóór Samson Agonistes, heeft onbetwist-
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bare rechten om beschouwd te worden als de letterkundige bloedverwant van 't
Engelsche stuk en die trekken van den Samson Agonistes, die tot nu toe als het
bijzonder eigendom van Milton gegolden hebben, kunnen alle worden gevonden in
zijn Nederlandschen voorganger.
(Wordt voortgezet.)
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Nederlandsche en andere oudheden.
Het huis ‘De Groote Spiegel’ te Antwerpen.
door Alf. De Decker.
HET huis De Groote Spiegel was eene der prachtigste en grootste woningen der
oude stad. Gedurende een lang tijdvak hebben talrijke, beroemde mannen binnen
zijne muren gewoond; onder zijn merkwaardig dak hebben de treffelijkste
e

e

Antwerpsche familiën van de XVI en XVII eeuw verbleven. Hierdoor is de
geschiedenis van dit oude huis hoogst belangwekkend.
De Groote Spiegel, merkwaardig door zijn gebeeldhouwd portaal, zijne vier
o

puntgevels en zijnen hoogen, rijzigen toren (pl. 1), staat op de Oude Beurs (n 4),
vroeger de Wolstraat geheeten, niet verre van den Scheldestroom, op het middenpunt
van den voormaligen handel.
Het gedeelte der huizinge dat uitziet op de straat, werd omtrent het jaar 1610
gebouwd. Het bestaat uit groote, weleer met goud-leder behangen vertrekken. Men
treedt er binnen langs eene groote poort in steen, eene van de schoonste der
overgeblevene en bekroond door een halfverheven beeldhouwwerk voorstellende
eene vrouw, omringd van kinderen, welke zich in eenen s p i e g e l beziet (pl. 2).
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Midden in de huizinge treft men eene ruime plaats aan, langs de vier hoeken bezet
met veel oudere gebouwen, maar omtrent 1610 met het voorhuis verbonden.
Het gebouw met twee verdiepingen, langs den rechterkant, paalt aan den Ouden
Voetboog, het merkwaardig gebouw der Groote Markt, en schijnt deel ervan te
hebben gemaakt. In eene der zalen van den Ouden Voetboog (dus hoogst
waarschijnlijk in de zaal van den rechtervleugel) hield de beroemde St.-Lucasgilde
gedurende verscheidene jaren hare zitting, mits een pachtgeld van honderd en
(1)
twintig gulden .
De overige gebouwen maakten deel van eene andere huizing der Groote Markt,
die den naam droeg van Grooten Spiegel. Dáár stond dus de oorspronkelijke Groote
Spiegel met den gevel langs de Groote Markt. Deze gaf zijnen naam aan de andere
gebouwen die de tegenwoordige huizinge uitmaken.
De oude Groote Spiegel hoorde in 1470 toe aan een edelman, van Keulen
herkomstig, Steven Butkens genaamd, de voorvader van den befaamden schrijver
n

der Trophées de Brabant. De eigenaar stierf den 3 October 1475, achterlatende
drie kinderen, Hendrik, Josse en Peter. Zijne weduwe, Margaretha Bloch
Schoenmakers, hertrouwde kort nadien met Jan Boeselmans, koopman, insgelijks
van Keulschen oorsprong. Na den dood dezer vrouw trad Boeselmans in 't huwelijk
met Clara Waelwyckx van Gorkum, welke, na het overlijden van haren echtgenoot,
de gade werd van Pieter van de Voordt, lid van den raad van Brabant, zoon van
den beruchten schepen en oud-schatbewaarder, die, tijdens de Quaede wereldt,
door het in opstand verkeerend volk,

(1)

AUG. THYS, Historiek der straten van Antwerpen, bl. 120.
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n

den 6 Mei 1477, op de groote markt onthalsd werd.
n

Bij akte verleend den 8 Juni 1506 staan Hendrik Butkens, schepen, Josse Butkens
en Pieter Butkens, kanunnik van S.-Servaas te Maastricht, hun eigendomsrecht af,
voor de helft aan hun stief-vader Pieter van de Voordt, en aan Clara Waelwyckx,
n

hunne stiefmoeder, voor de andere helft. Eindelijk, den 23 der zelfde maand,
verkoopen de echtelingen geheel het huis aan Pieter Gillis, heer van Santhoven,
koopman ‘in merceryen’, echtgenoot van Maria Hemmonez en zoon van Jan Gillis
(1)
en van Catharina van Ertborn .
De aanzienlijke familie Gillis kwam dus in het bezit van Den Grooten Spiegel, die
weldra groote verfraaiingen zou ondergaan. Inderdaad, het is omtrent dit tijdstip dat
men het bouwen moet stellen van den ranken toren, welken men hedendaags nog
kan bewonderen.
Maar tot welk gebruik kon zulke toren wel bestemd zijn? In dien tijd bleet het lot
der schepen, tot op den dag der terugkomst, met de grootste onzekerheid omhuld.
Ook hield de reder er aan, eene hoog verhevene plaats te hebben, in de nabijheid
der Schelde, om ten spoedigste het schip te herkennen, dat soms heel zijne fortuin
inhield. Hierdoor is het gebruik tot stand gekomen dergelijke torens te bouwen. Vele
der groote handelshuizen, niet verre van den stroom gelegen, bezitten zulk eenen
toren. Niet zoohaast had de koopman, van boven den toren, aan het paviljoen van

(1)

Deze bijzonderheden zijne grootendeels ontleend aan eene geschreven nota van M. AUG.
THYS, den schrijver van het Historiek der straten van Antwerpen, en medegedeeld door Mme
Joris-van Aerden, de huidige eigenares van den Grooten Spiegel. - De andere zaken, verkoop
en aankoop, hebben wij gevonden in de Protocollen der schepenakten van Antwerpen.
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den grooten mast, zijn lang verwacht vaartuig herkend, of hij snelde naar beneden;
zijne huisgenooten omringden hem, om de aangename tijding uit zijnen mond te
(1)
vernemen, en de gelukkige gebeurtenis werd dan in den huiselijken kring gevierd .
De rijke scheepsreder van Den Grooten Spiegel wilde eveneens een toren hebben,
en, daar hij ook een kunstliefhebber was, wendde hij zich tot eenen der grootste
bouwmeesters van zijnen tijd. Door zijn trant verraadt de toren van Den Grooten
Spiegel de kundige hand van den befaamden Herman de Waghemakere, den
ontwerper van de Beenhouwershalle, dat prachtig gebouw, hetwelk nog bestaat op
eenige stappen afstands van den Grooten Spiegel.
In het zelfde tijdvak, werd op het uiteinde der opene plaats, in eene sierlijke en
kunstvolle nis het beeld geplaatst der patronesse van Antwerpen. Dit oud en
merkweerdig standbeeld, genaamd de O.L.V. van den Grooten Spiegel, werd onlangs
aan de O.L.V.-kerk geschonken. Een lanteern in gesmeed ijzer, van smaakvolle
bewerking, hing voor het beeld.
Hetgeen er van overgebleven is, laat ons toe te zeggen dat het huis een der
prachtigste was der stad. Het staat afgebeeld op het oudste plan van Antwerpen,
dat opgemaakt werd in 1565, door Egidius van Diest, en waarvan het eenigst
bekende exemplaar voorhanden is in het museum Plantin-Moretus. Hierop kan men
zeer gemakkelijk bemerken dat de toren vroeger eene zeer eigenaardige bekroning
bezat, die nu verdwenen is.
Laat ons nu terugkeeren tot de bewoners van Den Grooten Spiegel en de gasten
die er gehuisd zijn geweest. Hieronder zijn er van groote beroemdheid.

(1)

A. THYS, Bulletin de la propriété, in L'Escaut van 30 Meert 1884.
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n

Pieter Gillis stierf den 12 Maart 1514, nalatende twee zonen: Jan, echtgenoot van
Joanna Stegelmans, bloedverwante der Rubens, en wiens dochter, Catharina Gillis,
later Pieter Peckius, den oude, huwde, en moeder werd des vermaarden kanseliers
van Brabant, Pieter Peckius den jonge, en den griffier van Antwerpen, Pieter Gillis,
beter bekend onder den latijnschen naam van Petrus AEgidius, waarmede hij een
grieksch-latijnsch woordenboek onderteekende. Hij wordt aanzien als een der beste
humanisten van zijnen tijd.
Pieter, eigenaar van het grootste gedeelte der huizingen, welke den Grooten
Spiegel uitmaken, was de vriend van Erasmus van Rotterdam, welke, volgens de
getuigenis van een gemeenschappelijken vriend, Thomas Morus, onder dit dak
(1)
geherbergd was . Thomas Morus achtte zich gevleid met de vriendschap van zulken
(2)
liefdevollen gastheer, zulken geleerden man . ‘Tijdens mijn verblijf te Antwerpen,
schrijft hij, ontving ik dikwijls het bezoek van Petrus AEgidius̄, poorter dezer stad.
Van hoogen stand, uitstekende beleefdheid, en niet minder geleerd dan edelmoedig,
bezit AEgidius al de hoedanigheden welke den waren vriend uitmaken. Zijne
redekaveling is geestig en pittig, en hem heb ik de verzachting van het leed te
danken dat ik ondervond, door verwijderd te zijn van mijn vaderland, gade en
(3)
kinderen’ .
Uit deze bewoordingen trekken wij de gevolgtrekking dat de groote kanselier van
Engeland, de afgezant van Hendrik VIII, die den marteldood stierf voor de

(1)
(2)
(3)

Brief van Thomas Morus aan Erasmus, te lezen in Histoire de Thomas Morus par Stapleton,
trad. par ALEX. MARTIN, bl. 99.
Andere brief, l. cit.
Nog een andere brief, loco cit. bl. 142.
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opperheerschappij van den H. Stoel, meermalen in den Grooten Spiegel gekomen
is, om zich neêr te zetten aan den huiselijken haard van zijnen vriend.
Nog een ander feit dient vermeld te worden. Alvorens zijn beroemd werk Utopia
in het licht te geven, zond Thomas Morus het handschrift dat drukveerdig was, aan
den gastheer van Den Grooten Spiegel. Daar werd het door AEgidius overzien
alvorens deze het den boekdrukker Dirck Mertens van Aalst ter uitgave overhandigde.
Het boek verscheen te Leuven, in de maand November 1516 en de drukproeven
van de Utopia werden hoogst waarschijnlijk in Den Grooten Spiegel gelezen.
Nog een ander beroemd man, Quinten Massys, verbleef in Den Grooten Spiegel.
Hij schilderde daar op één panneel de portretten van Erasmus en zijnen vriend
Petrus AEgidius. Deze stond afgemaald, houdende in de hand zijne omschrijving
van den Brief aan de Romeinen en eenen brief welke hem gezonden was geworden
door Thomas Morus. De schilderij werd naar Londen gestuurd en de groote kanselier
(1)
bezong in latijnsche verzen de verdienste van den kunstenaar .
Pieter Gillis II had met zijne vrouw Cornelia Sandrien drie zonen verwekt, Pieter
III, gestorven in 1544, Michiel, later geheimschrijver van keizer Karel V en Joachim,
licentiaat in de rechten, advocaat bij den Raad van Brabant en later raadsheer van
het geldwezen, onder Philips II, in het zelfde hertogdom.
Na de familie Gillis vinden wij de Van den Broecks als eigenaars van Den Grooten
Spiegel. Het was aan Alexander van den Broeck-Vekemans, schatbewaarder en
later schepen der stad Antwerpen, dat het eigendom, in

(1)

STAPLETON, loco cit.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

43
e

het begin der XVII eeuw, overging. Bekend voor zijne weelde, herbouwde hij omtrent
1610 de huizing langs den kant der Oude Beurs gelegen, en hij was het die het
prachtig portaal liet maken, waarvan wij reeds gesproken hebben, en dat alsdan de
voornaamste ingang werd tot Den Grooten Spiegel. Alsdan werd ook deze
patriciërswoning nog vergroot door het inlijven van een ander huis, in dezelfde straat
gelegen; maar hetgeen van den kant der oude Beurs werd gewonnen, verloor men
langs den anderen kant, want het gebouw, dat uitzicht had op de groote markt, werd
ervan afgezonderd en het eigendom en de zetel van de jonge voetbooggilde.
De genoemde heer van den Broeck was wellicht de vriend van Rubens. De
volgende daadzaak schijnt dit te bewijzen. Hij was namelijk een der negen
aanzienlijke poorters, die, door hunne vrijwillige bijdragen, de kosten dekten der
versiering van de stad, uitgevoerd door Rubens, bij gelegenheid der inkomste van
(1)
Infant Ferdinandus, algemeenen landvoogd onzer gewesten .
e

In het midden der XVII eeuw, ruimde de familie van den Broeck de plaats voor
de familie van den Berghe. In het jaar 1650 verkoopt Isabella, klein-dochter en
erfgenaam van Alexander van den Broeck, alsdan weduwe van Huibrecht de
Corswarem, ridder van Corswarem en van Longchamps, Den Grooten en Den
e

Kleinen Spiegel aan Barthelmeus van den Berghe, III van dezen naam, gezegd de
Jonge, stoelklerk van Antwerpen.
Een woord over de betrekking van stoelklerk. De stoelklerken waren twaalf in
getal, en werkzaam als bedienden der stad, onder de leiding der vier secretaris-

(1)

GÉNARD. Anvers à travers les âges, bl. 154, en GEVARTIUS' Pompa introitus Ferdinandi.
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sen, die gelast waren met het opstellen der akten, welke vóór de schepenen verlezen
moesten worden. Dikwijls waren zij ter zelfder tijd als notarissen aangesteld door
den keizerlijken proto-notaris, aanvaard door den Raad van Brabant, en gemachtigd
dit ambt waar te nemen buiten hunne bediening als stoelklerk.
De familie van den Berghe, welke zich te Antwerpen was komen vestigen tijdens
het bloeiend tijdstip zijner handelsgrootheid, telde reeds eene menigte notarissen.
De meest bekende was Lodewijk, die zijn ambt waarnam van 1602 tot 1666, en
waarvan Cornelius de Vos een schoon portret heeft nagelaten. De archieven der
stad bewaren de minuten zijner akten, welke zes-endertig boekdeelen in folio
uitmaken.
Barthelmeus van den Berghe was niet minder bedrijvig dan zijn vader, want zijne
akten, insgelijks ter Antwerpsche archieven aanwezig, zijn bevat in negentien
boekdeelen. Dit zij alleenlijk gezegd om aan te stippen hoe druk De Groote Spiegel
bezocht werd.
Onder dezen rijken meester verviel het huis, doch niet zijne pracht. Er bestaat
(1)
een inventaris der kunstwerken welke aldaar aanwezig waren en grootendeels
van dit tijdvak dagteekenen: marmeren schouwen, tafereelen, b.v. de H. Maagd,
geschilderd door Frans Floris, bloemschildering van Theodoor Bosschaert, kostbare
tapijten, enz. Een der behangsels in goud-leêr werd aangekocht door den
kunstschilder Nicaise De Keyser, die het gebruikte tot versiering zijner villa in de
Warandestraat. Bij de veiling der nalatenschap van den kunstenaar, werd het
toegewezen aan een handelaar in oudheden voor 2500 francs, zonder de verdere
onkosten.

(1)

Inventaris der kostbaarheden vroeger aanwezig in het huis Den Grooten Spiegel, medegedeeld
me

door M

Joris-van Aerden.
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In Den Grooten Spiegel waren ook merkwaardige stallingen, hetgeen ons noopt
een woord te zeggen van de weelde onzer voorouders in zake van paarden en
rijtuigen.
Een tijdgenoot, die de rijtoertjes beschrijft der koningin Maria van Medicis, tijdens
haar verblijf binnen onze muren, schetst in eenigszins opgeblazen stijl, de drukte
welke alsdan op de wandelingen heerschte. ‘De vestingen van Antwerpen, zegt hij,
zijn zoo beroemd om hare schoonheid, als die van Babylonië het waren om hare
sterkte en uitgestrektheid. Verbeeldt u dat het groot aantal boomen, op rij geplant,
en welke door hun weelderig gebladerte drie breede lanen overlommeren, een
prachtig park vormt rondom de stad, Het is een waar genoegen de twee zijdelanen
vol menschen te zien, en door de middenlanen ontelbare rijtuigen met heeren en
damen te zien rennen, als waren die wegen tot wandelplaats geschapen. En alhoewel
de beweging van het volk op sommige plaatsen zeer levendig is, is er in de drie
lanen ruimte genoeg om aan eenieder uitspanning te laten vinden, en zich zonder
(1)
stoornis, beschut te voelen tegen de hitte van de zon .’
Barthelmeus van den Berghe en Dymphna van Gilse, zijne huisvrouw, mochten
van hunne schoone woning niet lang genieten. De eigenaar overleed in 1669, en
n

den 14 Maart 1670, ging het huis bij verkaveling over aan hun zoon Renier, voor
de som

(1)

Histoire curieuse de tout ce qui s'est passé en l'entrée de la Reyne-Mère du Roy dans les
r

villes des Pays-Bas; par le S DE LA SERRE. Anvers, Plantin, 1632.
Verg. hierbij den Brusselschen Tour à la mode, beschreven door Pater Poirters in Het Masker.
(Red.).
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(1)

van 18,000 gulden, welke men er in openbare veiling voor geboden had .
Renier van den Berghe, griffier van de Peyse, notaris en bediende bij de stadskas,
was in huwelijk getreden met Johanna-Maria van der Aa, dochter van Melchior en
van Anna Macquereel, zijne eerste echtgenote. Reeds in 1673 verkocht Renier Den
Grooten Spiegel aan zijn schoonvader, voor dezelfde som die hij betaald had.
Na de familie van der Aa ging De Groote Spiegel over in andere min bekende
familiën, en in onze dagen werd hij het eigendom van M. en Mevr. Joris-van Aerden,
oom en moei van den geleerden archivaris, P. Génard. De woning is thans verhuurd
aan een koopman, M. van Aken, en strekt hem tot bureel en magazijn.

(1)

Scabinale Protocollen van Antw. 1670 sub R. VAN DEN BERGHE.
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De school van H. Willibrord in de abdij van Echternach.
De handschriften van de nationale boekerij te Parijs,
door Ad. Reiners.
DE abdij van Echternach, in het groothertogdom Luxemburg, is niet alleen van groot
belang voor de omliggende streken, maar even zoowel voor de geschiedenis van
België en de Nederlanden in 't algemeen eene rijke bron.
In 't jaar 698 grondde H. Willibrord, de apostel der Friezen, dit klooster door de
groote geschenken aan goud, zilver en liggende goederen, waarmede de mildheid
der hofmeiers, Pippijn en Karel Martel, als ook de abdisse Irmina en verschillende
frankische edellieden hem hadden begiftigd. Er zouden aldaar jonge en vlijtige
zendelingen worden gevormd, welke den apostel moesten ondersteunen op de
(1)
doornvolle baan der verchristelijking van Friesland . Te gelijkertijd vond de bisschop
in zijn lievelingsklooster, in de eenzaamheid van het dal der Sure, midden in een
volksstam der christelijke

(1)

Wat men hier onder Friesland heeft te verstaan, kan men uitvoerig beschreven vinden bij
Paul Alberdingk Thijm, H. Willibrordus ap. der Nederl., Hoofdst. V, bl. 116. Van den zelfden
schr. Karel de Groote en zijne eeuw, Hfdstk. I, bl. 5, vlg., 29.
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Treviren, eene toevlucht gedurende de oorlogsdonders die tijdens den vierden
Friezenkoning Radbod en Pippijn van Herstal losbarstten.
De lange reizen van den ijverigen zendeling schenen een cirkelvormige wal, rond
Friesland uitgegraven. De abdij Echternach was, zoo niet het versterkte kamp, dan
toch het tuighuis.
Echternach zond zonder ophouden hare jonge monniken en priesters uit, van de
Ardennen tot aan de kusten van Zeeland.
Toen in 't jaar 717 Karel Martel eindelijk den erfvijand der Franken overwonnen
en Friesland onderworpen had, kon H. Willibrordus op zijne beurt het volk, dat door
het zwaard was vernederd, door het geestelijk lemmer bedwingen. De grooten en
edelen van Friesland lieten niet na hem talrijke geschenken aan bodem en geld te
doen.
Willibrordus koos tot begraafplaats - niet de stad van zijnen bisschopszetel,
Utrecht, niet Antwerpen, niet zijne overzeesche geboortestad, maar wel zijne geliefde
stichting Echternach, ‘quia locus sanctus et casa Dei est, omdat het eene heilige
plaats en een huis Gods is’.
De apostel vermaakte aan zijn klooster Echternach de giften der Friezen in
Taxandrië, te Antwerpen. Daaruit is de levendige en onafgebroken betrekking
ontstaan, die door vele plaatsen en kerken van genoemde gouw met de abdij
Echternach, tot aan de groote fransche omwenteling, is onderhouden. Jaarlijks
werden rente naar 't Luxemburgsche klooster gezonden, en de abt Theofried
(1083-1110) werd zelfs van daar naar het eiland Walcheren ontboden, om er eene
woedende veete te slechten en de bewoners tot verzoening te dwingen.
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Bisschop Willibrord had de studiën in het klooster uitermate bevorderd. Hij zelf
schreef handschriften af, stichtte scholen, en liet uit Engeland oude schrijvers komen.
Na den dood des stichters, kwamen uit Engeland twee pelgrims bidden aan zijn
wonderdadig graf. Zij heetten Stigaud (Anglorum archipresul eximius) en Beonrod
(ierarcha magnificus) welke laatste van 775-795 de derde abt des kloosters werd.
Zij beiden begiftigden het klooster met kostbare boeken en andere geschenken.
Alcwyn stapte menigmaal te Echternach af. Hij schreef er ten jare 782 de twee
Levens van H. Willibrordus, waarvan het eene, in verzen, voor de leerlingen des
kloosters was bestemd. Hij schreef er ook een aantal brieven, en schonk zijnen
welbeminden Samuel (Beonrod) eenige boeken.
o

Toen St. Willehad (a 782) van zijnen bisschoppelijken zetel te Bremen door den
opstand der Saksers verjaagd werd, vond hij eene schuilplaats in de abdij van
Echternach. Hij schreef daar de epistelen en andere schriften der Vaders af.
Ado († 818) de opvolger van Beonrod, bekend door zijne kunde en vroomheid,
heeft ons ook een handschrift nagelaten.
Onder het beheer der kanunniken in de jaren 847-917 verkreeg de abdijschool
eenen hoogeren glans dan ooit te voren. Dit wordt ons wel door de rij van geleerde
scholastici bewezen, welke uit dien tijd tammen, als daar zijn Macquart. Heribert,
Rudger, Adelharius...
Na de herstelling der regelen van S. Benedictus onder Ravanger (973-1007)
ontwikkelden de studiën zich noch altoos meer, hetgeen wel door de te Parijs
teruggevonden handschriften bewezen wordt. Zoo hebben wij Liber aureus,
vervolgens een aantal schrijvers als Gluwel,
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Bertels, Hovaeus, enz. Eindelijk kwam de fransche omwenteling!
Ten gevolge der fransche omwenteling verdwenen ook in 1795 uit de archieven
van Echternach eene groote rij van kostbare stukken, met belangrijke bijdragen
voor de geschiedenis veler plaatsen van de provincie Brabant en andere.
Nadat Napoleon I zich de keizerskroon op het hoofd had gezet, en er aan dacht
de stad Parijs tot de hoofdstad der geheele wereld, den algemeenen Parnassus,
den zetel der muzen, aller kunsten en wetenschappen te maken, ontvoerde hij aan
Egypte, Italië, Spanje de kunstschatten, gelijk hij het aan Duitschland en België had
gedaan. Doch na de herstelling van 't koningschap, in 1815, keerden, zooals men
weet, alle landen in het bezit van hunne schatten aan kunst en letteren terug. Daarop
maakte evenwel het g r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g eene uitzondering. Als
een weeskind bevond zich dit land in bijzonderen toestand. Zijne schatten keerden
niet weder, ofschoon de rechtvaardigheid, de eenvoudige welvoegelijkheid voorschrijft
dat nog heden die schade worde hersteld.
Wij gaan nu over tot de beschrijving van de handschriften der abdij Echternach.

I.
In de eerste plaats moet alweder de apostel der Friezen genoemd worden, welke
te Parijs vertegenwoordigd wordt door een martelaarsboek en eenen kalender.
H. Willibrord, waartegen de hofmeiers met eer-
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bied opzagen, was niet alleen een der vermaardste predikers van zijn tijdperk, hij
was bovendien nog een uitstekende geleerde en schrijver.
Opgevoed in het klooster van Ripon, en doordrongen van den smaak voor studie,
gelijk vele zijner tijdgenooten, Beda, Egbert, Wilfrid, Acca, trok hij op 20jarigen leeftijd
naar Ierland, om zich in vele vakken van kennis nog te volmaken. ‘Gelijk de bij, zoog
hij uit de boeken der Ouden, als uit hemelsche bloemen, de geuren en den honig
der geestelijke wetenschap, om die in de cellen zijns harten neder te leggen’, zegt
(1)
Alcwyn .
a) Het bovengenoemd martelaarsboek en de Kalender worden te Parijs in de
o

bibliothèque nationale onder de latijnsche boeken N 10,837 bewaard. Het hs.
o
is 24 × 19 centimeters groot; het heeft twee onderscheiden deelen: 1 het
o
o
martyrologium f 1-33, jonger dan de Kalender: f 34-44. Deze dagteekent,
volgens het oordeel der Bollandisten en der nieuwere oudheidkundigen, van
e
de 7 eeuw, en is omtrent 684 door onzen monnik te Ripon, het martyrologium
echter eerst in 720 geschreven. Wegens zijnen hoogen ouder-

(1)

Alcuin, Vita s. Will. c. IV. Et quia in Hibernia scholasticam eruditionem viguisse audibat...
quatenus ceu prudentissima apis ex eorum propinquitate mellifluos pietatis carperet flores et
in sui pectoris alveario dulcissimos virtutum favos construeret....
Zie ook: Theofried Vita s. Will. c. IV. Hac aetate viris effulsit Hibernia claris, floruit in studiis
ut Athenae gymnasophistis.

Huc se forma decus juvenum dedit alta docendum
Ac didicit logices, ethicae, phisicae rationes
Quae duo sint, in quae dialectica dividitesse
Quid genus et species sit et enthyrnema sorytae,
Quid mathesys, aplanes (firmamentum) quis volvat spiritus orbem.
Flores divinae decerpsit bibliothecae,
Atque favos ut apes construxit spirituales....
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dom en andere belangrijke eigenschappen is dit handschrift door een groot
(1)
getal geschiedkenners en paleographen bestudeerd en beschreven .
b) Belangrijker nog dan dit handschrift is het boeteboek (Poenitentiale), getiteld
Judicium Clementis, eene reeks van straffen en boetcanons voor zekere
misdrijven bevattende.
Men kent een Poenitentiale van Columbanus († 615), van Theodorus († 690),
Beda († 735), Egbert van York († 767).
o

De 20 canons uit het boeteboek van S. Willibrordus, ontdekt in het hs. n 153
te Augsburg, zijn nog steeds het onderwerp der kritiek van zekere geleerden.
c) Men vermeldt ook van H. Willibrordus een Leven door hem zelven geschreven,
maar Theofried noch Alcwyn maken daarvan melding. Niemand schijnt het ooit
gezien te hebben.
d) In de 4e plaats spreekt men van A) Canones et decreta ad rem ecclesiasticam

pertinentia; B) Homiliae; C) Epistolae; D) Liber de perigrinatione sua (Willibrords
Reisboek). Historia rerum gestarum sui saeculi, vitaeque propriae (geschiedenis
van zijnen eigenen tijd).
Indien deze werken ooit bestaan hebben moet men betreuren dat zij verloren
zijn gegaan.
e) Uit den tijd van S. Willibrord, of althans van niet veel latere dagteekening,
o
vinden wij te Parijs het Evangelarium n 9389 der latijnsche werken; groot 32
× 24 centimeters, met 222 bladen. Dit kostbare handschrift heeft ten allen tijde
de bewondering der

(1)

Verg. onze studie in het Organ der christlichen Kunst, Luxemburg, 1883. - Boll. Acta
Sanctorum. Jan I, bl. XLVI; April II. bl. IX. volgg.
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kunstvrienden gaande gemaakt. De hooge ouderdom, de lieve miniaturen, de
onvergelijkelijk schoone hoofdletters hebben aan dit hs. de eer verschaft in
o

o

kast n 23, onder n 166 ter tentoonstellingszaal te worden nedergelegd.
Westwood, graaf Bastard, Delisle, Waagen, hebben een aantal zinnebeelden
der evangelisten hieruit teruggegeven. Wij zelven hebben daaraan eene
bijzondere studie gewijd, en zijn geneigd aan eenen Ierschen oorsprong van
het werk te gelooven, hetwelk waarschijnlijk door abt Beonrod (775-795) uit
(1)
Engeland herwaarts is gebracht.

De abdijschool van Echternach door den apostel in 't leven geroepen, bloeide
gedurende de geheele middeleeuwen, zoodat deze stichting meer en meer beroemd
voor hare wetenschap den naam ontving van School der Benedictijnen, De Bloem
der ordensregel, De Perel der orde.
De Nationale boekerij bezit nog een handschrift der Aanteekeningen van S.
n

Hiëronymus op den evangelist Mattheus, van Ado, 4 abt van Echternach. Het is
30 × 17 cent. groot, en draagt tot nummer 9530. De hoofdletters zijn onafgewerkt.
o

Verder vinden wij nog, onder n 11.219: Summa medicinalis, 233 bladen, 23 ×
e

18 cent. groot, uit de 9 eeuw, dan, onder 9433, een Sacramentarium van 260
bladen, 29 × 22 cent. groot.
o

Op f 1 lezen wij de namen der hollandsche kerken, welke van de abdij Echternach
afhangen: Kirichwere (mater), Rinesburg, Nezo, Betticha, Corzpolt,

(1)

e

Organ der christl. Kunst, Luxemburg 1888, 3 aflev., October.
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Thidrat, Gentrit, Wido, Reinza, Warnemunde, Rinsatervelt, Leithemutha, Northgo
(mater), Wareholt (mater), Sasheim, Velisinburg (mater), Agathenkiricha,
Heimettenkiricha, Asmedelf, Sloton, Smirenewalt, Harleim, Urisheim, Heiliginlo,
Almere, Misna, Skirmere, Flerethinga (mater), Skie, Harthga, Petheim (cap.).
o

Op f 2 bevindt zich eene lijst der kerken, welke Theodericus (graaf van Holland)
in naam der abdij van Echternach bestiert; namelijk in Friesland: Velinson, Heilingloh,
Northunga, Vuroholz (mater), Kirichwere (mater), Leithemutha, Rinsaterewalt,
Asdeherewalt, Voreholt (mater), Saxheim, Northgo (mater), Welscereburg,
Agatheinkyricha, Heimezenkyrke, Spirenetevalt, Sloton, Asemanedelf, Heiligenlo
(1)
(mater), Sarmere, Misira, Wolgunga, Aldenthorf, Vroulo, Petheim.

(1)

Wij geven hier eene verklaring (zoover onze kennis reikt) van deze plaatsnamen.
Fol. 1.
Kirchwere, Kerkwerve. Zie PAUL ALBERDINGK THIJM, Karel de Groote
en zijne eeuw, bl. 65.
Rinesburg, Rijnsburg. Zie L.PH.C. VAN DEN BERGH, Handboek der
Middelnederlandsche geographie, bl. 158.
Nezo, waarsch. Nethe, P. ALB. TH. alsboven, bl. 65.
Wido, Wide. V.D.B.bl. 199 meende het ware Wiele, in Neder-Betuwe.
Reinza, Rexna, Ressen, eveneens in Neder-Betuwe.
Warnemunda, Warmunda, Warmond.
Rinsatervelt, Rinsaterwald, Rynzaterwoude (Rynland, Utrecht).
Leithemutha, Leimuide aan het Haarlemmer meer.
e

Northgo, Noordwijk, reeds van de 9 eeuw.
Saxheim, Sahsenheim, Sassenheim (?) bij Haarlem.
Velisinburg, Velsercburg, Velzen, P. ALB. TH. Karel d. Gr. bl. 179 en
65.
Asmedelf, Ascammanasdelf, Assendelft, noord. van Haarlem.
Sloton, Sloten bij Amsterdam.
Harleim, of Hesleim, Haarlem.
Heiligenlo, Heilgalo, Helichelo, Heilo bij Haarlem.
Almere, Alcmerc, Alkmaar bij Haarlem.
Misna, Misnen, Myzen, W.-Friesland.
Skirmere, thans het Schermereiland. V.D. BERG, 149.
Flerithinga, Florthingo (?), Vlaardingen.
Skie, Schi (oud Schiedam of Overschie (?)).
Harthga, Harga, Harg bij Schiedam, of Hargen op Texel.
Petheim, Petten, op Texel.
o

F 2.

Velinson, Velesan, Velzen, in Kennemerland (?).
Northunga, Nortgo. Noordwijk.
Vuroholz, Voreholt, Voorhout, bij Noordwijk.
Asdeherewalt, Aslecarwalt (?), Eslijkerwoude.
Spirentevalt, Spernerewalt (?), Sparrenwoude, bij Haarlem.
Ascamannasdelf, Assendelft, noord. van Haarlem.
Aldenthoif, Aldenthorp, boven Haarlem.

P. ALB. TH.
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o

F 5 vindt men een kalender die als doodenlijst (obituarium) gediend heeft. Men ziet
daarin een aantal keurig uitgevoerde hoofdletters en miniaturen, bijzonder op bl.
20, bij den zang der prefatie, en het begin van den canon.
o

N 9528 bevat S. Hiëronymus in Jeremiam, 201 bl. van 35 × 23 cent., van de
elfde eeuw, ten tijde van abt Ravanger van Echternach (973-1007) geschreven.
Men treft daarin merkwaardige hoofdletters.
o

N 8912 bevat Augustinus in Joannem, 228 bl. van 40 × 29 cent., uit de elfde
eeuw. Het handschrift bevat eenige bijzonderheden betreffende de bedevaart van
Dinsdag na Pinksteren, genaamd Springprocessie.
De parochiën welke daaraan deelnemen worden hier genoemd. Het handschrift
werd vervaardigd door abt Regimbert († 1083). Het bevat zeer schoone hoofdletters.
o

o

N 8690. Historia tripartita, 157 bl. in f , van de elfde eeuw. Als schrijvers worden
daarin genoemd abt Regimbert en Volkerus, ‘vivant in eternum’. Men vindt hier de
lijst der abten van Echternach, uitgegeven door Martene.
o

N 9568. Beda in Pentateuchum, 122 bl. 30 × 23 cent. in de elfde eeuw, tijdens
abt Regimbert
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geschreven. De hoofdletters D en J, op bl. 3 en 4, zijn uitstekend fijn geteekend.
o

o

N 9666. Orosius, 181 bl. in 4 , van de elfde eeuw, door abt Regimbert, ‘alsmede’
o

door Ravanger en Erebon geschreven, ‘(eis) requies eterna donetur. Amen.’ Op f
181 vindt men een a l p h a b e t van zeer oorspronkelijk karakter.
o

o

o

N 8922, Burchard. 113 bl. in f , van de elfde eeuw. Op f 2 leest men dat abt
Regimbert, die de heilige Schrift heeft uitgeschreven (divinarum scripturarum auctor),
o

bevolen heeft dit boek der kerkelijke canons op te stellen. Op 't einde (f 173) vindt
men eenen brief aan den bisschop van Trier, waaruit blijkt dat de drie bisschoppen
van Luik, Maagdeburg en Trier met elkander waren overeen gekomen, diegenen
in den kerkelijken ban te doen, welke de kerkelijke rechten zouden overschrijden.
o

N 8915. Paschasius Radbertus, over de Eucharistie, 124 bl., 38 × 27 cent., van
de elfde eeuw.
Het werk is een geschenk van Theofredus, waarschijnlijk abt Theofried, 1083-1100.
Men vindt daarin uitmuntende hoofdletters in spiralen geteekend; de afbeelding van
beesten en planten, vooral het klaverblad, wijzen op den overgang tot den
spitsbogenstijl.
o

N 8996 Vitae sanctorum. 184 bl. van 14 × 33 cent., van de elfde eeuw. Men treft
daarin vooreerst de (beschadigde) kronijk der abten (uitgegeven door Martene),
o

met heerlijk gekleurde hoofdletters. F 2 bevat een afschrift van het Charter van
Willem, bisschop van Utrecht, des jaars 1063, waardoor een zekere Theodericus
op eene synode de kerken aangeeft, die hem als advocatus door de abdij Echternach
zijn opgedragen.
o

N 9541. Augustinus, de Civitate Dei, 229 bl. 32 × 25 cent., van de elfde eeuw.
Men vindt hierin eene
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lijst der abten van Echternach (afgedrukt in de Monumenta hist. germ. van Pertz,
XXIII, bl. 30).
De volgende handschriften zijn van eenigszins jongere dagteekening.
o

N 8917 is getiteld Rupertus de Officiis (van Cicero). Het hs. bevat grafschriften
o

der abten Ravanger, Urold, Godfried. F 1 tot 101 lezen wij dichtstukken op neumen
geschreven.
o

de

o

N 9536. S. Augustinus, 266 bl. 33 × 33 cent., van de 12 eeuw. Op f 1 ziet men
eene heerlijke voorstelling van Jezus op eenen troon als leeraar gezeten. Op de
o

vier hoeken komen de zinnebeelden der 4 evangelisten voor. Op f 2 wordt gezegd
dat abt Godfried dit boek den heiligen Willebrord in het klooster heeft geschonken.
Op bl. 265 komen zeer merkwaardige bijzonderheden voor over de bezittingen van
Echternach, in de provinciën Holland en Brabant. ‘In officio Westmunstre: Volbrant
filius Arnoldi habet in Westmede ub Nostuuer 2 mensuras terrae’. Verder worden
(1)
genoemd: Frisemede, Referches-Heim, Northmede, (Nordmora?) . Verder Ewilant,
Birnemede, Herberdeslant, Volqueslant, waarvan de namen der huurders en de
huurprijzen worden aangegeven.
o

Uitvoeriger aanteekeningen van dergelijken aard treffen wij op f 265 en 266, en
als plaatsnamen Papinlant, Dumburch, Northmunster.
o

de

N 10510. Een troparium. 117 bl. 22 × 18 cent., der 12

eeuw.

o

F 1-23 vinden wij de tropen voor de plechtige missen. - Introitus, Kyrie, Gloria,
Sanctus, Agnus, welke men feestlauden, festivae laudes noemde.

(1)

Verg. VAN DEN BERGH, t.a. p. bl. 152.
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o

2 Het Prosarium, met de sequentia of prosae.
Een derde van de bladzijde is voor de neumen opengelaten.
In de derde plaats hebben wij hier het gewone graduaal, versierd met een aantal
gekleurde en vergulde hoofdletters. Tot de merkwaardigste behooren op bl. 1 H.
o

(odie), en verder de letters van den Introitus. F 20 vinden wij St. Willibrordus als
leeraar gezeteld op eenen hoogen stoel, tusschen twee diakenen. Hij draagt een
boek op de knieën en houdt de hand opgeheven.
Wanneer men het Troparium van Echternach bij dat van Prüm (van 993) vergelijkt,
vindt men in den tekst een aantal overeenstemmende plaatsen; doch de verdeeling
(1)
in drieën komt alhier niet voor .
o

de

N 9534. St. Augustinus in psalmos, 150 bl., 31 × 22 cent., van de 12 eeuw.
Een raadselachtig kruis van letters vindt men aan 't begin. Om dit te ontcijferen
vange men aan met letter C, in het middenpunt, en leze verder in alle richtingen.
Men zal dan den volgenden volzin vinden: ‘Crux mihi certa salus; crux Domini
mecum. Crux est quam semper adoro.’ ‘Het kruis is mijn zeker heil. Kruis des Heeren
wees mij nabij! Tot het kruis richt zich altoos mijn gebed.’
o

Het hs. bevat op f 1 aanteekeningen over de bezittingen der abdij, bestaande in
wijnbergen aan de Moezel.
o

o

Op f 147. De ligging der meeste f 147 en 148 opgegeven plaatsen is weinig
bekend. De redactie der Dietsche

(1)

Ter nadere inlichting verwijzen wij naar onze studie op de tropariën te Parijs, Brussel en
Londen: Die Prosen, Tropen, und Praefationsgesänge, Luxemburg, 1884. Dit zijn, zoo meen
ik, de eerste welke in 't licht zijn verschenen.
In 1887 gaf pastoor Reiners bij Schamburger nog een werk uit over de tropen, met de melodiën,
dat ons niet is toegekomen.
(Red.)
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Warande zal gaarne eene topographische studie daarover opnemen. Wij vinden de
opbrengsten van Disna (Census de Disna) te Alpheim, Pople, Innen, Westerwie,
Kukofen, Mirde, Dissene, Helewif, Winterlo, Sverde, Brukoven, Ersele, Apert,
Casterlo, Helmet, Herle, Pladele, Verthusen, Keule, Cleve, Villar, Hastolsem,
Nutteren, Hazeka, Blesie, Dunsbergen, Selheim, Sneldorf, Mellingen. Gerune,
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(1)
Luche, Sande .
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Vele nederlandsche lezers zullen er misschien belang in stellen de onderdeelen van deze
opbrengsten en renten te leeren kennen. Wij laten die dus alhier volgen.
De Texandria. Ministrabit prepositus 6 hebdomadas et dabit 8 pingues porcos.
am

Prepositus de Rinera ministrabit in natali Domini 3 hebdomadas et 4
de Gladebach, et Slade.
Inkomsten der wijnbergen bij Echternach aan de Moezel.

tam

de Loufenvelt, 5

v

Fol. 147 . Census de Disna.
1. Gilbertus apud Alpheim (Alfen) 5 solidos(1) (solvit), minoris monetae 10; Christiani
bona 5 sol.; Arnoldi bona 5 sol.; item Egilbertus 3 sol.
2. Apud Pople (Poppel) Walterus 7 sol.
3. Apud Innen 2 sol. et den.
4. Apud Westerwic Sigerus 2 sol.; Rudolfus ibidem 6 sol. et den.; Amilius 34 den.;
Arnoldus 9 sol.; Rudolfus in Kuckofen 8 sol. et 8 den.
5. Apud Mirde, Henricus 3 sol.
6. Apud Dissene, Henricus 4 sol. et 2 den.; Helewif 5 sol. et 2 den.
7. Apud Winterlo Ysrahel 6 sol. et 10 den.; Rutgerus 4 sol. et 4 den.; Christianus 4 sol.
et 4 den.; Ida 10 sol. et 3 den.
8. Apud Sverde Albertus et Henricus 5 sol. 3 ob. minus; Gunnemar 5 sol. 3 ob. minus;
Marsilius de Brukoven 5 sol. 3 ob. minus.
9. Apud Ersele, Hamelunc 21 den.
10. Apud Apert, Walterus 2 sol. et den.
11. Apud Casterlo 4 sol.
12. Apud Helmet, Sigerus 4 sol. et 2 den.
13. Apud Herle, Evérart 5 sol. et 2 den.
14. Apud Pladele, (Bladel?) Tidericus 25 den.; Godfridus 4 sol. Berta 4 sol. Gerardus
vilicus 7 sol. 4 den. minus.
or

Summa IIII
15.

marca Colon. monete et 16 den. col. mon.
bus

In Verthusen, Henricus II mansus, qui solvit XVI sol. Xantensis monete, II
den.
minus; item sunt in eodem mansus et dimidius, qui solvunt XII sol. et VI den. -. Arthwin
tam

16.
17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

de dimidio mansu XX den.; Andreas IIII
partem mansi XXV den. Lambertus de IIII
parte mansi XXV den.; Hecbertus de dimidio mansu XX den.; Werinbertus de quarta
parte mansi X den.
In Keule mansus qui solvit VIII sol. et IIII den. Xantensis monete.
In Cleve, Tidericus de Vindara, de quarta parte mansi XX den. In Villar dim. mansus
IIII sol. et II den.; Gerardus dim. mansum et quartam partem mansi, unde solvit VII
sol. III ob. minus.
a

In Hastolsem III pars mansi XXX den.
In Nuteren, Hazzeka de dim. manso IIII sol. et II den. mansus Winrici VII sol. et VI
den.; Henricus de dim. mansu IIII sol. et II den,; Stephanus de Blesie de I manso VIII
sol. et IIII den. De Salica terra haoet tantum quod solum XIIII den. Alter Henricus de
dimidio mansu IIII sol. et II den. Rudolfus filius Rudolfi de dim. mansu XL den. (Item
XX den.)
In Dunsberegen, Huboldus filius Arnoldi sacerdotis de dimmanso XL den.; Gerlaci
filius de dim. manso XL den.
In Mere, Henricus de dim. manso IIII sol. et II den. Henricus. Pio de dim. mans. IIII
sol. et II den.; Gozwinus de dimidio manso IIII sol. et II den. Comes de Selheim de I
manso V sol.
a

In Speldorf, Arnoldus de III parte mansi XXXIII den. et ob.
In Mellingen, Jordanus de dim. manso IIII sol. et II den.; Gerunc de dim. manso IIII
sol. et II den.
In Biumen, Cesarius de dim. manso IIII sol. et II den.
In Hale, de dim. manso III sol. dimidius mansus Rikilint solvit IIII sol. et II den.
In Duflewuide, Adam de dim. manso IIII sol. et II den.; Weribertus de dim (½) manso
IIII sol. et II den.
In Rinar, (Friconis et uxoris sue) dim. mansus IIII sol. et II den.
In Mere, quarta pars mansus quod solvit XXV den.;
Ambrosius de dim. manso XX den.;
Henricus de dim. manso IIII sol. et II den.;
Alexander de dim. manso III sol.;
Wilhelmus, filius Justine, de dim. manso IIII sol. et II den.;
Albero de dim. manso III sol. et II den.;
Henrich Rusch de dim. manso IIII sol. et II.;
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o

F 148: Wederd, Bunhowen, Tersetinare, Herlar, Driele, Reiple, Huchesgot,
Wornerode, Barle, Mereim, Helste, Walberch, Balveren, Banwert.

Adela de dim. manso II et quarta parte mansi VI sol. et III den. et de casa sua V den.
Quarta pars mansi de vile jordani XXV den.

e

In Bethua II partes mansi arnoldi solvit V sol. et III den.
In Dornebak adeleit de dim. manso IIII sol. et II den.
or

Rubert de luche VIII sol. et IIII den.
Walterus apud Waderlo XX sol. et X den. Hildeboldensium (2) de manso Heigene VII sol. et
IIII den. Hildeboldensium
Giselbeitus de manso Stephani VIII sol. et III den. Hildeboldensium
Giselbertus de Sande VI sol. et III den.
(Met andere hand: qualis quisquis apud se lateat, contumelia illata probat).
o

sol. et IIII den.

F 148. Marsilius de manso

VIII

Godefridus de dim. manso

IIII

Irmendrut

VIII

Everelmus

IIII

sol. et II den. hilb.

Huiswit de Wederd

IIII

sol. et II den. hilb.

Woltere de Wederd

IIII

et II den.

sol. et II den.
sol. et V den.

Godescalc XXV den. Jordan VIII sol. et IIII den.
Halegot de Bruchowen XL den.
Tid... borstel X sol. Tid. Lancsel VIIII sol. III den. minus.
Johan keip IIII sol. et V den. Franco IIII sol. et V den.
Gerard apud ersele XL den. de manso, de quercu et ersele VII sol. IIII den. minus.
Apud Terssetinaere III sol. et V den. Widigo III sol. Apud Ambrisogen V sol. Apud Herlar VIII
sol. et IIII den.
Apud Driele VII sol. IIII den. minus. Apud Reiple XIIII sol. leod. Apud Huchesgot VI sol. leod.
Wegelose, Wernerode de dim. mansa III sol. et III ob.
Hugo de dim parte m. XII den. et ob.
Apud Barle II partes Nicolai et Reineri V sol. et VII den. Apud Mereim V partes VIII sol. Apud
Helste Benignus de manso I V sol. Hugo de manso I, V sol. Jola de Walberch de duabus
partibus V sol. et VII den. Giselbertus de duabus partibus V sol. et VII den. In Balveren Henricus
de nute de dim. manso III sol. In Rede quarta pars VI den. Tidericus de Betre de I manso VI
sol. Item in Betre dim. mansus III sol. Apud Degesen, Henricus de I manso V sol. In Deist
Comus de III parte XXVIII den. Gerardus de quarta parte XX den. Apud Canegest Henri de Barr
III parte XXX dent et obolum.
(1)
In Texandria. De Disna XX mansus. Quisque raansus solvit V sol.
o

(1)

Verder nog: F 149. Census de Rinera. Apud Keule, Hermanni mansum et solvit VIII den.,
apud Wirthusen. etc.
Zie , . T. XXIII, p. 19, afschrift van een hs. van Echternach et Gotha (. .
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Aan de Moezel: Loifenvelt, Grach.
In Taxandria: Disna.
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o

F 149: Keule, Wirthuse.
o

e

N 10158. Martyrologium van 136 bl. 28 × 21 cent., van de 13 eeuw. Dit boek
heeft tot doodenlijst gediend. In 1512 werd het de doodenlijst der abdij. Men leest
n

daarin, op den 7 Nov., aanteekeningen over de bedevaart naar het graf des Heiligen,
alsmede de instelling van het feest der heilige overblijfselen, door Reginbertus, in
1059:
o

N 11104. Augustini Libri retractationum, 188 bl.. 25 × 10 cent; verder:
Bl. 48. Handelingen der bisschoppen van Tongeren, Utrecht en Luik.
o

a

Aanteekeningen over de inkomsten van Echternach, I, f 47 - Over zekere
aanbouwen der abdij, enz. - Lofzangen met en zonder neumen.
b.

de

48 Codex monasterii Scti Willibrordi Epternacensis. Schrift van de 15 eeuw.
83. Aanteekeningen over verschillende heiligen.
122. Over de drie Maria's.
‘In de dagen van den heiligen vader Georg, is er een groote plaag over Jerusalem
gegaan.’
122. Sermoen over H. Petrus-banden.
124. Over de verplaatsing der H. Maria Magdalena 14 kal. apr.
140. Het lijden van S. Sebastianus.
188. Wonder aan een bisschop geschied, die Maria hoog vereerde.
Eindelijk bevinden zich te Parijs een aantal afschriften van Alcwyns Leven van
(1)
S. Willibrordus; geen enkel van Theofried .

(1)

Pastoor Reiners bereidt eene groote historische studie over de abdij Echternach voor, in drie
octavodeelen.
Red.
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De handel, vooral in de Nederlanden tijdens Karel den Groote,
(1)
door Constantius Buter .
I. - Inleiding.
Een blik op den handel in westelijk Europa vóór Karel den Groote.
HET is eene valsche meening, die geene wederlegging meer behoeft, dat de
Franken, tijdens hunne verovering van Gallië, enkel met het eenvoudige landleven
en het hanteeren der wapenen bekend, nijverheid en handel, zoowel als kunst en
verzachting van zeden, uitsluitend aan de romeinsche overwonnelingen hebben
ontleend.
Wáar is het echter dat de dietsche of germaansche volksstammen in 't algemeen
een' afkeer hadden van 't samenwonen in steden.

(1)

Dr. Constantius Buter is de naam van een studentengenootschap te Leuven, dat zich onder
r

de leiding van Prof. D Paul Alberdingk Thijm, sedert 1883, bezig houdt met de studie van de
bronnen der nederlandsche beschavings- en zedegeschiedenis. Onderstaand werk is
opgesteld, naar de aanteekeningen der gezamenlijke genooten, door Hector Lebon,
tegenwoordig doctorr in de rechten en advocaat te Antwerpen.
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Wij kunnen dit bij Tacitus lezen. Elk huisgezin had eene vrij liggende woning.
(1)
Een drietal eeuwen later verhaalt Ammianus Marcellinus dat de Germanen eene
menigte steden aan den Boven-Rijn verwoestten, zelven echter verspreid over het
omliggende land bleven wonen.
Nu is het eene bekende zaak, dat eerst door het. samenwonen de dagelijksche
behoeften grooter worden, de naijver, maar ook de beschaving wast, de handel zich
vestigt en uitbreidt, de weelde toeneemt.
De duitsche stammen schenen deswege niet van den tijd af dat zij zich in westelijk
Europa nederzetten, tot een handeldrijvend volk bestemd te zijn.
Ondertusschen werden zij dit toch; de handel en nijverheid gingen bij hen, reeds
een paar eeuwen later eenen bloei te gemoet, zoo groot als wij, naar de
moeielijkheden aan 't verkeer verbonden, nauwlijks kunnen denken.
Verder kan een enkele blik in de Salische wet, opgesteld ten tijde dat de Franschen
nog in België woonden en het Romeinsche Gallië eigenlijk nog niet hadden bezet,
ons ervan overtuigen, welke nijverheid onder dit volk heerschte. De nijverheid pleegt
de getrouwe gezellin des handels te zijn.
Wij willen daarom, als inleiding onzer beschouwing der handelsgeschiedenis
tijdens Karel den Groote, eenen blik werpen op de ontwikkeling der nijverheid in de
eeuwen die daaraan vooraf zijn gegaan. Te meer dewijl (gelijk wij zullen vinden) de
Nederlandsche provinciën in de eerste plaats den grooten stoot tot de ontwikkeling
der uitgebreide handelsbetrekkingen van

(1)

Historiae, XVI, 2.
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later eeuwen hebben gegeven, en het dus voor den belgischen niet minder dan
voor den hollandschen lezer van hoog belang is deze zijde der
beschavingsgeschiedenis in oogenschouw te nemen.
De oudste, heidensche Germanen van westelijk Europa leefden, zoover men
weet, van de jacht, de visscherij, de veeteelt, den akkerbouw. De slaven en de
vrouwen, welke nog meer dan de mans een slavelijk leven leidden, zorgden voor
kleederen en gereedschappen. De vrouwen sponnen; de Nornen en Walkyren waren
de beschermsters van het spinnewiel; zij hadden macht over de elementen die den
molensteen dreven. De slaven bewerkten den bodem; zij smeedden de zwaarden
en kleine ijzeren voorwerpen, naar de behoefte hunner heeren.
Naarmate de germaansche stammen zich uitbreidden langs de oevers der rivieren,
veroveringen maakten, de Romeinen overwonnen, en grooten buit verwierven, in
dezelfde mate moest wel hunne kunstvaardigheid zich uitbreiden. De fijn bewerkte
voorwerpen der romeinsche beschaving, de sieraden van goud en zilver uit de
romeinsche legertenten wekten hunnen kunstzin, vermeerderden hunne vlijt,
wakkerden hunnen zin tot nabootsing aan.
Maar wie vervaardigde, reeds in Caesars tijd, de met zilver en goud beslagen
germaansche drinkhoorns? Wie beschilderde de schilden waarvan Tacitus verhaalt?
Wie vervaardigde de krijgstrompetten? Wie, zoovele andere voorwerpen uit hout
en metaal, waarvan Strabo en anderen gewagen? Bekend zijn de oud-germaansche
(1)
messen, sikkels, scharen, bijlen, naainaalden, kammen . Het goud van den Rijn
was reeds in

(1)

KLEMM, Germ. Alterthumskunde, 59.
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e

(1)

de 5 eeuw bekend . De duitsche groenten, rapen, spergen, enz. smaakten den
Italianen overheerlijk. Later vonden de evangeliepredikers de bidplaatsen met allerlei
(2)
tapijten behangen . Eligius verbrijzelde in Vlaanderen een zilveren afgodsbeeld.
Daarom houde men toch eens op onze oudste voorvaderen op nederlandschen of
duitschen bodem voor te stellen als halve verscheurende dieren, slechts met eene
ongelooide huid bekleed en met eene knots gewapend. De vrouwen vervaardigden
hemden en wollen kleederen; de mannen droegen wollen mantels en haren
pelsrokken, gelijk wij het heden nog doen; met dit onderscheid, dat deze winterjas
heden met de haren naar binnen gedragen, vooral een artikel van weelde is
geworden, hetgeen zij bij onze voorouders niet was.
Het verhaal van Wieland, den smid, die het grofste werk en de fijnste kleederen
uit vogelvederen wist te vervaardigen, is een zinnebeeld dier oude dietsche
nijverheid. Hoe zeer de bewerking der metalen, aanvankelijk aan wolarbeid gelijk
(3)
gesteld, bij de dietsche volkstammen in aanzien klom, bewijzen ons de voorbeelden
(4)
dat goudsmeden somtijds tot de hoogste eer werden verheven .
(5)
De hooge standen schaamden zich de kunstvaardigheid van ijzer- en
(6)
(7)
bronsgieten en drijven niet .
Daaruit blijkt in elk geval, dat reeds in de eeuwen der groote volksverhuizing de
goudsmeêkunst als v r i j e

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

SCHÖPFLIN, Alsatia illustrata, I, 29.
KUGLER, Kunstgeschichte, bl. 7.
o

Lex Angliorum et Werinorum, tit. V, n 20.
PAPECORDT, Gesch. der Wandal. Herrschaft in Africa, 161 blz.
FISCHER, Geschichte des teutschen Handels, I, 43.
G. KLEMM, Germanische Alterthumskunde, blz. 152.
WACKERNAGEL, Kleine Schriften, I, 20.
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a r b e i d werd behandeld, en van de slaven niet meer afhing - een verschijnsel
waarvan wij hieronder nog een tal van voorbeelden zullen aantreffen.
De Germanen hadden vrije smeden en timmerlieden voor eigene behoeften.
Dat in de oudste tijden voorwerpen uit metaal, vlas en hout als h a n d e l s -artikel
gebezigd werden, kunnen wij nergens lezen.
Doch Plinius en de rechtsgeschiedenis der Germanen leeren ons, dat afstaan en
aanveerden van stukken gronds al vroeg ter regeling van zekere verschillen dienden,
(1)
waarbij men vrouwen . vee, wapens, enz. als ruilmiddel gebruikte; ook de boeten
(2)
werden veelal hiermede betaald . Een ander betalingsmiddel waren de gouden en
(3)
koperen ringen waarvan ons Tacitus verhaalt. Ook deelen van ringen werden
daartoe gebezigd.
Overigens bestond de eigenlijke handel der Germanen slechts in datgene wat de
(4)
naburen hun kwamen ontleenen. Caesar spreekt alleen van Gallische kooplieden .
Vele duitsche stammen behielden lang eenen zekeren angst voor den handel.
De Nerviërs b.v. vreesden den invloed der Gallisch-romeinsche weelde. Zij hadden,
evenals b.v. de Sueven, een afschrik van den wijn en de paarden der naburen.
Ondertusschen was het eigenlijk Gallië rijk aan allerlei metalen, en van Spanje en
Brittania ontving het artikelen die aan de Germanen ten goede konden komen.

(1)
(2)
(3)
(4)

Zie b.v. GRIMM, Rechtsalterthümer 121, over 't koopen van vrouwen.
Zooals in de bekende plaats bij PLINIUS: ‘Pecunia ipso a pecore appellabatur.’
Germ. 15.
B.G. I, 39.
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Doch b.v. ijzer aan de Germanen te brengen, was in het Romeinsche rijk om goede
redenen verboden. Vaardige smeden gebruikten het metaal tegen de eigene
aanvoerders.
Van de andere zijde leerde men aan den Rijn den wijnhandel kennen, nadat keizer
Probus de rijnoevers met druiven had doen beplanten, wier invoer, naar 't schijnt,
later te Rome weder werd verboden.
Doch de zuidelijke Germanen zonden wel beetwortels, ganzevederen, kalkzeep
voor het haar (blond germaansch mannenhaar, was te Rome zeer naar de mode)
naar zuidelijker provinciën.
De Romeinen brachten van hunnen kant langzamerhand hunne waren naar
Germanië. De Germaansche grensbewoners leerden daardoor weldra het gebruik
van gemunt geld, wat zij niet kenden; maar zij moesten zich, naar 't schijnt, ofschoon
(1)
niet zonder tegenspraak, dikwijls met valsch geld laten bedriegen .
Zij wendden zich daarom noode van hunnen ruilhandel af. Evenwel plantte zich
aldus het handelsverkeer voort, waarvan men geheel in 't noorden overblijfselen
(balans en gewicht, enz.) gevonden heeft.
Zoo vestigde zich ook langzamerhand de handel in paarden, daar de germaansche
(2)
rassen in Rome zeer gezocht waren ; de handel in pelswaren, in nagemaakte
perelen, en barnsteen uit het Noorden, waarvoor zich zelfs drie eigenaardige
(3)
handelswegen gevormd hadden ; en eindelijk die in menschenvleesch, in..... slaven

(1)
(2)
(3)

Verg. Tac. Germ. 5.
PLINIUS, Hist. nat. P. 11,109.
T.z. p. 37,11,2. Pytheas, bij PLIN. t.z. p. 1. - DIONYS. PERIEG. 316, vg.
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Ondertusschen bleven nog eeuwen lang slechts enkele artikelen het voorwerp van
het handelsverkeer, en dit strekte zich slechts over een deel der landen uit welke
de Germanen bewoonden.
De vakken van nijverheid die in de. Salische wet worden genoemd, bleven
uitsluitend den nederlandschen Germanen eigen.
Evenwel waren sommige duitsche volksstammen meer dan andere met de
omliggende landen in betrekking getreden. Eumenius verhaalt ons in zijne lofrede
op keizer Constantius Chlorus: dat de Friezen en Chamaven reeds in 't begin van
(1)
de derde eeuw hun vee op de romeinsche fora ter markt brachten .
Waar de woonplaats dezer zoogenaamde ‘Friezen’ was, kan met juistheid niet
aangeduid worden; te minder omdat de naam, gelijk wij zullen zien, eene zeer.
algemeene beteekenis had.
Toen vervolgens de Romeinen te Soissons verslagen waren, verminderde het
verkeer met den vijand, en onder keizer Gratianus werd weder alle toevoer van
handelsartikelen en dagelijksche benoodigdheden over de grenzen der duitsche
stammen verboden.
Maar met het aanbreken der zesde eeuw ontstond opnieuw een ongeloofelijk
sterk verkeer tusschen Noord en Zuid, Oost en West, hetwelk, ofschoon niet altijd
aan het streven, ter uitbreiding van beschaving ontsproten, maar vaak op roof- en
veroveringszucht gegrond, toch het uitgebreid handelsverkeer der volgende eeuwen
aanbaande.
Vooral in Gallië was dit verkeer zeer levendig geworden. De voorbeelden om dit
te bewijzen zijn talrijk.

(1)

EUMENIUS, Oratio panegyrica in Const. Caes. c. 9.
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Theodorik had in Midden-Italië een nieuw duitsch rijk gegrond. De Oostgoth had
zijne dochter Amalaberga ten huwelijk geschonken aan Hermanfried, hertog van
(1)
Thuringen, die hem daarvoor eenige witte paarden had geschonken . Hij stond met
Clovis in gemeenzame familiebetrekking.
Koning Alboin stichtte eene halve eeuw later het Longobardenrijk in Noord-Italië.
Aldus baanden zich nieuwe handelsbetrekkingen aan tusschen Gallië en Italië.
Maar toch was de plaats waar eenmaal Venetië zoo machtig oprijzen zou, door
hare ligging aan het Longobardische juk ontsnapt.
De bewoners dier eilanden van de Adriatische zee werden vóór de achtste eeuw
door de handelshuizen van Aquileja, Padua, enz., als matrozen en schippers
gebezigd, om den handel in barnsteen en andere waren te bemiddelen.
Aldus worden zij ons door Cassiodorus senator, den kanselier van Theodorik den
Groote, in zijne Varioe geschilderd.
Deze vrachtvaarders klommen tot aanzienlijke hoogte. Door hunne ongeveinsdheid
en vlijt algemeen geacht zouden zij weldra den rang van groothandelaars verwerven.
e

In Marseille en andere zuidelijke havens van Gallië vond men in de 6 eeuw
Oostersche waren op Venetiaansche schepen geladen.
Doch niet alleen door de naburen, zelfs met het verre Oosten, vooral met Egypte
en Syrië, werd reeds in de vijfde eeuw na Chr. dadelijk verkeer met Gallië
onderhouden.

(1)

CASSIODORUS, Variar., L. IV, I.
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Hiëronymus verhaalt reeds, dat de Syriërs met hunne koopwaren de wereld afloopen.
Tijdens Gregorius van Tours was Syrische wijn in Phenicische lederen zakken in
(1)
Gallië niets vreemds , en Audoênus verhaalt ons, in het Leven van H. Eligius, van
(2)
het ruim gebruik der Oostersche zijde aan het Merovingische hof . Maar dit betreft
e

reeds de 7 eeuw.
e

Het volgende feit moge toonen, hoezeer Oost en West reeds in de 6 eeuw in
handelsgemeenschap waren getreden.
Er leefde in dien tijde in Syrië op eenen toren, de vermaarde Simeon Stylites.
Schoon vreemd aan de wereldsche zaken, en verslonden in de overweging der
gewijde boeken, daalde de vrome man van zijne woonplaats af, om het weinige dat
hij zijn lichaam toestond, in de nabijheid te gaan bedelen. De roem der deugden
der H. Genoveva van Parijs was hem te weten gekomen. Begeesterd door den roep
zijner tijdgenoote, had Simeon aan Genoveva wel een bezoek willen brengen, ware
zijne kostelijke eenzaamheid hem niet duurbaarder geweest dan het leven. Doch
op gestelde tijden zag men hem zijnen toren afdalen, om de oostersche kooplieden,
die naar het Frankenrijk te scheep zouden gaan, af te wachten en met allerhande
zaken voor Genoveva te belasten. Dus eene zoodanige genegenheid verbond de
twee personen dat men ze zeker niet door Oceaan en vreemde landen had
(3)
afgescheiden gewaand .
Op 't einde der zesde eeuw, toen keizer Mauritius

(1)
(2)
(3)

HEYDT-RAYNAUD, Le commerce du Levant, I, bl. 21.
GHESQUIÈRE, Vita SS. Belg. III, 198, vlgg. passim.
e

BOLLANDUS, Vita. SS., eerste deel van Januari, 6 hoofdstuk, bl. 140.
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uittrok om de Avaren te beoorlogen (595), werden hem de slaven wier vaderland
‘de westelijke oceaan was’ bekend. Het waren twee gevangen speellieden, die den
(1)
wapenhandel niet verstonden . Maar dit slavenvolk verstond het metaalgieten, de
beeldhouw- en de toonkunst.
Wij lezen verder dat in het begin der zevende eeuw een zekere Frank, genaamd
Samo uit Sennonago (Zinik, Soignies) met zijne vrienden een gezelschap grondde,
(2)
tot handelsverkeer met de Slaven of Wenden.
Samo steeg daardoor zoozeer in aanzien, dat de Slaven hem tot hunnen koning
uitriepen. Doch de frankische handelaars hadden daarom toch menigmaal de
roofzucht dier stammen te vreezen. Daaruit kwam het dan ook voort, dat voor de
verschillende handeldrijvende volken markten op de grenzen van 't frankische rijk
werden aangewezen, buiten welke zij toenmaals nog niet mochten gaan. En zoo
waren bijvoorbeeld Forchheim in Wurtemberg voor de Friezen, Halle en Erfurt voor
de Slaven als marktplaats aangewezen.
Wat nu verder het Noorden betreft, hier hadden de Oost-Scandinaven den
Angelsaksen door middel des handels de hand gereikt, en korts daarna verschenen
de duitsche kooplieden op de engelsche markten.
De Noormannen, waartoe men aanvankelijk alle kustbewoners der Oostzee
rekende, bezochten toen reeds langen tijd nevens de IJslanders de havens van
Londen en Dublin en brachten Britsch krijt naar Duitschland. Zoo was Engeland ook
reeds lang met Gallië bevriend,

(1)
(2)

THEOPHYLACTUS, Hist., VI, 2. L. GIESEBRECHT, Geschichte der Wenden, I, 4.
FREDFGAR, Scholiast, hfst. 48. FISCHER, Handelsgeschichte, I, 153.
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want reeds vooraleer de Franken er gevestigd waren, ja zelfs vóór de komst van
Caesar, staken er reeds van het vaste land stammen uit België naar Brittannië
(1)
over . Maar zoolang de Romeinen in Gallië nestelden en dezen als hebzuchtige
vijanden werden mistrouwd, hadden de Galliërs zich vergenoegd hunne dierenvellen
tegen de kleêren der Romeinen in te ruilen, en door langzame opmerkzaamheid,
van de naburige veroveraars te leeren, waarin hun eigen vindingsgeest was te kort
geschoten. Maar zoodra de Romeinen in Gallië aan dietsche stammen de plaats
hadden geruimd, verwaarloosden de Angelsaksen geen middel om met het vaste
land meer en meer in vriendschap te komen. Vreemde waren, door de
eilandbewoners aan de romeinsche nijverheid ontleend, kwamen den Franken in
groot getal toe.
De Angelsaksers hadden zulke nauwe banden met de Friezen der overkust
gesloten, dat zij veelal de Friesche meisjes ten huwelijk kwamen zoeken. Door die
overzeesche betrekkingen, werd de scheepvaart bevorderd.
De scheepvaart der Germanen - om hiervan nog een enkel woord te zeggen zoo oud als hun leven in Europa, is lang in zeer voorvaderlijken toestand gebleven.
Er werd zonder zeilen, slechts met riemen gevaren. Steenen dienden tot ankers.
De vooruitgang kwam 't eerst van het noorden. De Friezen inzonderheid, door hunne
aardrijkskundige ligging meer tot het matrozen-leven aangelokt, hadden, volgens
Tacitus' verhaal, schepen van verschillenden vorm, met stevens, platte bodems,
enz., met of zonder verdek; sommigen hadden zeilen, anderen niet.

(1)

Coes. V, 12. SCHAYES, I, 2c. Verg. THIERRY. Hist, de la conquête de l'Angleterre, bl. 5, vlg.
enz.
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Door de komst der Romeinen leerden de Friezen eenen meer verfijnden
scheepsbouw, en welhaast bezaten zij schepen (Herskip) die twee honderd man
bevatten konden: de gedaante daarvan toonde zeer dikwijls het beeld van eene
slang, eenen draak of ander zeemonster. Zij hadden van twintig tot zestig roeibanken.
Dit waren oorlogschepen. De koopvaardijschepen konden twaalf tot vier-en-twintig
matrozen opnemen, zij hadden masten en eenen steen, waaraan een houten dubbele
(1)
haak was vastgemaakt, tot anker .
Waarschijnlijk hadden de Friezen hunne oorlogschepen aan de uitvinding der
(2)
Noormannen ontleend , want dezen, die vroeger dan hunne zuiderburen zich ten
zeestrijde hadden gewapend, kwamen juist op dergelijke booten afgezeild, terwijl
in de middellandsche zee en te Venetië enkel romeinsche galeien of roeischepen
werden gebruikt.
Hoe zouden de overige dietsche volken vreemd zijn gebleven aan die algemeene
(3)
ontwaking? .
Op verscheidene punten van Gallië's bodem waren brandpunten van nijverheid
gerezen, veelbelovende voorteekenen eener luisterrijke toekomst.
Waar nu de indrukwekkende O.-L.-Vrouwetoren boven de wiegelende
scheldemasten als een gebeitelde

(1)
(2)

DIRKS, De Kooph. der Fr. bl. 149.
CAPEFIGUE, Charlemagne, bl. 284, zegt dat een groot deel hunner schepen van de Baltische
zee kwamen. Het waren lange vaartuigen, in vorm van prauw uitgesneden, om beter aan den
storm weerstand te bieden.
Dat later de Arabieren niet zonder invloed op onze scheepvaart waren, wordt bewezen uit
e

(3)

Gudrun, v. 1063; bij Simrock, Bk. V. Stroph. 266, 2 druk, bl. 61.
Verg. WORSAAE, Danemarks Vorzeit, vert. door BERTELSEN, Kopenhagen, 1884.
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(1)

baak ten wolken klimt, bestond toen enkel, met eenige omliggende huizen, de
St-Pieterskerk, welke, door den Maastrichter bisschop Amandus in de vesting
Antwerpen gebouwd, door Rauching en zijne gemalin, in October 726, aan den H.
Willibrord ten geschenke werd geboden. Een aantal schepen moesten toen reeds
de Schelde op- en afvaren, want, door laatsten wil, vermaakt Willibrord hetzelfde
(2)
jaar de kerk en een derde des zeetols aan het klooster Echternach bij Luxemburg .
e

e

Dat in den loop der 8 en 9 eeuw Antwerpen tot eene belangrijke handelplaats is
aangegroeid, weten wij uit de Jaarboeken van Fulda, des geschiedschrijvers
(3)
Enhard , welke aan deze plaats in 836 den titel van Civitas toedenkt.
De hierboven genoemde volken werden langzamerhand in het frankische rijk
toegelaten, naar mate hunne roofzucht getemperd was door meer overleg en hunne
berekening van duurzamer voordeelen.
Reeds tijdens koning Dagobert bezochten Lombarden, Spanjaarden enz. de
frankische markten. En in het jaar 710 vinden wij bepaald saksische kooplieden in
groot getal op de jaarmarkt van St. Denis, alwaar de Friezen (d.i. Nederlanders,
bijzonder uit Vlaanderen) eene niet minder groote rol speelden.
Terwijl nu van de eene zijde het welberekend handelsbelang tot beschaafder
zeden leidde, breidde zich

(1)
(2)
(3)

Aangaande den oorsprong der stad Antwerpen, leze men de eerste bladzijden van Anvers
et l'exposition universelle, door CORNÉLI en MUSSELY, 1886.
GFRÖRER. Zur Gesch. deutscher Volksrechte im Mittelalter, II. 206, vlg. (naar Pardessus).
Verg. ook MERTENS en TORFFS, Geschiedenis van Antwerpen, D, I. passim.
Monum. germ. SS. I, 360.
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met den handel ook het christendom uit, door de zendelingen, welke, in vele gevallen,
op handelstochten naar de noordelijk wonende stammen medetrokken. Deze
beweging van dikwijls zeer verstrooide krachten eischte ondersteuning en leiding,
eischte eenen man wiens reuzenhand ze in eenen gemeenen vorm aaneenvoegen
en uit veelvuldige kleine pogingen een geheel zou scheppen, bekwaam om de
ontwikkelende beschaving tot degelijken bloei te brengen. Die man was Karel de
Groote!
H.L.
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(1)

Hector Berlioz.

BERLIOZ neemt zulk eene eigenaardige plaats in tusschen de vertegenwoordigers
der muzikale kunst van de negentiende eeuw, dat, gelijk Beethoven voor het eerste,
en Wagner voor het laatste gedeelte, Berlioz voor het middengedeelte daarvan een
merkteeken heeft geplant, zonder dat men kan zeggen dat Berlioz minder dan
Wagner eenen ontwikkelingsgraad in de kunst - in de wereldgeschiedenis aanduidt.
Men kan ook niet beweren dat Wagner noodzakelijk ná Berlioz zijne meesterwerken
moest schrijven, en dat Berlioz eene voorbereiding is tot Wagner. Doch zeker is het
dat Beethoven een voorbode was der omwenteling in de muzikale kunst, door Berlioz
van de eene zijde, door Wagner van den anderen kant te weeg gebracht. En in één
e

punt komen met deze beide meesters tal van jongere componisten der 19 eeuw
(Schumann, Brahms, enz.) overeen, dat door dezen op de nieuwe grondstukken

(1)

Adolphe Jullien, Hector Berlioz. sa Vie et ses OEuvre, ouvrage orné de quatorze lithographies
originales par M. Fantin-Latour, de douze portraits de Hector Berlioz, de. trois planches hors
texte, et de 122 gravures, scènes théâtrales, caricatures, portraits d'artistes, autographes,
o

etc. Paris, à la Libraire de l'Art, 29, cité d'Antin, 1888, 387 pp. gr. in-4 . Prix: 40 fr.
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van de planeet der toonkunst, gelijk ze door Beethoven zijn ontgonnen, is
voortgebouwd.
Doch slechts enkelen was het gegeven zich daarbij als scheppend genie voor te
doen. Berlioz bezat in 't bijzonder den geest die de scheppingen zijner jongste
voorgangers wel bewondert, maar eenen stap verder zoekt te gaan in het
omwentelingsproces, dan genen gegaan zijn. Berlioz stelt zich niet tevreden met
Beethovens krasse overgangen, welke gedurende zijn leven deden huiveren. Hij
was radicaler. Hij wil die overgangen - die volheid van tonen aan de eene zijde,
eene zekere leemte van den anderen kant - nog duidelijker doen spreken dan
Beethoven, hij wil er meer eene bepaalde beteekenis aan gehecht zien, hij wil bijna
een l i t e r a r i s c h genot in 't leven roepen, door de tonen alleen, zelfs zonder tekst.
't Is vaak als of hij ons toeroept: ‘De tonen zullen uit zich zelven spreken, zij hebben
aan zich zelven genoeg.’ De uitdrukking van dit beginsel is bijzonder de Symphonie
fantastique, 1829-1830, het beeld eens verliefden, die te weinig vergif neemt om te
sterven, doch te veel om gezond te leven: het beeld van eenen kranke naar gemoed
en naar lichaam; verder Roméo et Juliette, 1838, geen mindere weekheid
vertoonende; La Damnation de Faust, 1846, al weder de ziekte, namelijk die der
wanhoop, in tonen gezet - allen t a f e r e e l e n (wat gebruik ik dat woord, aan de
schilderkunst ontleend!) allen tafereelen van hooge, edele schoonheid, maar allen
ook de overdrijving, het misbruik van hetgeen Beethoven bij uitzondering doet,
wanneer hij den Zoen, den Reuzenzoen schildert, dien Schiller aan de geheele
wereld wil geven.
En nog heeft Beethoven duidelijk gezeid en laten drukken, dat men uit zijne muziek
geene schilderij moest zoeken samen te stellen.
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De oude Lessing was op esthetisch gebied slechts een geleerde, doch een geleerde
van buitengewonen smaak en fijnen aanleg. Wat de grenzen der kunsten aangaat
kunnen wij veel van hem leeren.
Of hebben heden de kunsten geene grenzen meer?
Is bij een gedenkteeken - hetzij dit Germania, fontein de Brouckère, Vrijheid, of
Bavaria heete - is daarbij de beeldhouwer zoo goed meester als de bouwkunstenaar?
Is de polychromist eener kerk (in de dagen van Gregorius van Tours een weinig
geacht handwerker) zoo goed meester van 't gebouw als de bouwmeester?
Is de schilder een wettig horlogiemaker, wanneer hij op zijne schilderij eenen
klokketoren brengt met wezenlijk uurwerk? Doet ons zoo iets niet glimlachen? Is de
werking van het landschap niet veeleer gestoord dan verheven door zulke verwarring
van esthetische begrippen?
Is de toonkunstenaar op zijne beurt romanschrijver of kunstschilder? Hebben ook
de tonen hunne grenzen van recht niet? Worden ook dezen niet belachelijk, wanneer
zij streven indrukken te maken, waarbij het woord vooral noodig is, om met juistheid
de begrippen te bepalen?
In het o n b e p a a l d e der toonkunst ligt in zekeren zin haar ideaal. Wil men de
klanken als in een keurslijf dwingen, om den indruk te maken van het gesproken
woord, dan vermindert men de idealiteit daarvan.
Dit heeft Berlioz niet vermeden, en het is de zwakke zijde van zijn onmetelijk
talent.
Doch van de andere zijde, welke rijkdom van nieuwe gedachten, van de fijnste
tinten der teedere aandoeningen, tot aan het meest grootsche koloriet der sterkste
opschudding die door het menschelijk hart kan worden uitgehouden.
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Bij den eersten blik op het werk van den heer Jullien ziet men daarin eenen
tegenhanger van zijne monographie over Richard Wagner. Nieuwe soort van
moeilijkheden had de schrijver hier te overwinnen; te meer omdat de Mémoires van
den meester zelven in 't geheel geenen zekeren leiddraad door zijn leven aanbieden,
vol tegenstrijdigheden zijnde, die door den uitgever nog vermeerderd zijn. Een
geheel nieuw onderzoek moest dus door den levensbeschrijver haar de
geloofwaardigheid der berichten worden gedaan, en hij mocht niet met de phantasie
eens toonzetters (zelfs van den eersten rang) zijne pen over het papier laten gaan,
om naar gevoel en meening Berlioz' levensbijzonderheden te boek te stellen. Hier
gold het niet de idealen der tonenwereld te omarmen, welk van eene geheel andere
waarheid zijn, dan diegene welke den geschiedschrijver past.
Jullien heeft zich hier dan ook niet aan de literarische kunst vergrepen, gelijk
Berlioz het wel eens deed aan de muzikale.
Daarom heeft zijn werk blijvende, historische waarde, en is een belangrijk beeld
van den muzikalen kunstgang in het midden der ten einde spoedende eeuw.
De schrijver heeft daarbij de caricaturen van zijnen held niet versmaad; want al
overdrijven zij sommige gebreken, zij zijn, zegt Jullien, terecht ‘la pierre de touche
de la célébrlté, et si les faux talents demeurent accablés sous ces attaques, les
vrais génies, en revanche, à l'heure de la réparation, sont grandis en quelque sorte
par les parodies qu'ils ont inspirées’.
Dit neemt niet weg dat de lezer sterk getroffen wordt, door dat op dezelfde
bladzijde dezer beschouwing, Jullien het uittreksel geeft van eenen korten brief,
waarin de wegens zijn genie en talent beroemde Hector Berlioz
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zich beklaagt over de âpreté van zijne loopbaan. (29 Juni 1862). Want, ‘il a lutté
toute sa vie, il a été un confesseur et un martyr de sa foi musicale.’ Gelijk trouwens
alle baanbrekers op het gebied der kunst, zoowel als op dat der wetenschap, het
altoos zijn geweest.
Een der hoofdoorzaken van die marteling, van dat eeuwig verdriet was, dat de
toonkunstenaar, ondanks zijne onvermoeide kracht, nooit den slagboom heeft weten
op te heffen, die tusschen hem en het meerendeel van het fransche publiek was
gesteld; en waardoor hij gedwongen werd zijn geluk en zijnen roem buiten Frankrijk
te zoeken.
Was het de tegenhanger van het leed dat hij zijne voortreffelijke moeder heeft
aangedaan? Was hij gedwongen in vrijwillige ballingschap het moederland te
verlaten, - hij had aanvankelijk zijne eigene moeder in den geest vaarwel gezegd.
Hare vroomheid scheen hem vooroordeel! Was de onverschilligheid van zijn
moederland reeds de vergelding?
Men verhaalt dat die vrouw weinig muzikaal was; Hector daarentegen vol
muzikalen aanleg, sentimenteel, vol mystische droomen, vervuld van een ideaal
van schoonheid, kende slechts onnauwkeurig den weg tot innige bevrediging. De
vage indrukken van het weeke, zoetsappige kerkgezang onzer dagen (bijv. bij zijne
eerste H. Communie), verder zijne gedurige verliefdheid - deze sentimentaliteit werd
door geene positieve leer en gezond oordeel opgewogen.
De jongelingsproeven zijner toonkunst droegen dan ook het kenmerk van zulk
een droomend leven; later zag, hij 't gebrekkelijke daarvan in, en vernietigde zijn
werk. Zelfs studeerde hij eenen tijdlang de positieve wetenschap der medicijnen,
welke echter weldra bij de idealen der toonkunst moest achter staan.
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In het jaar 1823 schijnt hij het voornemen te hebben opgevat zich geheel aan deze
kunst te wijden. Hij schreef in 1824-1825 reeds eene mis met zes trompetten, vier
(1)
hoorns, drie trombonen, en twee ophicleïden; zoodat de Charivari beweerde dat
de Grieken zeker van Troje geweken zouden zijn, hadden de Trojanen eene partituur
van den heer Berlioz bezeten.
Aanvankelijk verwierf Berlioz menigen lauwer door zijne mis, zoowel als op 't
concert (Waverley, Francs juges), vooral bij zijne kunstvrienden, maar slaagde niet
in 't behalen van den zoogenaamden prix de Rome, waarop zijn vader zoozeer
gesteld was. Zijne rechters waren te zeer van de oude school! Hij componeerde
ondertusschen voort. Shakespeare en Göthe begeesterden hem, en weldra waren
‘Acht Tafereelen van Faust’ in muziek gezet 1828-29.
Doch hij wendde zich daarbij langzamerhand geheel van Frankrijk af, Duitschland
en Italië toe.
Eindelijk won hij toch den genoemden prijs (ex aequo): zijne rechters meenden
dat hij tot ‘gezondere gedachten’ was gekeerd dan uit de vroeger verschenen
compositiën spraken.
Maar toch wachtte hem de eene teleurstelling na de andere. Mannen als Cherubini
wisten hem niet te schatten; de liefde maakte daarbij zijn hoofd op hol (wat reeds
herhaaldelijk was gebeurd), tot hij eindelijk, de tooneelkunstenares Miss Smithson
huwde, die hem verrukt had door hare Ophelia, met zulk gevolg dat Berlioz Hamlet
in muziek wilde zetten; wat gelukkig niet geschiedde! Berlioz werd ervan terug
gehouden door

(1)

Chams illustratie der Troyens (van 1863) bevindt zich reeds op bl. 21.
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een aantal vrienden, doch minder dewijl zulke werken, dergelijke hartstochten niet
in muziek te brengen zijn, dan wel omdat men een fiasco verwachtte van een
zangspel dat op dit onderwerp slechts eentonig kan worden, vervelend, gelijk de
talentvolle Ambroise Thomas trouwens bewezen heeft.
Men ried den meester Benvenuto Cellini als onderwerp aan. Maar ook deze opera,
in 1838 opgevoerd, had bij de eerste voorstelling slechts weinig goeden uitslag.
Men juichte alleen de ouverture toe, al het overige werd belachelijk gemaakt. Ook
trok Duprez zich van de hoofdpartij terug, wegens het groote licht wat op zijne
medespelers afstraalde en hem in de schaduw stelde.
Kortom - een nieuw fiasco, nieuwe teleurstelling.
Miss Smithson was ondertusschen eenen t i j d l a n g 's meesters eenige troost.
Men veranderde den titel der opera komischer wijze, men zeide het woord kwaad
voor goed, en noemde haar Malvenuto Cellini.
Hoeveel schoons het werk ook de bevat, toonkunstenaar beschouwde dezen val
als eene vingerwijzing; hij wendde zich weder tot de concertmuziek, en schreef
eene ‘symphonie met koor,’ enz. - Roméo et Juliette, een zijner beste werken,
schoon niet vrij van langdradigheid, vooral in het eigenlijk symphonische gedeelte.
‘Chez Berlioz le lyrisme primait le drame.’
De edelmoedige Paganini zond den componist twintig duizend franken, als een
bewijs van zijne hulde, welke Berlioz, die steeds in geldnood verkeerde, met eene
edele bescheidenheid van eenen ‘homme de génie’ aannam.
Het Requiem was toen reeds geschreven, eene Symphonie funèbre et triomphale
zou volgen. Maar eene
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andere soort van fiasco wachtte hem. Miss Smithson, ofschoon in jaren klimmende,
scheen steeds jeugdiger van hart te worden, en eene wederliefde te eischen, welke
Berlioz haar niet meer schonk, want op zekeren dag vertrok hij met pak en zak, d.i.
met eene jeugdige zangeres, naar België.
Nu volgden de eerste uitvoeringen van La damnation de Faust, zonder glans,
(1)
zonder weerklank. De kritiek, vooral Scudo behandelde den kunstenaar
onbarmhartig.
L'Enfance du Christ, die heerlijke idylle, en gemakkelijker door elkeen te volgen
en te verstaan, verwierf wel onmiddelijk den algemeenen bijval, doch minder in
Frankrijk, dan te Weenen, en te Brussel, waar Fétis alleen verklaarde ‘ne pas
comprendre l'oeuvre’. Hetgeen de leerlingen van het conservatorium niet terughield
aan den toonkunstenaar eene openlijke hulde te brengen.
Door die ontvangst in 't buitenland voelde Berlioz zich getrokken opnieuw zijne
krachten aan het tooneel te beproeven, en schreef (1862) Béatrice et Bénédict naar
Shakespeare; een werk in 2 bedrijven, dat te Weimar met goeden uitslag ten tooneele
werd gevoerd. Te Parijs kende men er slechts een Nocturne van. Maar toch begon
de ster des kunstenaars thans (in 1863) eindelijk ook in zijn eigen land op te gaan.
Onder den invloed van Félicien David kwam een concert enkel uit Berlioz' werken
bestaande tot stand.
Hierop volgde weldra een deel der geschiedenis van Troye, merkwaardiger wijze
tusschen meer romantische onderwerpen des meesters geplaatst.

(1)

LÉONCE MESNARD, Essais de crit. mus., bl. 18.
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De romantische Berlioz en de classische figuren van Homerus schenen eene al te
groote tegenstelling. Hoe kon Berlioz met zijnen geest, met zijne zoo sterk personeele
kunst, in de negentiende eeuw de hartstochten der Grieken in muziek zetten? Was
het toch ook aan Corneille en Racine reeds onmogelijk zelfs door woorden ons in
de aloude heidensche rijken en hunne beschaving te verplaatsen en hoort men
altoos den hoftoon door de vloeken van Hermione, de schilderingen Van Hyppolitus
of de droomen van Athalia heen.
De muziek, in hare onbestemde idealiteit, moet eenvoudig de Trojanen laten
zingen als mannen onzer dagen.
Het was alweder het buitenland dat aan Berlioz den troost gaf te erkennen hoe
vele schoonheden deze nieuwe compositie bevatte. De heer Adolphe Samuel, te
(1)
Brussel , was onder de eersten, die daarvan het bewijs leverden.
In Frankrijk beminde Napoleon III te weinig de muziek, om door zijne
tusschenkomst de opvoering der Troyens mogelijk te maken, die een getal
uitvoerders vorderde dubbel zoo groot als dat wat de groote opera kon in dienst
n

stellen. Ook andere pogingen mislukten. Berlioz hoorde eerst den 4 December
1873 het eerste gedeelte zijner compositie, getiteld Les Troyens à Carthage, maar
de uitvoering van La prise de Troie beleefde bij niet meer, op eenige brokstukken
na, welke op de concerten te Baden-Baden werden uitgevoerd. En toen de Franschen
in het jaar 1879 voor 't eerst de muziek der Prise de Troie leerden kennen, werden
slechts kleine gedeelten daarvan ten gehoore gebracht, ter verjaring van den dood
des meesters.

(1)

Thans bestuurder van het Conservatoire te Gent.
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Na eene groote reis, de tweede die hij naar Rusland deed, stierf de groote meester
terwijl het buitenland (America zelfs) hem elken dag nieuwe huldebetuigingen bracht.
Eene der krachtigste uitdrukkingen van het medegevoel wat het buitenland hem
bood, was de uitvoering der Damnation de Faust, onder zijne leiding, te Munchen:
eene ware zege!
Doch reeds lang door en door ziek, zag men zijn zenuwachtig gestel steeds
kranker worden. Onder het gedurig toenemen zijns roems, na ‘meer dan eene halve
eeuw tegen de kleine ellende van het leven te hebben geworsteld,’ gelijk een vriend
te Munchen uitriep, begonnen de krachten steeds af te nemen. Hij woonde hier en
daar nog enkele feesten bij, maar verloor de vastheid van tred met de orde der
gedachten en het geheugen.
n

Den 8 Maart 1869 stierf hij te midden zijner vrienden, nevens zijne schoonmoeder,
enz... Zijne echtgenoote was reeds vóór hem ten grave gedaald.
Reyer drukte hem de oogen toe.
Zoo leefde en stierf een der groote helden van het romantisme; romantiek in zijne
kunst, in zijne opstellen in zijne liefdesgevallen; begaafd met eene onmetelijke
phantasie en eene reusachtige eerzucht, die hem evenveel warme vrienden als
nijdige vijanden verwierven.
In zijne kunst onderscheidde hij zich vooral daardoor, dat zijne werken geheel
met zijne oorspronkelijke, wilde, stelsellooze persoonlijkheid overeenstemmen,
derhalve door groote oorspronkelijkheid naar gedachte en vorm, door geniale vlucht
naar fijner dampkring, en geniale dwalingen, tot op de grenzen der kunstverkrachting.
Hij vergenoegt zich niet door schoonheid en fijnheid van melodische zangen te
streelen, hij denkt, overlegt, voert uit wat aan zijn innigst gevoel beantwoordt.
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Hij leeft geheel zelf in zijne werken, en daarin is het antwoord te zoeken, waarom
hij op het tooneel minder slaagde dan op het concert, dewijl elke operacomponist
zich onderwerpen moet aan eene objectiviteit, die in Berlioz' karakter niet lag, en
dan ook in zijne wegsleepende Soirées d'orchestre en Mémoires niet gevonden
wordt. Daarom herkent men zijnen muzikalen stijl dan ook zelfs uit kleine
brokstukken, overal il paie de sa personne - hij staat daar vóór u. ‘Daar ben ik,’ roept
u elke muzikale volzin toe, en men is geneigd met Schumann te getuigen: ‘Berlioz
schittert als een bliksem op een onweêrsdag, en laat eene sterke zwavellucht achter.’
Ziedaar in eenige trekken eene bleeke schets van hetgeen de heer Adolphe Jullien
ons biedt in zijn prachtig werk, dat in alle opzichten aan zijn Wagner ter zijde gesteld
kan worden. Zelfs heeft dit nieuw werk eene eigenaardigheid die het boven het
eerste doet schitteren.
Ik bedoel de portretten des meesters.
't Is merkwaardig hoevele edele beeltenissen hier gevonden worden, en belangrijk
is het tegelijk hoe, met het klimmen der jaren en het getal der toonscheppingen, het
leven in en door de kunst aan 's toondichters geest eene edelere richting, aan de
trekken van zijn karaktervol gezicht eene verhevenere uitdrukking heeft gegeven.
In die portretten alleen ligt eene geheele levensgeschiedenis opgesloten, en zelfs
erkennen wij daaruit dezen heerlijken karaktertrek, dat hoe zwaar de beproevingen
den meester drukten, toch zijne kunst hem over alle ellende heen hielp. Hadde
Berlioz bij zijne grootte als kunstenaar nog de wijze lessen zijner vrome moeder in
't hart bewaard, wij zouden mogelijk grootere harmonie van 't zieleleven als mensch,
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rustiger streven naar de hoogste spheren bij hem op te merken hebben, en door
zijne groote kunst nog meer den voorsmaak genieten dier harmoniën welke geen
oor nog heeft gehoord.
Terugkomende op hetgeen wij bij den aanvang van dit opstel zeiden, hopen wij
dat de geniale kunstenaar, door het leed wat hem zijn moederland deed, de schuld
hebbe uitgewischt die hij door de miskenning zijner moeder op zich heeft geladen.
Hiermede eindigen wij ons overzicht van het voortreffelijk werk des heeren Adolphe
Jullien, en brengen ten slotte nog eene hulde aan den grooten meester, die het
onderwerp was dezer bladzijden, door eene aanhaling uit diens werken, waaruit
zijn edel kunststreven en zijn afkeer van de koudhertige en eenzijdige critiek zoo
kennelijk en schilderachtig (ofschoon op eenigszins dramatische wijze) spreken.
Het zijn de laatste woorden zijner Mémoires, die aldus luiden:
‘En voyant ce que (certaines gens) cherchent dans la création de l'art, je pense
toujours involontairement aux porcs, qui, de leur ignoble groin, fouillent la terre au
milieu des plus belles fleurs et aux pieds des grands chênes, dans l'espoir d'y trouver
les truffes dont ils sont friands.’
PAUL ALBERDINGK THIJM.
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Schilder-, etskunst, enz.
De kapel van ‘'t Claeitje’ te Brugge en hare beschilderde
grafkelders.
TUSSCHEN het blindloopende Zomerstraatje en de St.-Niklaasstraat, te Brugge,
bestond tot in onzen tijd een liefdegesticht aan St.-Nicolaas gewijd. Men noemde 't
algemeen 't Claeitje. Nicolaas Paghant was daarvan de stichter, ten jare 1380. Een
gedenksteen van deze stichting met de namen der grondvesters wordt in de kapel
bewaard. Hij is aldaar rechts van den ingang in den achtermuur gemetseld, is 1,30
meter hoog en 1,40 met. breed. Het inschrift is er hoog op uitgebeiteld; de letters
waren eenmaal verguld. Ziehier hetgeen zij doen lezen:

Ter eeren en̄ werdichede vā gode en̄ vā marijen ziure werder
ghebenedijde moeder eū van den goeden sinte nycolaus stichte
claijs pagant dhoude eū joncvrauwe kerstine zin wijf dit gods huus
en̄ deze capelle met allē de huzē die hiertoe boorē met harē properē
goede om aerme coopmānekine in gheherbercht te wezen diens vā
noode ziin zoude 't welke gods huus met der capelle voorseid
ghefōdeird en̄ gesticht was int jaer ons heeren -m-cccc-en̄ om dit
zeker en̄ ghedurich te..........

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

90
Daarop volgt de lange lijst van schenkingen die Nicolaas Paghant en zijne vrouw
aan 't gesticht beloofden te doen.
De dagteekening die op den steen wordt aangegeven is niet nauwkeurig. Dit blijkt
n

uit eenige oorkonden. Vooreerst is die der stichting van de kapelanij, van den 24
Januari des jaars 1390, geteekend door den vicaris-generaal van het bisdom Doornik.
Nicolaas Paghant, en zijne echtgenoote Christine Willaerts, worden door deze
n

acte tot de stichting gemachtigd. Deze brief werd vijf jaren later, namelijk den 9
(1)
December 1395 door denzelfden vicaris bevestigd ; eene bijzonderheid die daarom
des te gewichtiger is, dewijl hierdoor het vermoedelijke jaar des doods van Paghant,
en de dagteekening der schildering van zijnen grafkelder kunnen worden vastgesteld.
Men moet dus hieruit vermoeden, dat de gedenksteen na den dood des stichters
in de kapel is aangebracht. Dit wordt ook duidelijk bewezen door den bijnaam van
dhoude (den oude), welke men aan Nicolaas geeft, om hem te onderscheiden van
eenen zijner zonen, die evenzoo Nicolaas heette, en die ‘hooftman der schepen’
dezer stede (Brugge) was. Deze jonge Nicolaas overleed ten jare 1425.
(2)
Het gesticht wat, naar wij meenen , vroeger ook tot herberging van reizigers had
gediend, werd in 't jaar 1887 gesloten. Maar het had zijne oorspronkelijke be-

(1)
(2)

o

Inventaris n 31. Dit schriftstuk (in 't latijn) was aan de stichtingsacte bevestigd.
Er is in België g e e n z i e k e n h u i s der middeleeuwen aan te wijzen wat niet in den beginne
of niet altoos eenvoudige herberg (d.i. hospitaal) is geweest. Zie PAUL ALBERDINGH THIJM,
e

Geschiedenis der liefdegestichten in België van Karel den Groote tot op de 16 eeuw, passim.
Red.
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stemming verloren en werd ten laatste een huis voor syphilitische zieken.
De kapel vertoont eenige belangrijke bijzonderheden.
Onder het afschuwelijk witsel wat de muren bedekt, hebben wij overal sporen van
schildering teruggevonden.
Vooreerst is de grond waarop de gedenksteen is geplaatst rood verguld. Rechts
van den steen bespeurt men eene menschelijke figuur, ongeveer 29 centimeters
groot; het is zonder twijfel de beeltenis des stichters. Geknield, met gevouwen
handen, in het gewaad van den tijd - zwarte tabbaard met wijde mouwen, zwarte
gordelband en ondermouwen - herinnert deze figuur aan de leekenbroeders van
dien tijd. Bovenaan het hoofd des mans zweeft een engel met geel haar, halflijfs uit
eene wolk opgestegen, gekleed in een blauw gewaad, met vlerken van witte en
blauwe kleur. Hij buigt het lichaam tot den gedenksteen over, en houdt het
wapenschild van den stichter - van sabel, met eenen uitgespreiden (éployé) adelaar
van zilver, geklaauwd (armé), gebekt van keel maar niet getongd (lampassé), - in
de hand. Links van den steen, op dezelfde hoogte en in dezelfde houding der
genoemde figuur ziet men eenen tweeden engel geheel overeenstemmend met
den eersten. Het wapenschild door hem vastgehouden is dat van Christine Willaerts,
waarop men een vrouwenkop van halve grootte ziet, a dextra gewend en op een
veld van lazuur.
Deze geheele versiering liep uit in een crêtage van zwarte bloemen op
lichtkleurigen grond. De crêtage liep geheel de kapel rond, en boven deze versiering
waren de zijmuren met donkerkleurige bloemen bezaaid, welker vormen echter
moeilijk herkenbaar zijn.
Achter het autaar droeg de muur de sporen van eene doorgaande tint, rood,
opgewerkt met witte bloemen.
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Aan den ingang der kapel hebben wij onder het witsel, de wijdingskruisen ontdekt,
welke drie verschillende tijdperken schijnen aan te duiden; links van de deur komt
het oudste voor, in vermillioen met zwarten rand, waarschijnlijk dagteekenende van
omtrent 1400. Het tweede kruis boven het eerste geplaatst, komt ook aan de andere
zijde des ingangs voor, namelijk onder den gedenksteen. Het is ongeveer 20 jaar
jonger dan eerstgenoemd kruis. Men heeft het niet uit der hand maar met
doorslagpapier (passe-partout) op den muur gebracht, wat zich gemakkelijk laat
ontdekken aan de onsamenhangende deelen. Ook hier was vermillioen de
hoofdkleur. Eindelijk heeft men nog twee kruisen, ongeveer van 1550, in rooden
oker uitgevoerd, gevonden.
Vóór de kapel, gelijk een atrium, bevindt zich eene zaal. De muur welke deze met
de kapel gemeen heeft, en waarin de gothieke deur zich bevindt, is rijk versierd door
middel van een kleurmengeling (diaprage) van het hoogste belang.
Op rooden grond ziet men een bruin en wit gedamasseerde figuur door middel
van doorslagpapier (als boven) daarop gebracht. Van dit papier van bruine kleur
bediende men zich om den grond te schilderen, welke door zijnen rooden toon de
ineengestrengelde sieraden met veel kunst laat uitkomen. Deze vertoonen velden
van ronden vorm, met eene omgeving van licht uitgetande bladeren, die in hun
midden een uitstralend figuur van witte bloemen dragen. Deze polychromie
(1)
dagteekent van omtrent 1550 .
Het hoogaltaar was versierd met een werk van R.

(1)

Vele dezer bijzonderheden zijn ons vriendelijk medegedeeld door den heer P. Raoux, prof.
der Academie van schoone kunsten, te Brugge, waarvan de Oudheidkunde ons goede hulp
heeft verleend.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

t.o. 92

T

GRAVEN ONTDEKT TEN JARE 1887, IN DE KAPEL VAN HET S NICOLAAS GESTICHT,
TE BRUGGE.
VUE DES CAVEAUX DÉCOUVERTS DANS LA CHAPELLE DE L'HOSPICE PAGHANT P
Raoux, del et Lup Bruges
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de Crayer, voorstellende Christus in de armen van God den Vader, en omgeven
van heiligen, waaronder men St. Jan en H. Magdalena erkent.
Onder het plaveisel, ongeveer in 't midden der kapel, heeft men vijf grafkelders
gevonden, waarvan vier beschilderd zijn.
Onze plaat geeft er twee terug, naar eene photographie welke wij ter plaatse
daarvan hebben doen vervaardigen.
De trouwe stift van den vaardigen Raoux heeft op den steen de minste
(1)
onderdeelen met nauwgezetheid teruggegeven .
Men is rondom de kapel voortgegaan met uitgravingen, en men heeft in het
genoemde atrium nog twee grafkelders ontdekt, waarvan de eene geheel beschilderd
was.
Ongelukkiglijk waren de schilderijen te zeer vergaan om eene afteekening toe te
laten.
't Is niet moeilijk te zien dat de eerste der vijf ontdekte kelders de laatstgebouwde
is. De oudst gegravene is diegene welke, volgens den tegenwoordigen toestand,
in de tweede plaats komt.
De drie welke daarop volgen zijn, op eenige jaren na, van een en hetzelfde tijdperk.
Een van dezen, namelijk die in de vierde plaats komt, is de derde in oudheid,
maar draagt geene sporen van schildering. Men zou haast aan eene of andere
bijzondere oorzaak kunnen denken welke de innerlijke

(1)

De 4 grafkelders bijeen zullen, met nog verschillende andere, tot den spitsbogentijd
behoorende, in eene bijzondere studie verschijnen. Wij stonden er echter op aan de Dietsche
Warande de eersteling onzer vruchten af te staan. - De Dietsche Warande stelt dit op hoogen
prijs.
Red.
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versiering heeft doen verdwijnen, maar een nauwkeurig onderzoek toont aan, dat
deze tombe nooit beschilderd is geweest.
De laatste kelder raakt aan den grondslag van den buitenmuur der kapel; men is
genoodzaakt geweest nieuwe kelders nevens diegenen te graven welke
oorspronkelijk bestonden.
Genoemde kelder is ook in omgekeerde richting gegraven, zooals de plaatsing
der geschilderde beelden bewijzen.
Het was algemeene regel aan het hoofdeinde der grafkelders den kalvarieberg
t

te schilderen: Christus aan 't kruis, benevens zijne Moeder en S Jan.
Aan 't voeteneinde schilderde men de heilige Maagd met het kind Jezus. Gelijk
men uit onze plaat bemerkt, verschilt de schikking in den eersten van die der drie
overige kelders, hetgeen opnieuw bewijst dat hij van latere dagteekening is. Welke
personen in deze grafkelders zijn ter aarde besteld, en tot welken tijd zij derhalve
behooren, willen wij in de volgende bladzijden onderzoeken.
Bij de opening van het tweede graf heeft men het looden zegel eener bul van
paus Bonifatius IX gevonden, benevens eene kleine zilveren munt van Philips den
Stoute, met de zeer bekende voorstelling (die zoo geheel aan Brugge eigen is), van
den vaandeldragenden leeuw. De munt was een gros.
Nu weten wij dat Bonifacius IX van 1389 tot 1404 den pauselijken zetel innam,
en Philips de Stoute van 1381 tot 1404 regeerde.
Nadere opheldering geeft ons het archief van ons godshuis. Wij hebben reeds
van de stichtingsacte des jaars 1390 gesproken.
n

Den 26 Februari 1406 verleende de vicaris gene-
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raal des bisschops van Doornik aan Nicolaas Paghant, zijne echtgenoote en zijne
kinderen, het recht in de kapel van St. Nicolaas te worden begraven, en aldaar
(1)
hunne lijkdiensten te laten doen .
Leefde Nicolaas toenmaals nog? Dat schijnt zoo; wij hebben althans alleen het
bewijsstuk gevonden van zijn overlijden in 1468. Op den feestdag van St. Amandus
n

(den 6 Februari) erkennen de armmeesters van de H. Kruiskerk te Brugge, van de
voogden van St. Nicolaas ontvangen te hebben de som van 24 Doorniksche stuivers,
om jaarlijks drie prebenden meer aan de armen van St. Nicolaas te kunnen uitreiken,
(2)
en dat wel op den jaardag (van den dood) des heeren Nicolaas Paghant, den oude .
Doch er is grond om te veronderstellen dat Nicolaas toen reeds lang gestorven
was, evenzoo als de machtiging ter begrafenis in de kapel eerst eenige jaren na
zijn overlijden werd gegeven.
Het godshuis St. Nicolaas bezit een register hetwelk de namen bevat van alle
voogden des gestichts. Men heeft die lijst eerst in 1394 aangelegd, en vervolgd tot
op het jaar 1746. De naam van Nicolaas Paghant komt daarin niet voor, en toch
wordt er gezegd ‘dat d'heer Nicolas Paghant fondateur van het godshuys van St.
Nicolas darof den eersten voogd is geweest blijckt uit zijne fondatiebrief.’
Hieruit volgt dat het register slechts is aangelegd te beginnen met het doodsjaar
van den gronder des gestichts. Want gesteld dat Nicolaas zelf het huis niet bestuurd
hadde, zoo is het toch zonder twijfel dat, indien er gedurende zijn leven boek
gehouden was, men

(1)

Invent. N 75.

(2)

Invent. N 124.

o
o
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zonder eenigen twijfel zijnen dood in 't register zou hebben vermeld.
Stasin Paghant, de zoon van Nicolaas werd in 1410 voogd, gelijk is verhaald in
n

(1)

eenen zijner brieven, gedagteekend van den 6 Oogst van dat jaar .
Na het hierboven gezegde zouden wij gaarne aannemen dat de tombe die de
tweede is, in de rij zooals wij de kelders heden vonden, die van den stichter des
godshuizes is. Zijne edelmoedigheid ten opzichte der armen mag hem wel eenen
vollen aflaat in 't stervensuur hebben verworven. Voorzeker is het deze brief welke
in den grafkelder naast den overledene is nedergelegd, en waarvan wij heden alleen
het zegel hebben teruggevonden.
De munt van Philips den Stoute (men behoeft het niet te zeggen) is geheel van
denzelfden tijd.
Men mag dus veronderstellen dat Nicolaas Paghant in 1393 of 1394 gestorven
is.
In denzelfden grafkelder bestelde men omtrent 1700 eenen priester ter aarde. Bij
't opengaan van de tombe lag heden het geraamte daar nog geheel, met priesterlijk
gewaad bekleed; daarneven bevond zich een pelgrimsstok, zeker als aandenken
van een bezoek aan het graf der apostelen gebracht. Het zijn juist de kerkelijke
sieraden welke het mogelijk maken, het tijdstip vast te stellen waarop de grafkelder
van Nicolaas Paghant eerst is opengebroken.
Den tijd waartoe de andere grafkelders behooren kunnen wij alleen
veronderstellen. De groote overeenkomst welke er tusschen den tweeden en den
derden kelder bestaat, doet ons denken dat deze wel voor Christine Willaerts,
Nicolaas' echtgenoote, konde bestemd zijn geweest; want ook zij was immers
gerechtigd zich in de kapel te laten begraven. Zij zal natuurlijk er aan gehouden

(1)

o

Invent. N 45.
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hebben nevens haren echtgenoot begraven te worden, en derhalve van haar recht
gebruik hebben gemaakt.
De tomben van Nicolaas Paghant en zijne vrouw zijn waarschijnlijk door dezelfde
hand beschilderd, en wel omtrent 1400.
De volgende grafkelder is een twintigtal jaren later gekleurd, gelijk de meer
bloemrijke versiering bewijst. Eene bijzonderheid is toch hierbij op te merken, dat
de aldaar afgebeelde wierooksvaten eene treffende overeenstemming van vorm en
dezelfde figuren vertoonen, die voorkomen in de tombe van Nicolaas Paghant.
Zoo als gezegd is, werd de eerste grafkelder langen tijd na de andere tomben
vervaardigd.
e

Uit het register wat wij kennen, leeren wij dat de 15 voogd, Willem Barvoet,
bloedverwant van Paghant, in de kapel van het godshuis begraven is. Deze is den
n

13 November 1625 gestorven, en toch is de schildering van dien eersten grafkelder
e

veel ouder, want zij behoort duidelijk tot de 15 eeuw. Van den anderen kant weten
wij uit de registers van het godshuis dat van 1503 af, toen de zevende voogd
overleed, de begrafenissen op het kerkhof van O.L. Vrouw te Brugge geschiedden.
Alle schildering is dus tusschen de jaren 1394 en 1503 uitgevoerd.
Alvorens te eindigen, willen wij nog een oogenblik bij het onderwerp der schildering
stil staan.
Alle tomben bevatten vier verschillende voorstellingen, die zich herhalen en (als
gezegd is) in dezelfde orde aangebracht zijn; behalve in den eersten kelder, waar
de tafereelen omgekeerd geplaatst zijn, omdat de tombe in omgekeerde richting is
uitgegraven: aan 't hoofdeinde den calvarie; aan de voeten, de h. Maagd, gelijk
gezegd is.
Het tafereel wat het meest geleden heeft, is de H. Maagd der eerste tombe. Men
heeft deze figuur niet kunnen wedergeven. Op de zijwanden zijn engelen geplaatst,
welke in
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de eene hand het scheepje houden, met de andere het wierooksvat zwaaien, in de
richting van den calvarieberg. In den eersten grafkelder dragen zij de vesperkap of
mantel en zijn eenvoudig in omtrek uitgevoerd. In de twee volgende tomben zijn zij
met dalmatieken bekleed, in de laatste bekleedt hen een lang plooiend rood gewaad.
Zij dragen blauwe vleugelen; in den tweeden kelder echter heeft de eene engel
roode, de andere blauwe vleugelen, naar gelang hun kleed rood of blauw is.
De open plaatsen op de zijwanden der tomben zijn versierd met breede, zonder
n

n

zorg aangelegde kruisen. In den 2 en 3 kelder zijn de vier hoofdtafereelen ingelijst
n

door eenen breeden band van vermillioen. Dit is ook de kleur der kruisen in den 2 ,
n

n

den 3 en den 4 kelder; in den eersten daarentegen heeft men in plaats van
vermillioen omberkleur gebezigd, om de kruisen te schilderen. Dezen zijn met leliën
versierd en kondigen den meer gebloemden stijl van een later tijdperk aan.
De twee engelen in den grafkelder van Nicolaas Paghant zijn eerst op papier
uitgevoerd en dan aan den muur gekleefd. Dat papier heeft aan den tijd tegenstand
geboden gelijk kalk. In den naasten kelder zijn alleen de wierooksvaten op los papier
uitgevoerd.
Deze gewichtige ontdekking in de kapel van St-Nicolaas te Brugge is vroegere
ontdekkingen van verschillende tijdperken, in kerken en op kerkhoven, komen
bevestigen. Zij brengt ons alweder wat beter op de hoogte van dat soort van
schilderkunst, hetwelk wij ‘de polychromie der middeleeuwsche grafkelders’
(1)
betitelen .

(1)

Zie onze bovengenoemde brochure, met 7 platen, geteekend door P. Raoux.
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Chronique des expositions industrielles, rapports d'assemblées,
réfutations, etc.
La question de la Polychromie au Congrès archéologique de
(1)
Charleroi.
Termonde, le 20 décembre 1888.
MONSIEUR LE RÉDACTEUR,
VERMETTEZ-moi de revenir pendant quelques instants sur une question qui a fait
au Congrès de Charleroi l'objet de longs, d'interminables débats. Votre
correspondant, (ann. 1888 de cette Revue, p. 761) dans le désir d'être bref, n'a
peut-être pas été assez clair à propos des solutions données par l'assemblée à la
question de la polychromie des églises.
Cette question a été longuement examinée dans la troisième section: j'avais été
chargé de rédiger un mémoire en vue d'introduire la discussion. Le premier résultat
très positif auquel les membres de cette section ont abouti, c'est de bien s'entendre
d'abord sur le sens du mot polychromie, qui souvent inspire de vaines terreurs à
ceux qui l'entendent, pour s'imaginer que la polychromie est synonyme de
l'assemblage bizarre et sans harmonie de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On a
donc défini nettement la valeur de ce mot, en disant qu'on voulait par là signifier
l'harmonie heureuse et soutenue de la couleur naturelle des éléments ou des
matériaux de l'édifice, comme aussi l'usage discret mais

(1)

Verg. hetgeen op bl. 127 en 157 over fransche artikels is gezegd.
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souvent nécessaire de la couleur artificielle à prêter aux différentes parties du
monument, pour qu'elles puissent toutes s'harmoniser entre elles. L'assemblée
semblait moins disposée de prime-abord à admettre ou à encourager la peinture
des sujets historiés, vu la difficulté que souvent présente cette entreprise et le
nombre déjà relativement considérable dans notre pays de travaux de ce genre,
dont l'exécution ne répond pas à l'attente de tout le monde. La discussion allait
dévier sans doute de son véritable objet; aussi nous sommes-nous crus autorisés
à demander aux membres un vote sur la question de principe, à savoir comment
on devait juger le rapport dans lequel se trouve la peinture vis à vis de l'architecture.
Cette question a été heureusement tranchée et tous furent d'accord à déclarer que
(1)
la peinture est l'achèvement désirable de l'édifice réligieux.
De la théorie passant alors à la pratique, on s'occupa de la restauration des
monuments religieux au point de vue de la polychromie. On eut soin dès l'abord
d'établir une distinction: il y a des églises anciennes où les traces de polychromie
existantes sont suffisantes pour permettre de comprendre l'idée de l'artiste et
d'achever son oeuvre. On se retrouve d'accord encore cette fois pour décider à la
presque unanimité qu'il fallait continuer la décoration picturale et suivre la voie tracée
par nos devanciers.
Mais on rencontre d'autres édifices religieux et, il faut bien l'avouer, en nombre
considérable, où le décor intérieur, s'il a jamais existé, a complètement disparu, ou
bien dont il ne reste plus que quelques traits bien vagues et absolument insuffisants,
pour traduire la première idée du peintre. Dans ce cas que faut-il faire? La discussion
reprit de plus belle; elle s'éleva vive et serrée. La solution qui semblait un instant
devoir rallier la majorité des suffrages, était celle de M. Saintenoy qui était d'avis,
que dans ce cas on ne pouvait polychromer qu'avec la plus grande réserve. La
phrase fut mal interprétée, bien que l'idée fût évidente. L'auteur de la proposition
demandait en effet, que dans les circonstances indiquées, on voulût user de
prudence vet de réserve;

(1)

La rédaction que j'avais proposée dans mon mémoire: ‘L'architecture réclame, comme
achèvement nécessaire de l'édifice religieux, le concours de la peinture décorative’ avait
déplu à quelques membres à cause du mot nécessaire. Comme au fond ma pensée était
e

bien celle qui était exprimée dans la 2 rédaction, j'étais heureux de voir disparaître un mot
de nature à blesser les convictions de ceux qui ne partagent pas entièrement mes idées sur
la polychromie.
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le parti le plus sûr dans bien des cas est de s'abstenir de polychromie, plutôt que
de s'exposer à porter atteinte au style de l'édifice par des peintures moins heureuses.
On parut ne pas comprendre l'expression de M. Saintenoy, et l'on entendit alors
formuler un voeu aussi radical dans l'idée que dans la forme: ‘dans les églises où
l'on ne retrouve plus de traces suffisantes de polychromie, il faut s'abstenir de toute
peinture.’ C'était se mettre en opposition directe et flagrante avec le premier vote
émis sur la question préalablement admise du principe de la peinture. Cette
inconséquence passa sans doute inaperçue aux yeux de plusieurs, et ce voeu fut
voté à une faible majorité. Telle fut la dernière résolution prise à la réunion de clôture
me

de la 3 section.
L'assemblée générale du Congrès, d'après le règlement, doit ratifier tous les
voeux émis en section. Les trois voeux que la section avait formulés devaient donc
subir l'épreuve d'un nouvel examen. Il était dès l'abord facile à comprendre qu'ils
allaient soulever la discussion. On se divisa sur la question de savoir si ces trois
voeux devaient faire l'objet d'un seul vote et partant, demeurer unis et jugés comme
tels, ou bien s'il fallait voter séparément sur chacun des trois. Les adversaires du
troisième voeu insistèrent sur la division des voeux en faisant remarquer la
contradiction flagrante entre le premier et le dernier. Cette observation provoqua
l'étonnement de l'assemblée, mais celle-ci semble cependant en avoir apprécié la
valeur, puisque sur la proposition d'un membre de la troisième section, elle décida
de renvoyer au prochain congrès la question de la polychromie et d'y ramener encore
une fois toute l'attention de ses membres.
C'est ainsi que la question de la polychromie, après avoir été longuement discutée
en section, est destinée à reparaître à l'ordre du jour de nouvelles assises
archéologiques. Puisse-t-elle ce jour recevoir une solution plus heureuse.
G. VAN DEN GHEYN.
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In Memoriam,
door J.W. Spin.
WAT ging ik vaak met U op rozen in dit leven
De stroomen langs - de heuv'len op en af!
Wij droomden van geluk - in deze aardsche dreven,
Wij hadden alles wat de wereld ons kon geven...
En toch hoe spoedig zonkt gij neêr in 't graf.
Wel ver van huis en haard - van allen die u minden Sloot gij 't moederoog in 't vreemde, heete land.
Wel ver van huis en haard en van uw trouwe vrinden,
Die op uw baar zelfs niet een krans konden doen winden,
Wel ver van huis, aan 't vreemde strand.
De liefelijke zon doet hare blijde stralen
In woud, in dal, op 't duin en in het meer
Gelijk ze vroeger plach, ook thans weêr nederdalen,
Ook ruischt, gelijk voorheen de zang der nachtegalen.....
Maar eenzaam denk ik aan ons blij weleer.
Mij komen voor den geest zoovele schoone dagen,
Te snel helaas! verdwenen in het niet;
En flauw van toon weerklinkt in somb're najaarsvlagen,
Als woeste stormen zelfs het laatste loof verjagen,
Ons oude, mij zoo wel bekende lied.
Maar zijt gij ook niet meer, 'k gedenk u steeds in trouwe,
O goede medgezel, o vroeg ontslapen vrind.
O zij het mij vergund, dat ik U weêr aanschouwe
Voor Godes troon, waar alles zich ontvouwe
En dat ik U bij Jezus wedervind!

Meer leed.
Een kind verliezen door den dood is hard,
Maar veel meer smart
Een kind in 't leven reeds te derven.....
Dat doet meer leed dan 't droeve sterven
Aan 't vaderhart.
Mr. J.W.S.
Heidelberg, 25 Nov. 1888.
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Aankondigingen en advertentiën.
Boekenkennis.
Karel VI. Geschiedenis des vaderlands. Karel VI (1700-1740), door L. Mathot (van
Ruckelingen). Nieuwe verbeterde uitgaaf. Gent, drukkerij S. Leliaert, A. Siffer en
ie

C , 1888.
Zij die het streven der Dietsche Warande kennen, zullen begrijpen hoezeer wij
met het werk van den even zedigen als ijverigen geschiedvorscher en letterkundige
L. Mathot ingenomen zijn. De geschiedenis van veldslagen en staatsverhandelingen
is slechts een deel der volksgeschiedenis. De ziel van het volk spreekt zich veel
meer uit in de schoone kunsten, de letteren en het dagelijksch leven. Eere daarom
aan den heer Mathot dat hij den weg bewandeld ter opheldering van het leven des
volks, onder den titel van een zijner vorsten. Zooveel is echter zeker, dat tijdens de
regeering van Karel VI de eigenaardige toestand van Belgenland en het volk, meer
dan in landen van self-government, in regeeringsmaatregelen moet worden gezocht,
en dat België niet weinig leed onder Karels zorgelijk wel, maar zwak karakter. Dit
alles wordt hier dan ook aan het licht gesteld in bevallige, zuivere taal.
Met de keuze en schrijfwijze van sommige uitdrukkingen zijn wij 't niet geheel
eens, zoo bij voorbeeld met de uitdrukking raadplegende stem, Oostendische
provisionneele, het bezet eener stad, enz. Doch dit zijn slechts kleinigheden die
aan 't welgeschreven werk weinig schaden.
e

Oudere tijdgenooten, door Mr. J.W. Spin. 3 Deel. 's Gravenhage, 1888.
Wij hervinden hier met groot genoegen o.a. Piae Memoriae G.W. Vreede,
Friederike Brion, benevens vele opstellen van jonger dagteekening. Uit den adel
van de keuze der onderwerpen blijkt de beschaafde geest, die vrij is van alle
gemeenheid, alle banaliteit.
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Wij spreken aldus, dewijl jongere schrijvers al te dikwijls meenen: er kan geene
dichterlijkheid bestaan, dan nadat de mensch eerst tot het laagste... stof, den modder,
of hoe gij 't noemen wilt, is afgedaald. Wij vinden hier getrouwe verhalen van edele
toestanden, ware gebeurtenissen gefiltreerd door eenen klaren geest, strijdende
voor waarheid en recht.
Belangrijk voor de kunstgeschiedenis zijn daarenboven de opstellen over von
Scheffel, Thorwaldsen, enz.
Een zedig, leerrijk boekje.
Holland in vroegere tijden. Merkwaardige personen en schetsen uit het
maatschappelijk leven door Jhr. C.A. van Sijpestein. 's Gravenhage, W.P. van
Stockum en Zoon, 1888. 250 bladzijden.
Werkelijk heeft de schrijver gelijk, wanneer hij den generaal Knoop nazegt: ‘De
geschiedenis is soms boeiender dan de roman.’ Leerrijk, ernstig en met kalm hoofd
behandeld, zijn deze boeiende verhalen, hetzij dat de schrijver over de Pallandts
spreekt of, ter gelegenheid van Jacob Cats ‘den jongen, hubschen, kloeken kaerel’
Dirck Pauw laat optreden, het zij hij het verhaal levert van den moord op l'Espinay
gepleegd, of den aanslag op Jacob de Witt, door Jan den Brunswijker (1653), de
ontvoering van Tancrède de Rohan, of het humoristische beeld van Voltaire's verblijf
in den Haag (1715) schildert, of eindelijk den wilden robbert Gerrit van Raaphorst
beschrijft, die voor zijn vrouwenroof uit den lande verbannen en voor eenen moord
(1522) op het ‘Groene Zoodje’ te 's Gravenhage onthalsd werd - eene merkwaardige
e

bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van het begin der 16 eeuw.
Elk verhaal biedt een eigenaardig leerrijk genoegen; de bundel is vol afwisseling.
Moge de schrijver ons met nog menige dergelijke studie verkwikken.
Cours d'histoire nationale, par l'abbé A.J. Namèche. Cinquième partie. Période
espagnole, tome XXII. Louvain, Charles Fonteyn, 1888.
e

Ziedaar dan het 22 deel van dien grooten arbeid, sedert jaren voortgezet, doch
een tijdlang afgebroken door de bestuursbezigheden des wakkeren schrijvers,
gedurende eenige jaren rector aan de hoogeschool van Leuven. Sedert dien tijd
wordt het werk weder met ongeloofelijken ijver en voortvarendheid uitgegeven. Naar
wij vernemen is het handschrift reeds tot aan den slag van Waterloo afgewerkt.
e

Het 22 deel is het vervolg van het overzicht der geschiedenis van de Schoone
kunsten enz. geduiende het tijdperk van Albrecht en Isabella. Alle onderdeelen zijn
hier weder met nauwgezetheid en in vloeiende taal opgeteekend en
aaneengeschakeld, zoodat de lezer een uitmuntend beeld voor zich heeft van de
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geheele beweging op bovengenoemd veld, in het begin der zeventiende eeuw.
Vervolgens worden de laatste regeeringsjaren der aartshertogen beschreven en
loopt de geschiedenis tot aan den vrede van Munster.
Wij merken met genoegen op, dat de schrijver aan de Nederlandsche letteren
e

eene haar toekomende plaats in zijn werk vooral in het 21 deel heeft geschonken,
wat wij deswege vermelden, dewijl toch de historicus niet van dietschen bloede
stamt.
Wij weten dan ook niet, door welk geval in zijne geschiedenis van Jan IV en de
hoogeschool van Leuven de Vlaamsche letteren eenigszins korter worden behandeld
dan enkele comediestukjes, die in Vlaanderen omtrent dien tijd in de fransche taal
aan 't licht kwamen.
e

Met de hoogste spanning verwachten wij het 23 en de volgende deelen der
groote geschiedenis, en wenschen wij den geëerden en begaafden schrijver nog
vele jaren gezondheid en kracht om zijn verdienstelijken arbeid ten einde te brengen.
Winternummer van de Portefeuille. Kunst- en Letterbode. Red. Taco de Beer.
Bijdragen van: Agatha, Annus, E. Bok, L. Buyst, E. de Chateleux, Mevr. La
Chapelle-Roobol, H. Cosman, M. Emants, J. Hasebroek, A. Havée, B. van
Heyningen, D. van Heyst, W. Hofdijk, G. Keller, E. Knuttel-Fabius, P. van
Langendonck, E. Laurillard, F. Van Leent, V. Loveling, C. Lütkebühl, H. Van
Meerbeke, H. Van der Mey, Pol de Mont, W. Otto, A. Pierson, A. Reiger, A. de Rop,
A. Sauwen, L. Statenus, T. Tal, O. Wattez, J. Withaegen. Met chromolithographisch
omslag, van Vander Waay en Witkamp. Oorspronkelijke Illustratiën van J. Bilders,
D. Bles, J. Braakensiek, J. Linse, J. Van Oort, J. Schmidt Crans en P Schipperus;
een Plaat in kleurendruk ‘Asschepoester’, een Ets ‘Wintergezicht’ van E. Statk.
Muziekbijdrage van Hora Adema. Amsterdam, M. Olivier, uitgever, 1888-89. Zeer
fraai.
J. van Vondel's Altaargeheimenissen, opnieuw uitgegeven door den Eerw. heer
J. Erkens, professor in 't seminarie te St-Truiden. Gent, drukkerij S. Leliaert, A. Siffer
ie

o

et C , 1888. 183 blz. 8 .
De titel is alleen wat vernieuwd, overigens is Vondels didactischhistorisch werk
in oude spelling behouden. Dat heeft zijn voor- en ook zijn nadeel.
Zij die door Vondel nederlandsch willen leeren, om daarvan dadelijk gebruik te
maken voor de balie of in de dagbladen, trekken meer nut uit eene vernieuwde
spelling, zooals pater Verstraeten die gaf. Doch voor hen die Vondel in zijne eigene
taal- en dichterkracht zoeken te bestudeeren, om den wille der verheven kunst,
zullen beter gediend zijn met de oorspronkelijke schrijfwijze.
Elke poging Vondel in ruimeren kring bekend te makan is
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offelijk. Hadde de schrijver ook slechts een dozijn lezers van Vondel door zijn boek
gewonnen, dan heeft hij nog eene zeer nuttige daad gedaan. Daar de oude uitgave
der Altaergeheimenissen moeilijk te verkrijgen is, achten wij dit werk zeer
aanbevelenswaard.
De electriciteit in het maatschappelijk leven. Leiddraad tot zelfonderricht met
1000 illustratiën. Amsterdam, E.L. Brinkman, 1888. 214 bladzijden, prijs: 12 1/2 c.
de 16 bladzijden.
In onzen tijd kunnen wij dergelijke werkjes niet dan prijzen. De schoolgeleerdheid
gaat gemakkelijk te gronde, wanneer zij in latere jaren niet door practische werken
wordt ondersteund en verfrischt.
De schrijver stelt ons op de hoogte der verschillende stelsels van aanwending en
toepassing: G. Glaser-de Cen, von Urbanitzky, Canter, Schwartze, (telefoon, enz.)
Japing, Tobler, Waechter, Lewandowski, Hauck, Sack, Zacharias, Wilke, Kohlfürst,
Krämer, Jüllig, de Fodor, Tumlirz, Sech, May, Albrecht gaan ons allen onderwijzend
voorbij.
Het overzicht is volledig. De stijl is klaar. De uitvoering is keurig zoowel wat de
cliché's als de letter en het papier betreft. Alweer een zeer nuttige band meer in de
wereld, waaraan wij van harte gelukwenschen!
Het hypnotismus als geneesmiddel, door Dr. A. de Jong, 's Gravenhage, W.
Cremer, 1888, 37 bladzijden.
Na de electriciteit noemen wij het hypnotismus, dat er niet geheel vreemd aan is.
Dr. de Jong is een voorstander der Suggestive methode en wendt slechts zelden
die van Braid aan.
98 van de honderd personen die hij behandelt, heeft hij door hypnotisme geholpen.
Een aantal gevallen worden hier uitvoerig medegedeeld, waardoor zijn boekje
e

werkelijk eene bijdrage is tot de geschiedenis der beschaving in de 19 (weldra de
e

20 ) eeuw.
Vooral vele stotteraars werden door den schrijver genezen, weswege, naar zijne
ondervinding, het hypnotismus dan ook bestemd is aan de geneeskunde nog groote
diensten te bewijzen.
De Raadgever bij zieke honden, eene populaire handleiding, vrij naar het
hoogduitsch bewerkt, onder toezicht van A.J. de Bruyn, gepens. luit. kolonel van
den militairen veterinairen dienst. 's Gravenhage, W. Cremer. 1888. 84 blz.
De hond speelt eene groote rol in onze beschavingsgeschiedenis. Wie eenen
hond met zorg verpleegt, beschermt in zekeren zin de menschheid, doet wel aan
zijne naasten.
In het oude Duitsche recht (vraag slechts aan Grimm) was de rol van den hond
nog veel belangrijker dan heden; hij verscheen dikwijls als getuige voor de rechtbank.
Heden kunnen sommige
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soorten nog dienen om misdadigers te ontdekken, of voor spionbode te spelen, b.v.
in het Duitsche leger. Leve dus de Raadgever! Moge iedereen hem onder zijn dak
een plaatsje gunnen, alsmede de lindebloesem, laudanum, catechu, zoete kwik,
alanswortel, rabarber, enz. bij de hand houden. Het werkje is bijzonder kort en
bondig geschreven.
Theophilus. Das Faustdrama des Deutschen Mittelalters, übersetzt und mit einer
erläuternden Einleitung verschen von Johannes Wedde. Hamburg, Verlag von
o

Hermann Grüning. 1888, kl. 8 , 79 blz. Druck von Ramm und Seemann, in Leipzig.
De schrijver beschouwt de legende van Theophilus, hoe of hij zich uit gekrenkte
eigenliefde aan den duivel overgaf, en later door de voorspraak van Maria weder
tot God terugkeerde (volgens den titel), als een der schakels aan de keten waardoor
de Faustlegende onzen tijd heeft bereikt. Hij meent den oorsprong van het
Faustverhaal reeds te vinden bij den Iranischen volksstam, omdat deze in de leer
van Zoroaster reeds de tegenwerking van het goede en het kwade beginsel
aannemen. Hij noemt echter Faust niet anders dan den typus waarin zich elke
zondaar terug vindt. Een inniger betrekking tusschen Theophilus en Faust kan dan
ook wel niet aangegeven worden.
Het boekje verdient deswege de opmerkzaamheid, dewijl er treffende opmerkingen
over de oostersche godsdienstleer in voorkomen, al zijn dan ook de punten van
overeenkomst welke de schrijver met de nieuwere denkbeelden ziet, niet altijd
treffend.
De schrijver meent verder dat de vereering der H. Maagd een vervolg is van de
vereering des H. Geestes bij de eerste christenen, waar de H. Geest een femininum
was. Dit vrouwelijk wezen wordt nu caricatuur in de Helena van de oudste Faustsage.
Dit alles blijft voor rekening van den schrijver, dien wij daarin niet kunnen gelijk
geven. De schrijver meent ook dat in Theophilus de kerkleer miskend wordt, door
dat eene enkele voorbede van Maria den zondaar (zonder goede werken) tot God
doet keeren. Dit is echter bepaald eene dwaling.
De legende betuigt dat Theophilus zich bekeeren wilde en in dien wil ligt reeds
het goede werk.
Het ware niet onaardig de verschillende teksten van Theophilus, gelijk Blommaert
en anderen die uitgaven, bij elkander te vergelijken, omdat er nog al menig punt
van onderscheid is. Doch daarover bij eene andere gelegenheid.
An de beoefenaars der Faustsage zal wellicht het volgende bericht (niet geheel
ten onrechte) een gruwel zijn. De toonkunstenaar Max Zenger heeft, op het voetspoor
van 15 voorgangers, weder eens uit Faust eene operafiguur gemaakt, die te
Königsberg is opgetreden. De oudste ons bekende Faustmuziek is de opera.
Hetzelfde onderwerp werd als zangspel behandeld, door
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Spohr in 1813; verder door Beaucourt, Bertin, Bishop, Blum, Boito (Mefistofele,
Gordigiani, Gounod, Kugler, Meyer, de Pallaert, Werstowski, Zaits, Zöllner en nu
Zenger. Ontelbaar zijn de overige compositiën op dit onderwerp geschreven.
Aus Flandern und Brabant. Episches und Lyrisches von Pol de Mont, übertragen
aus dem Flamischen, von Heinrich Flemmich. Freiburg 1. B. 1888. Verlag von Adolf
Kiepert, Hofbuchhandler. 220 blz. Dit werkje van den vriendelijken en werkzamen
verbreider der nederlandsche letteren in Duitschland, is opgedragen aan den
grondigen kenner van de Vlaamsche taal, den heer Dr Georg Brandes te
Kopenhagen.
Men vindt hier de volgende groepen uit de Monts gedichten: Episches, Bilder,
Frühlingsthorheiten (Tag im Lenze, Nacht im Lenze, Intermezzo), Flatternde Falter
(Ritornelle und Terzinen), Drei Lieder an Ophelia (Marie van der Hulst) en Anhang:
Een platduitsch gedichtje van de Mont aan Klaus Groth, met het antwoord van
dezen, die aan zijn Broder de handen drukt.
Wij kennen den heer Flemmich reeds uit vele dichtwerken als eenen voortreffelijken
vertaler, en eenen dichter (bij voorbeeld uit Sang und Klang), die ons met open zin
en een zeker optimisme, liefst het leven vol van zoete, gelukkige dagen schildert.
Flemmichs ‘beste uren bracht hij met de studie van den vlaamschen dichter door.’
Ook hebben vele gedichten van hare schoonheid door de vertaling niet in 't minst
verloren, somtijds zelfs gewonnen.
Wat de Monts levensschets betreft, daar deze waarschijnlijk op aanteekeningen
van den dichter zelven berust, willen wij daar tegenover niet de critische bril opzetten;
anders zouden wij van eenige bijvoeglijke naamwoorden eene opheldering vragen.
te

Den Weg entlang. Gedichte von Wilhelm Kreiten, S.J. 2 , vermehrte Auflage der
Heimathweisen aus der Fremde. Mit einem Titelbilde von Ed. v. Steinle. Paderborn,
Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh. 1889. (Munster i.W. - Osnabrück.)
Broch. 4.50 Mk., elegant gebunden 6 Mk. Waldenhorst. Romantische Dichtung
von -Ludwig Brill. Munster und Paderborn, Ferdinand Schöningh. Broch. 240 Mk.,
eleg. gebunden: 3.60 Mk.
Onder den bescheiden titel ‘Langs den Weg’ geeft ons de bekende duitsche
lierdichter en estheticus W. Kreiten S.J., eene tweede, vermeerderde uitgave van
zijne Heimathweisen aus der Fremde, wier liefelijke zangen ons inderdaad als een
echo der welbekende liederen onzer kinderjaren begroeten, die ons midden in het
hart treffen, terwijl er een traan in onze oogen welt. Het thans voor ons liggende
boekdeel van 560 blz., heeft den rijken band, het schoone papier en de keurige
uitvoering niet noodig om - het is ter gelegenheid van het in Duitschland zoo
algemeen
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gevierde kerstfeest verschenen - zich onmiddellijk als een tot geest en hart sprekend
geschenk onweerstaanbaar aan te bevelen. Men heeft nauwlijks een oog op de
inhoudstafel geslagen, of men ziet, dat er in die vijf afdeelingen Buch der Andacht,
Buch der Natur, Buch des Menschenlebens, Buch der Geschichten, Buch der
Sprüche (wat allerliefste dingskes!) onder den naam van Das Lied von der Tanne,
Die Orgel. Der schönste Gruss, Die Glockenblume, Das grosse Lied, Es wohnt ein
Wunsch, Das betende Kind, Die Siegesflaggen, juweelen uit den schat van een echt
dichterlijk gemoed schuilen. W. Kreiten is voor ons geen onbekende. Korten tijd
geleden vergastte hij ons nog op een levensgeschiedenis, in zwierigen stijl
geschreven der onvergetelijke Annette von Droste-Hülshoff, ‘Duitschland's grootste
dichteres’ zooals Paul Heyse haar noemt. Evenals Baumgarten voor Goethe, Vondel
en Longfellow, werd Kreiten de biograaph van Voltaire en Molière, en zijn de duitsche
en fransche literatuur beiden door dezen arbeid met twee hoogst belangrijke studiën
verrijkt.
Hiermede wenschen wij van harte dat een of ander onzer begaafde jongere
dichters eenige der bloemen plukken - vertalen - moge, die Kreiten met gulle hand
langs den weg heeft gestrooid. Al houdt men zich ook hoofdzakelijk met
oorspronkelijke gedichten bezig, onder de leiding van zulk eenen leermeester stelt
men zich gaarne. Men herinnere zich maar aan de diepe vereering welke de geniale,
helaas! te vroeg huiswaarts gekeerde dichter Ludwig Brill in de opdracht van zijn
(1)
heerlijk gewrocht Der Singschwan - ook Brill's zwanengezang - voor zijnen meester
en vriend W. Kreiten uitdrukt.
Konden wij dezen romantischen dichter, welken wij stoutelijk nevens den
vermaarden schepper van Dreizehnlinden, F.W. Weber durven zetten, (dien de
lezers van het Belfort door het grondige artikel van den heer Eug. De Lepeleer
hebben leeren kennen) toch ook in onze schoone taal overgebracht zien!
Bijzonder gaarne noemen wij hier het romantieke gedicht Waldenhorst, uitgegeven
door den heer Ferdinand Schöningh, te Münster en Paderborn, die een bijzonder
talent heeft om de zoogenaamde ‘geschenkliteratuur’ met schoone en edele werken
- poesie zoowel als prosa - te vermeerderen. Wij willen den lezer niet van het genot
berooven de spannende verwikkeling van den Waldenhorst zich te zien ontrollen,
door er den inhoud van mede te deelen, waarvoor ook in de nauw beperkte ruimte
dezer

(1)

Nasse'scher Verlag (Fera. Schöningh, Sohn) Paderborn, 1885, 4. Auflage.
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bladzijden geen plaats openblijft. Men leze en oordeele zelf! Wij zouden ons gelukkig
(1)
achten, indien wij door deze regels de aandacht op den dichter van Bertran Gomez
konden vestigen, en zoodoende, door de verspieiding zijner werken in ons land,
een nieuw blad aan Brill's onverwelkbaren lauwerkrans toevoegen konden.
Hier een vraag: Heeft Kreiten de Ballade Frau Hadewy uit het nederlandsch in 't
duitsch overgebracht, ofwel is zij door Hofdijk vertaald, of hebben beide dichters,
Kreiten en Hofdijk Frau Hadewy naar een angel-saksisch originaal bewerkt, zooals
Bilderdijk en Herder met de schotsche ballade Edward gedaan hebben?
Gids in het bisschoppelijk museum voor kerkelijke oud heden, kunst en
geschiedenis te Haarlem, door J.J. Graaf. Haailem, Boekdrukkerij van
e

Sint-Joris-godshuis, 3 druk, 1888. 204 blz. Prijs: 25 centen.
Uit den geringen prijs spreekt reeds het edel doel der uitgevers - verheffing van
ernstige kunst en leerrijke oudheid.
Aan de zorgzame correctheid ziet men dat hier geene jacht op winst de pen der
schrijvers, noch de moeite des uitgevers heeft bestuurd. De schikking naar eeuwen
is ook eene weldoende hoedanigheid van het museum en zijnen Gids. De catalogus
bereikt volkomen zijn doel. Dit wordt het best bewezen door het woord: ‘Derde druk’.
Bausteine für Musikgeschichte, von Fr. X. Haberl I tot III. I. Wilhelm du Fay. III.
Die Römische ‘Schola cantorum und die papstlichen Kapellsanger bis zur Mitte des
16. Jahrhunderts. II. Catalogus, enz. Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf und
Hartel, 1888.
Deze studiën van den bestuurder der kerkelijke muziekschool te Regensburg zijn
een afzonderlijke afdruk uit de Vierteljahrsschrift fur Musikwissenschaft, (eerste en
derde jaargang 1885 en 1888).
De derde studie welke deze twee volledig maakt is de Muziekcatalogus, welke
in een ander tijdschrift, namelijk in de Rob. Eitnes'sche Monatshefte für
Mustkgeschichte, bij denzelfden uitgever in het afgeloopen jaar zijn verschenen,
onder den titel: Biographischer und thematischer Musikkatalog des päpstlichen
Kapellarchives im Vatikan zu Rom.
Ofschoon deze werken, elk van een 150tal bladzijden van elkander onafhankelijk
zijn, vormen zij toch eene aaneenschakeling, gelijk de ringen die de keten uitmaken.

(1)

Paderborn, Nasse'scher Verlag (Ferd. Schöningh, Sohn).
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Wij vinden hier eene bron van uitgebreide kennis. Wij zeggen eene bron, want het
werk maakt geen aanspraak door een groot mengelmoes-publiek gelezen te worden.
Trouwens weten wij wat Ebner, Adler, Spitta, Chrysander gewonelijk in hun tijdschrift
leveren: Ernst en deugdelijkheid is de kenspreuk.
De voor ons liggende brochuren dragen geheel het kenmerk, voor mannen van
't vak, die de wetenschap der toonkunst vooruit brengen kunnen, geschreven te
zijn.
Eene onvermoeide vlijt en volharding ter uitgraving van handschriften komt vooral
bij toonkunstenaars uiterst zelden voor. Daarom laat de schrijver ook op zijne beurt
alle recht en eer wedervaren aan onzen voortreffelijken Coussemaker, wiens
levensduur niet toeliet alle vruchten zijner studie aan 't publiek te overhandigen.
Merkwaardige bijzonderheden biedt ons Haberl over de instandhouding der
pauselijke kapel, waarvan zelfs de tegenpausen niet afzagen.
Dat zijn werk geen esthetisch geheel vormt, moet niemand euvel duiden. Hij noemt
het dan ook zediglijk Bouwsteenen en niet een gebouw.
Van de andere zijde huldigt hij alle diegenen welke zijn doel bevorderen, ter
verheerlijking der muziekgeschiedenis, en daarin wordt aan de b e l g i s c h e
m u s i c o l o g e n eene hooge plaats aangewezen.
Kortom, het werk is eene hoogst merkwaardige bijdrage tot uitbreiding der
geschiedenis van de toonkunst op wetenschappelijken grondslag.
Er worden voor liefhebbers, die nog gapen zelfs bij eene kleine gavot van Bach,
genoeg boeken geschreven, genoeg prullen met en zonder orkest gecomponeerd.
Wie 't ernstig meent grijpe naar de genoemde tijdschriften en naar Haberl's
Bausteine.
Red.
Plaatsnijkunst. Onze lezers zullen met voldoening lezen: Les monnaies du
Royaume des Pays-Bas, naar aanleiding van het vijfde nummer van den cataloog
der muntverzameling van de munt te Utrecht, geschreven door onzen ijverigen
medewerker Graaf Maurin Nahuys, in de Revue belge de numismatique, 1879,
eerste aflevering.
Van denzelfden schrijver verscheen in dezelfde Revue, eenigen tijd vroeger,
‘Considérations sur les deniers flamands au nom de Baudouin et explication d'un
emblème figurant sur quelques-unes de ces monnaies.’
Wij roepen hier nogmaals in 't geheugen terug: Etudes Gauloises, deels uit de
penningkunde geput van C.A. Serrure, Bruxelles, Bureaux du Bulletin de
numismatique, etc. rue de Suède, 37. Men zie ook van R. Serrure, Bulletin de
numismatique et d'archéologie, Bruxelles, rue aux Laines, 48. 1885-1886.
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Overzicht van Tijdschriften.
België.
de

de

Antwerpsch Archievenblad. D. XVI, 2 en 3 afl. P. Génard, Verzameling getiteld:
Collegiale Actenboecken van 1577-1583 (vervolg). Bl. 65-316. De verzameling van
Epistoloe publicoe van Bochius; 1586-1605; 317-336.
L'art moderne. Nov. Déc. Gustave Moreau, Camille Lemonnier, la genèse de
l'Enfant du Crapaud. Notes sur l'art Japonais. Le procès Lemonnier. Etudes et
portraits: Edmond Gondinet. Lettres inédites de Jules Laforgue à un de ses amis.
Madame Bovary et les Fleurs du mal. La littérature antisémitique.
o

Het Belfort. N 11. F. Willems, Mgr. Claessens. E. Pauwels, Collegevertooningen.
Conscience's meesterstuk ‘Wat eene moeder lijden kan’ in de macht der Wandalen.
r

Am. Joos, Twee punten aangaande de woorden. A. Bultynck, Op het kerkhof. D H.
Claeys, Keizer Karel en het Rijk der Nederlanden. H. Plancquaert, Een woord nopens
o

de schouwburgen. Leedperel. N 12. A. Dupont, Kerk en Staat. A. De Ceuster, S.J.,
De Zon. James, A. Rodenbach. H. Claeys, Keizer Karel (verv.) H. Stepman,
Kunstonderricht. Adriaan, Siegfried, de Koning. J. Craeynest, Daar...af. Janszoon.
Het Vlaamsch in de Kamer, enz.
o

La Fédération artistique. N 51. Edm. Vander Straeten, La Typographie musicale
o

néerlandaise en Espagne. Charles Beauquier, Hans Makart (suite); N 54. E. Vander
Straeten, La typogr. mus. néerl. en Esp. (suite). Paul Stephen, Le ‘Concours de
Rome’. Victor Reding, Sarah Bernhardt et La Tosca. Noël Kolbac, Jocelyn à Paris.
o

N 1. E. Louis, Caractéristique générale du Salon d'Anvers. E.V. Notes sur trois
me

ménestrels flamands du XV

siècle. A. Van Ryn, Les Maîtres chanteurs à Brux.
o

N. Kolbac, Le Théâtre à Paris; etc. N 2. A.V. Ryn, Propos d'art. P. Stephen. Le
t

o

Jubilé de l'Ecole des arts du dessin à S Josse-ten-Noode. A. Hamesse. N 3. G.
Verdavainne, Aux Jeunes. A. Van Ryn, Milenka de Jan Blockx. Victor Reding,
Bruxelles Grand-Concours à la Scala. Monos, Le tromboniste Dieppo. J.
o

Maret-Leriche, A.J. Claretle. Harry Ripon, Namur historique et artistique. N 4. Paul
Stephen, 1200 élèves nouveaux à l'Ec. des Beaux-arts à Paris. A. Van Ryn, Expos.
des femmes peintres à Bruxelles. Edm. Louis. Expos. de l'Als ik kan à Anvers. A.V.
lle

Ryn, Faust à la Monnaie. V. Reding, M

r

La Quintini, Le D Jojo, Niniche. J.
o
Maret-Leriche, A Jules Claretie. N 5. A. Van Ryn, Expos. des femmes peintres.
Discours du prince de Chimay au Conservatoire. E. Vander Straeten,
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La Bibliothèque musicale de Jean IV de Portugal. Lettre de l'Essor au Comité exécutif
o

de l'expos. de Paris (1889), etc. N 6. G. Verdavainne, La femme artiste. C. Frédricx,
Dessins d'Emile Wauters. A.V.R. Expos. Capeinick. A. Hennebicq à Paris.
Roger-la-Honte. E. Levis, Le Rêve de Zola. Blau waert à Berlin; Degreef et Thomson
o

en Suède. N. Kolbac. Tartarin sur les Alpes au théàtre. N 7. G. Verdavainne, L'âme
contemporaine. E. Vander Straeten, Les anciennes collections instrumentales. A.
o

Van Ryn, Hans von Bülow. La Tempête de Shakespeare à Paris. N 8. J. Brétaut,
La future critique musicale. A. Van Ryn, Paderewski et Grieg. V. Reding. La Jeunesse
des Mousquetaires. E. Vanden Boorn, Concert Beethoven-Bülow à Liége; Brahms
et 'Dvorak au Conservatoire. N. Kolbac, Jalousie de A. Vacquerie à Paris. Festival
o

Franck à Angers. N 9. Expos. à Bruges et à Liége. G. Verdavainne, Expos.
Coosemans. Wagner jugé par la Chronique des Travaux publics. La section belge
de l'Expos. univ. de Paris 1889. H. Ripon, Namur histor. et art (suite). N. Kolbac,
‘La Sécurité des Familles’, comédie d'A. Valabrègue.
os

Flandria. N 163-171. De Taalquaestie in Zwitserland. Aug. De Vreught, Bohemen
en de czechische volksstam. (Vervolg). Edm. Vander Straeten, Aldenardiana. Lucifer,
oratorio van Hiel en Benoit. Emil Rittershaus, Bede voor de arme kinderen. Bohemen.
(Vervolg). - Het vlaamsch voor den Tuchtraad der Brusselsche advocaten. Frans
De Cort. Bohemen. (Vervolg). Taalregeling. Stalins en Janssens (glasschilders van
Antwerpen). - K. Stallaert, Herinnering aan Arndt (1858). Aldenardiana. (Vervolg):
Lekkerbekkerij. Hiel, Gouden Bruiloftslied. Bohemen (Vervolg). Frans de Cort over
de Bieën. - † Jan Dodd. Peter Benoit en het Antwerpsch gemeentebestuur. H.
Haerynck, Het Volksbelang. Don Alonzo. Bohemen. (Vervolg). Volkskunde. K.
Stallaert, Jan Boendale, door H. Haerynck. - † Jan Van Beers. Tegen den
Slavenhandel. Longfellow, De Slaaf in het treurmoeras. Ern. Nijs, Het Volkenrecht.
E. Van der Straeten, Aldenardiana, De protestantsche tempel. Oranje, wit en blauw.
Karel Bogaerd, Ter herinnering aan J. Dodd. De ballon-mensch, naar Mariano de
Lara. - Zaak Schepens. J. Dodd. Standbeeld van Van Duyse. - Het Nederlandsch
vóór de Kamer. Het Vlaamsch in de brusselsche scholen. Robert Nicoll. Bohemen.
(Vervolg). Frans De Cort. - Het Nederlandsch in Gerechtszaken. Bohemen (Vervolg).
E. Vander Straeten, Aldenardiana, Den Quabeleede. Eliza Cook. R. Ezerman, Joh.
Meyer, een ptatduitsch dichter. - Onze Moedertaal. Ossian's De Zanger van Selma
Eene hervorming te Brugge. - Samenwerking. E. Vander Straeten, Aldenardiana:
De Overstroomingen. Fransche ‘Blagueurs’ tegen Benoit. E. Hiel, Aan Joh. Philips.
Bohemen (Verv) De Ballonmensch (Verv.).
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o

Le Guide musical. N 40. Michel Brenet, La règle de l'octave et ses inventeurs. B.
Claes. Les prix de Rome indépendants à Paris. Chronique de Bruxelles, Berlin,
Londres (Carina à l'Opéra comique). M.K. Profils de musiciens (Tschaikowsky,
o

Brahms etc.) par Hugues Imbert. N 41. M. Kufferath, Avant les ‘Maîtres Chanteurs’.
o

Théâtres et Concerts à Paris, Bruxelles, Gand, Londres, Aix-la-Chapelie, etc. N
42. M. Brenet, Deux satires musicales sur une fable antique. B. Claes, Jocelyn à
o

Paris. Théatres et concerts, à Bruxelles, Anvers etc. N 43. Hugues Imbert, Le
Pédantisme et le Dandysme dans la critique musicale. Chronique de Paris, Bruxelles,
o

Gand, Liége, Lyon, Londres, Aix-la-Chapelle, Amsterdam. N 44. Soubies et
Malherbes, L'Elève de Presbourg, origine possible du livret des Maîtres Chanteurs.
o

Le nouvel ouvrage de M. Ad. Jullien, Hector Berlioz, sa vie et ses oeuvres; etc, N
45. L'Elève de Presbourg (suite). Le Pédantisme et le dandysme dans la critique
musicale. E.E., Milenka, ballet-pantomine par Paul Berlier et Jan Blockx. Paderewski.
o

Musique historique. John Bull à Anvers en 1617. N 46. L. Wallner, Wagner et
Offenbach. B. Claes, Caligula par Fauré. M.K. Nicodème et Nicodin. Chronique de
o

Liége, Anvers etc. Lucifer à Paris. Fidelio improvisé à Cologne. N 47. Hughes
Imbert, Histoire d'un buste (Berlioz). Camille Benoit, ‘La Tempête’ de Shakespeare
o

à Paris. N 48. Léonce Mesnard, L'Amour dans la musique de théâtre B. Claes,
Messe de St-Saens à Paris. M.K., Flégier et G. Street. Chron. de Gand, Roubaix,
o

Aix-la-Chapelle, Amsterdam, etc. N 49. L'Amour etc. (Suite). Francesca da Rimini
de Gignoni à Milan. B. Claes, Roméo et Patti à Paris. M.K., Bülow à Bruxelles. M.K.,
o

Le clavi harpe et le Temps. Nouvelles de Russie. N 50. Une réforme intéressante
dans la musique. A propos de critiques musicales. B. Claes, Le Sire Olaf de M.
Lambert. Réduction de la subvention de l'Opéra. Le Mariage avant la lettre de M.
Métra. Paderewski, Peer Gynt de Grieg à Bruxelles. C. Benoît, Festivals Franck à
o

Angers. E. Destranges, Sigurd de Reyer à Nantes. N 51. La Richilde d'Emile
Mathieu. Réf. dans la musique (suite). B. Claes, L'Escadron volant de la Reine, de
Litolff, à Paris. La Patti à Bruxelles. Artistes belges à Strasbourg. Medgé de Spiro
Samara au théâtre Costanzi.
o

Loquela. N 2 (Wiedmaand.) 73 artikeltjes Zantekoorn, b.v. de gape keeren (sterven),
de

munte (teerling) van avels t' avels (van den gemeenen hoop) enz. 2 Bl.
Wetensweerdigheden. Uittreksels van verschillige dagteekening ter aanbeveling
o
eener natuurlijke volkstale. Een dertigtal vragen betreffende dit onderwerp. N 3
(Hooimaand). 24 art. Zantekoorn, b.v. fuimels! (to fumble); geirnen louter, volslegen;
rijepandere, die overal rond pandert.
Le Magasin littéraire et scientifique. Nov. G.S. Sur l'art, 357-375 Fr. Bournand,
Les lettres et les arts en France, 409-419,
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L. de Backer, Poêtes Provençaux, 449-478. Eugéne de Groote, En Crimée, 492-503.
e

Alfred De Ridder, Un chroniqueur du XVI siècle: Laurent Vital. 503-515.
o

Le Muséon. N 5. Bötticher, La Troie de Schlumann, 549-569. De Lattre, L'exactitude
et la critique en Histoire, 573-584. J. Imbert, Le temple reconstruit par Zorobabel,
384-593. Robiou, La religion de l'ancienne Egypte, 593-613.
o

Nederlandsch Museum. N 9. Omer Wattez, In het Kapelbosch, 141-163. Aug.
Gittée, De sage der Vier Heemskinderen, 163-168. Cyr. Buysse, Twee herinneringen
uit Amerika (vervolg) 168-188. O. Wattez, Hilda Ram, 188-194. A. Gittée, M.
lème

Philippson's, La Contre-Révolution relig, au XVI
siècle. Id. Wilh. Borchaidt's, Die
sprichwörtl. Redensarten im deutschen Volksmund nach Sinn und Ursprung erläutert.
os

N 10 en 11. J. Mac Leod, De epiphyten der Amerik. Flora, 205-228. V. Loveling,
Een winter in het Zuiderland, 228-236. A. Prayon-Van Zuylen, De taalquaestie in
het buitenland, 236-255. A. De Cock, Vertelsels uit het Land van Aalst, 255-272.
Pol de Mont, Verheerlijkt! 278-289. A. Gittée, Over de Volksmythologie in Limburg,
289-314. E. Verschaffelt, De kanalen van Mars. M. Rooses, I. Teirlinck's, Cilia. J.
Brans's, Schimmen en Schetsen, enz.
os

Précis Historiques. N 11-12. J. Van Spilbeeck, S.J., Nicolas Psaume, évêque
de Verdun, etc. Lettres de Pères missionnaires (mission du Bengale, etc).
ième

Revue de l'Art chrétien. Tome VI. 4

livr. F. de Mély, Etude iconograph. sur les

ième

Vitraux du 13
siècle de la cathédr. de Chartres, 413-429. F. Schneider, Les
Ivoires du Bas-Rhin et de la Meuse au Musée de Darmstadt, 430-439. L. de Farcy,
Chape du Chapitre de Saint-Jean de Latran (II). J. Helbig, Excursion de la Gilde de
t

t

S -Thomas et de S -Luc dans le nord de l'Allemagne, 444-474. Barbier de Montault,
Les médailles du pontificat de Pie IX. L. Cloquet, Les méd. du pontif. de Léon XIII.
L. Cloquet, Anciennes peintures murales à Hal et à Tournai. Barbier de Montault,
t

t

Inventaires de S -Pierre de Rome. L'autel de la chapelle du S -Sacrement dans la
cathédr. de Liége. Léon Germain, La Cloche de Cercyla-Tour (Nièvre). L. de Farcy,
A propos des Expos. rétrospectives. Travaux des Sociétés savantes. Bib'iogr. Index
ième

bibliogr. Chronique. Planches: Vitraux de Chartres. Diptyque en ivoire du 10
t

t

siècle au Musée de Darmstadt. Chape de S -Jean de Latran. Eglise S -Martin à Hal.
Autel de la cathédr. de Liége; plus 34 vignettes intercalées dans le texte.
Revue Belge. Nov. Déc. Ch. Tilman, De l'art.
os

Revue de Belgique. - N 10-11. Bourson, Que fut Jésus, 125-146 (suite), 288 310.
Emile Leclercq, Un problème, 147-164.
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e

e

Félix Belly, L'isthme Américain (3 et 4 partie), 164-196, 310-333. L. Frank, Le
patronage israélite de Bruxelles, 211-226. Delboeuf, Le magnétisme animal, 241-260.
Emile Coemans, Usages et cérémonies du mariage, 260-274. Etienne B.,
L'Exposition d'Anvers.
o

te

Revue Générale. N 11. C Jos. Grabinsky, M. Depretis (suite). V[...] de Blistam,
La Fée du Val-Marie (nouvelle). Prosp. Saey, Phénomènes merveilleux d'hypnotisme.
o

C. Verbrugghen, Faust. Ern. Verlant, Edgar Poe. N 12. A. De Decker, Souvenirs
r

de Conscience. La Fée etc. (suite). D Warlomont, Microbiologie. L. Dupriez, Le rôle
constitutionnel du Roi, des Ministres et des Chambres dans les relations internation.
L. Denuit, Lady Fullerton. H. de Nimal, Le Brésil, l'Exportation et l'Emigr. E. Verlant,
t

Littérature belge. L. Gille, Le Rêve de S Nicolas. C. Diguet, Au Marais.
o

o

Rond den Heerd. N 46. Br. Haghebaert, Dante Alighieri. (Vervolg). N 47. E.
o

r

Vlietinck, Walravensijde. (Verv.) Dante (Verv.) N 48. D Hector Claeys, Tintoretto.
o

Vlaanderen vóór en tijdens het bewind der Geuzen, van Th. Sevens. N 49.
o
o
Walravensijde. (Verv.) Over Tooneel. Dante. (Verv). N 50, Dante. (Verv.). N 51.
o
o
Walravensijde (Verv.). Over Tooneel. (Verv.). N 52. Dagwijzer. Het Jaargel ed. N
o
1. Johan Winkler, Oud-vlaamsche namen, enz. N 2. Oud-vl. namen (Verv.)
o
Walravensijde (Verv.). N 3. Oud-vl. namen (Verv.) Nederduitsche bloemlezing door
o
J. Bols en J. Muyldermans. Over Tooneel. (Verv.). N 4. Oud-vl. namen. (Verv.)
Kann. Sim.-Mich. Coninckx, † 1839. Tooneel. (Verv.).
o

De Toekomst. N 11. Van den Vos Reinaerde. Natuurkunde voor de lagere scholen
(Vervolg). Pol de Mont, Standchen. Tony Kielsz'., De Wonderwereld door P.
Louwerse. De Oudjes wikken, de Jongen beschikken, door Hendrik Peeters.
o

Schoolboeken. N 12. A. Cornette, Jan Van Beers. Pol de Mont, Bij Van Beers' Graf.
C. Pieters; De Onderwijzer der aanvangs-klas. De vlaamsche normaalschool van
Gent en de Fransche van Luik. Bezuiniging in Noord-Nederland. Mendel, Teirlinck's
Cilia.
De Vlaamsche School. - Bl. 151, Max Rooses, De Antwerpsche School in de Antw.
3jaarl. tentoonstelling van 1888. J. Staes, Nog de commissie van plaatsing. Max
Rooses, De oude Jezuietenkerk te Antwerpen. A. Cornette, Voor het leven, niet
voor de school. Bl. 161, W. Rogghé, Cornelis en Coryn Boel. P.B., Realism en
impressionnism. J. Staes, Du Jardin's muurschilderingen te Diest. Emm. Rosseels,
Spreekwoorden en gezegden met bijschrift. Bl. 169. Max Rooses, Hendrik De
Braekeleer (met plaat). W. Rogghé, Iets over Rubens' Sint Rochus. J. Staes, Een
namiddag in de speelzaal. Tentoonstellingen: Kunstverbond, Als ik kan. G. Wagner,
Il Trovatore. Bl. 177. F. Brans, Een min gekend
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schilder: Potuyl, 1639, J. Staes, Speelzaal (verv.). K. Ruelens, Brief van Wenzel
Cobergher. G. Wagner, Over tooneelschikking en spel in verband met dram.
zangspelen (verv.).
o

Volkskunde. - N 12. Pol de Mont, Het vertelsel van slimmen Jan. Twee oproepjes.

Nederland.
o

r

Caecilia. - N 20. D de Jong, Briefwisseling van Wagner en Liszt. De ‘Festspiele’
o

te Bayreuth. N 21. Ergo, Dur- en Mol-akkoord, of Bovenklank en Onderklank; enz.
o

o

N 22. Briefwisseling van Wagner Liszt (verv.). Dur- en Mol-akk. (slot). N 23. De
o

inrichtingen voor muziekonderwijs in Nederland. Briefwiss. Wagner-Liszt. N 24.
Over ‘kerkelijke’ muziek.
De Gids. - Nov. Dec. Quack, Joh. C. Zimmerman, 177-202. Naber, Johan-de Witt
en zijn jongste geschiedschrijver, 202-241. Van Hall, Jean Richepin, 293-315.
Chantepie de la Saussaye, Euripides, 315-342. Kluyver, De taal der wetenschap,
342-354. Hélène Swarth en Max Rooses, In memoriam Jan van Beers. J. Van den
Bosch, Essays over de achtiende eeuw. De Nightthoughts, 373-408. Holwerda, Uit
de geschiedenis der klassieke Philologie, 408-435. Berckenhoff, De gebroeders
Maris, 469-502. Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis, Vijfde deel. Kappeyne
van de Coppello, Hecmundensia. 1-104. S. Muller, De aankoop der Hollandsche
handschriften van Sir Thomas Philips te Cheltenham, 104-122.
o

De Katholiek. - N 11, J. van den Acker, Aan Mgr. Yzermans. J. van Nunen,
Inrichting onzer marine in Indie. P. de Bruyn, De pauskeuze tot aan den ondergang
v.h. Oost-Goth. rijk in Italië (vervolg). F. Stracké, Een onbekende schilderij van Hugo
r

van der Goes. J. Hofman, Joann. Wandelman en zijn gedenkpenning. D A.
o

Resemans, Over eigen recht. N 12. J. de Rijk, Aan Mgr Boermans. D. Sloet, Profetie
en werkelijkheid. P. Hooning, De Donatio Constantini (364-384). V. Becker, Oude
dietsche versjes. W. de Veer, de h. Cecilia.
o

De Leeswijzer. - N 10. J. Winkler Prins, Annette von Droste (vervolg). Kunst op
o

reis (vervolg); enz. N 11. A. von Droste (vervolg). Kunst op reis (vervolg). W. Mulder,
o

De legende der aarde. N 12. A.v. Droste (vervolg). Lotte Schiller.
o

De Nederlandsche Spectator. - N 39. Dichter A. de Bull. Nijhoff-Fruin's Bijdr. voor
vad. gesch. en oudheidkunde. ‘Le Musée de l'Etat à Amsterdam’. G. Six, Joan
Bisschop, etser en latijnsch dichter. A. Bredius, Het Mus. van oude schilderijen te
Berlijn. H. Molzer, Theophilus- Faust. Wolfgang, Carmen
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o

Sylva's Uit twee werelden. Onbekend gedichtje van Heine. N 40. Joh. Zimmerman.
J. Magnin. H. Bordier. J. Heeres, Zuidema's Wilhelm Frederici, Persona van
t

S -Maarten te Groningen. G. Betz, Ginevra's smart en Hector's avontuur. N. Smits,
o
o
Jan Paal. N 41. W.F. Margadant, Volksvermaken. Ginevra's smart enz. (verv.). N
42. Wetenschapp. reis van prof. Blok en prof. Gallée; Rotterdamsch Jaarboekje: N.
Beets' Palmiana, enz.; Genootschap Rembrandt; Epistolae Missionariorum O.S.F.
e
ex Frisia et Hollandia. Florentijn, De ‘Nautilus’. N 43. Pulchri studio (schilderk.
genootsch.). A.E. Holwerda, Onze Rijksverzamelingen van antieke kunst. Zola's
o
Rêve. Lucilius, Licht, Orde, Zelfmoord, Duel, Doodverklaren. N 44. Oud-Holland.
Tijdschr. muziekgesch. Ch. Yriarte's Paul Véronèse. Oude kunst in Nederland. L.v.
Nagel's Zangen der Zee. D. van Rijckevorsel, Brazilië. H. Betz, Stanley Jevons' De
staat en zijne verhoud. tot den arbeid. Een gedenkteeken voor Hnygens. Lucilius,
o
Licht, enz. (slot). N 45. Geldersche Volksalmanak. H. Betz, H. Quack's De
Socialisten. G. Kalff, L. Petit's Bibliogr. der middelnederl. taal- en letterkunde. Een
duistere plaats in Shakespeare's Hamlet verklaard. E. Moes, Het museum te Cassel.
o
M. de Goeje, H. d'Estrey's Légendes Orientales. N 46. Nog eens d'Estrey. Servaas
van Royen's Haagsche Jaarboekje. Uit de nalatenschap van Scheffel. F. von
Raumer's Histor. Taschenbuch. A. Ising, V. Loosje's Louis Bonaparte. Hamlet
o
(vervolg). Vosmaer's Inwijding. Een brief van M. Emants. N 47. Perles de la poésie
française. The Rainbow, Selected by A. Kok. Breughel in L'Art. Rembrandt's Bon
Samaritain in L'Artiste. C.v. Lützow's Gesch. der vervielfalt. Kunste. A. Ising, Jan
Van Beers. Een nieuwe grieksche grammatica. De Chopinen (Hamlet) (slot). H.
o
Swarth's Sneeuwvlokken. E. van Calcar en Toistoi. N 48. Delius. De boekerij van
het Amerikaansch Congres. W. du Rieu, Wat Frankrijk terugkocht uit de. biblioth.
van Thom. Phillips. G. Penon, Ungers uitgave van Vondel; Vondel's gedicht ‘Op
een marmeren beeldt van Koningh David’. De ‘Chopinen’ (Hamlet) voor het laatst.
De slag bij Duins.
o

Algem. Nederl. Familieblad. - N 11. C. Wasch, Doopregister der Hollanders 'in
Brazilie, (vervolg). Oude kerkregisters in ons land. (Enkhuizen tot Gestel, verv.)
Kwartierstaat van K. Honig Cornelisz. (Verv.) A. Verschoor, Uit oude
huwelijksregisters te Overschie, (verv.) C. Veireyt, Het geslacht Schoeffer, boekdrukk.
te 's Hertogenbosch, 1541-1796 (slot). A. de Roever, Genealogie van Eek (Au Lion).
C. Polvliet, Het gesl. Boonzajer, (met plaat). J. Croockewit, Predikanten bij de Herv.
gemeente Wijk bij Duurstede. C. Verreyt, Heraldiek op de tentoonst. van o. en n.
Kunstnijverheid te 's Gravenhage; Willem Huyssen van Kattendijke.
o

De Nieuwe Gids.. N 1. 4 Jg. Ph. Hack van Outheusden,
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Een Zaak van Eer. G. Bolland, Natuurwetenschap en Wijsbegeerte. F. van Eeden,
Ons Dubbel Ik. W. Kloos, Gedichten. A. Verwey, Renans's Histoire du Peuple d'Israël.
J. van Looij, M. Lotsij: Boekbeoordeelingen. J. Staphorst, Kunst: Caldecott's The
Great Panjandrum. F. van der Goes, De opleiding van Tooneelspelers. L. van
Deyssel, Zola gedekoreerd en Akademielid.
o

Noord en Zuid. N 5. Taco de Beer, Mr, W. Bilderdijk's Urzijn en Valentijn, 257-273.
Unger's uitgave van Vondel. Franken, ‘Bederven’, etymolog. tusschenschotel. Rabas.
J. Suurbach, Nikkel en Kobald, Alexandrijnen, Vers, Vaudeville, Vignet, Financiën,
Klant, Lommerd, Assiette, verklaard. Staring's Onmisbare Leidsman verkl. J.
Mensinga, Liebaart. C. Bake, Taalpolitie. M.v. Dijk, Vosmaer's Oogst. Bibliotheek.
J. Frederiks, De dichter Van Winter, † 1795. W. Meerwaldt, De Geyter's Keizer
o

Karel. N 6. Jan te Winkel, De volkomen klinker van somm. verkleinwoorden. J.
Kummer. Verklaringen bij de Inl. tot de Nederl. Histor. van Hooft. J. Boxmeer,
Verkrachting door verkorting, enz. W. Zuidema, Loochenen. Bruno, Opdiepen.
Misbruikte attribut. Adjekt. J. Suurbach, Rime riche, Grisette, Sycophant, enz. A.
Cornette, Eigenen. Het slot van Hagar. F. Stoett, Norksch, Nurksch. Aanteek. bij
Wazenaar's Vlaamsche jongen. J. Boxmeer, R. Kollewijn's en G. Kalff's aanteek.
bij Bredero's werken. Uitgaven van Bredero en Vondel. Biblioth. C. Vierhout, Schiller
en Mevr. Bosboom-Toussaint. Twee romans van M. Bosboom.
o

De Portefeuille... N 15. Taco H. de Beer, Een Engelschman over Nederl.
geschiedenis. A. Dumas fils over het duel. Plaat: De 4 bekr. schoonheden van Spa.
o

N 16. H. Trip, Giuseppe Verdi (met portr.) J. van Santen Kolff, Nog een paar ‘Rêve’
-documenten. Op het water, fragment v. Guy de Maupassant. Plaat: De
o

Schikgodinnen naar Thumann; enz. N 17. Portr. van Wagner. Claque. De
Hongaarsche dichter Petöfi. Charles Morice, La tour Eiffel. Plaat: De groepen
Wijsheid en Schoonheid in het nieuwe Hofburgtheater te Weenen. Lettres de Mozart.
o

N 19. F. Scheurleer, Zola's Rêve (met portret). Fr. Nietzsche's Der Fall Wagner,
ein Musikantenproblem. Eber's nieuwe rom. Grethe. Echegaray's nieuw drama O
locura ó santidad (Waanzin of heiligheid). Parijsch Tooneelnieuws: Le Parfum, La
o

Garçonnière, La Gardeuse d'oies. N 19. Wilh. Walloth (met portr). Taco de Beer,
Willem de Clercq naar zijn dagboek door Pierson en de Clercq. Jack Grein, Dumas'
L'Etrangère. A. Reyding, Th. van Grieken's De plant in hare ornamentale
behandeling. B. van Heyningen, Eene schilderij naar Tennyson's Lady of Shalott.
o
Holland op den Salon te Antwerpen. N 20. Gerhard von Amyntor (met portr.). T.
de Beer, Multatuli's Geschiedenissen van gezag. H. Trip, Verdi's Otello. Ferd. de
Lesseps.
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o

† Jan Van Beers. N 21. Joh. Kaiser (met portr.) E. Epkema, Eckstein's Nero.
o

Engelsche rechters en fransche boeken. N 22. Detlev von Liliencron (met portr.)
Een watertoren met windmolen in Rhode Island. H. Trip, Acoustiek. Barbey
d'Aurevilly, Le Cid; Het origineel van Dickens' ‘Sara de Opium-eetster.’
o

N 23. de Beer, Burgerdijk's volledige vertaling van Shakespeare (met portr.) De
o

tentoonstelling van Arti: Caricaturen. Roger-la-Honte, een sensatie-drama. N 24.
Standbeeld van Mirabeau (met plaat). J. Breukelman, Rogers' The Economic
Interpretation of History. Van Santen Kolff, Zolaiana. Doorboorde munten. H. Trip,
o

Catharina en Lambert. De roman in Mexico. N 25. Een kerstcomedie. In de kerk
op Marken, naar de sch. van Hirth de Frènes.
o

Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied. N 3. P.B.
Bruin, Dienstplicht. Jos. Jennissen, De gewoonte in het kerkelijk recht. Isaias, de
o

profetieën van Amos' zoon. N 4. F. Smit, De ‘Wijsbegeerte van den godsdienst’,
volgens Rauwenhoff, 311-373. P.B. Bruin, Het afmaken van Atjehers na het gevecht,
374-396. G. Jonckbloet, B. Schelts van Kloosterhuis's Da Costa's meesterwerken.
H.J. Allard, Jan Luikens' Spiegel van het menselijk bedrijf.
Tijdschrift voor nederlandsche Taal- en Letterkunde, uitgegeven van wege de
de

Maatschappij der nederl. Letterk. te Leiden. 2 Afl., 1888. J.A. Worp, Plautus op
ons Tooneel. Bl. 81-154. A.S. Kok, Huig de Groot's Sonnet. Prognostica. P.H. van
Moerkerken, Granje (Warenar 1029) ‘Grand = wat mij toekomt.’

Duitschland.
o

Archiv fur christliche kunst. N 10-12. E. Keppler, Deutschlands Riesenthürme,
89, 105. Todtenleuchten, 93, 101. A. Busl, Der Bildhauer Jak. Russ von Ravensburg,
96, 107, 114. P. Keppler, Rede über die Pflege der christl. Kunst (Freiburg 1888,
Kath. Versamml.) Renaiss.-Altar in der Gottesackerkap. in. Ehingen a.D. (Mit Beil.)
Sägmüller, Münchener Ausstellungen, 102, 111.
o

Fliegende Blätter für kath. Kirchenmusik. N 10. König Ludw. I.v. Bayern und die
r

o

Kirchenmusik. D F. Witt, Angelo Bertalotti's Solfeggien; etc. N 11-12. F. Witt, Ueber
Instrumentation. F. Witt, Choralmelodien von Dom Pothier. E. Langer, Eine
altdeutsche heilige Cacilia.
o

Historisches Jahrbuch der Görresgesellschaft. N 4. Ehses, Die papstliche
Dekretale in dem Scheidungsprozesse Heinrichs VIII. (Schluss.) Eubel, Die Minoriten
Heinr. Knoderer u. Konr. Probus,
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II. Funk, Der Papstkatalog Hegesipps. Gottlob, Heyd-Raynaud's Histoire du
commerce du Levant. Baumgarten, Pressutti's regesta Honorii papae III.
Zeitschriftenschau.
o

Magazin für die Litteratur des In- und Auslandes. N 42. F. Voigt, zum Gedächtnis
Fechners. C. von Glümer, Das französische Volkslied. A. Weiss, William Wordsworth.
o

J. Norder-Ney, Was Frauen lesen. N 43. E. Holm, Die Ehe und Sittlichkeitsfrage
im Skandinav. Norden. W. Selbst, Die litterar. Gesellsch. unter dem zweiten
o

Kaiserreich. G. Darapsky, José Victor. Lastarria. N 44. W. Kirchbach, Realismus,
Idealism., Naturalism. in den gegenw. europ. Litteraturen. L. Fuld, Mantegazzas
Untersuchungen ü. die menschl. Geschlechtsverhaltnisse. A. Bettelheim, Emile
o

Hennequin †. L. von Fischer, Rumänische, armenische, lesgische Volkslieder. N
45. E. Oswald, Aus England. (Julius Casar und d. Herzog v. Wellington, E. Dowden,
Shelley, Chaucer, etc.) Realismus etc. (Schluss). A. Kohut, Die magyar. Litterat. in
o

der Gegenwart. W. Henckel, Dostojewskys Raskolnikow in Paris. N 46. R. Prölss,
Tolstoi's Quelle est ma vie? J. Filtsch, Bergner's Rumanien. H. Wigger, Oliveira
o

Martins. L. Berg, Zur Moral der Kritik. Magyar. Litterat. (Fortsetz.) N 47. M. Koch,
Geschichte des deutschen Kultureinflusses auf Frankreich. R. Döhn, Zwei Jahre in
Abyssinien. M. Manitius, Litterar. Zustände in Deutschl. im 10. Jahrh. O. Welten,
o

Paul Fritsche †. O. Linke, Eckstein's, Nero. N 48. O. Roquette, Franzos' Aus der
grossen Ebene. O. Kämmel, Herzog Ernst II. Gesch. des deutschen Kultureinflusses
o

etc. (Schluss). L. von Sacher-Masoch, Das litterar. Frankreich. N 49. A. von Freydorf,
r

Erinnerungen an Scheffel. D Achelis, Philosophie und Fachwissenschaft. Magyar.
o

Litteratur. (Forsetzung). Aus G. Walling's Reich der Sonne. N 50. E. Wolff, Der
Naturalismus im Spiegel der Geschichte. Schellel (Schluss). J. Fastenrath, Ein
o

malloiquinischer Dichter in Granada. Magyar. Litteratur. (Schluss). N 51. E. Koppel,
Friedrich Hebbel. P. Schönfeld, zwei neue Dramensammlungen Giuseppe Giacosas.
o

A. Büchner, Der Silberkonig. N 52. A. Bolte, Edwin Hodder's Life and Work of the
Earl of Shaftesbury. A. Kohut Magyar. Litt. (Forts.). Deutsche Lyrik. G. Christaller,
Grössenwahn bei Künstl. u. Schriftstell.
o

Musica sacra. N 11. Das Fest des h. Stephanus. F. Witt, Ein Kyrie.... nach der
t

Communio. Ein neues Urtheil über den Volksgesang. Der S Martinchor unter Leitung
o
Diebold's bei Gelegenheit der Kath.-Versamml. in Freiburg. P. de Doss. N 12. A.
Walter, Kirchenmusikalische Bayreuther Nachklänge. F. Witt, Vesperae de Communi
B. Mariae V.F. Witt, Haberl's Kirchenmusikal. Jahrbuch für 1889; E. Tinel's
Adventlieder für Haus und Concert. Biographisches über -P. de Doss.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

122
os

Zeitschrift für bildende Kunst. N 11-12. B. von Seidliz, Die Schwabe'sche
Sammlung in der Hamburger Kunsthalle. Richard Graul, Eine Galerie antiker Porträte.
Zur Entstehung des Künstlerwappens. Jacob von Salte, Verzierte Tischplatten.
Richard Graul, Kunstgewerbliche Streifzüge. Das neue Burgtheater in Wien. Murillo
in Madrid. Ein alter hollandischer Kunstforscher. Arthur Pabst, die deutsch-nationale
Kunstgewerbeaustellung. G.A.v. Drach, Ein deutscher Portrattöpfer des 16.
Jahrhunderts.
o

Zeitschrift für christliche Kunst. N 8. G. Humann, Gewölbemalerei in d.
Salvatorkirche zu Duisburg. (Mit Lichtdruck und Abbildung). J. Merlo, Zwei Denkmale
Kölner Dombaumeister aus d. XV. Jahrh. (Mit Lichtdr.). Jos. Prill, Wie sollen wir
unsere Pfarrkirchen bauen? (M. Abb.). W. Effmann, Romanische Reste am Mittelbau
des Klosters zu Boedingen. (Abbdg.). Roman. Taufstein zu Angelmodde. A.
Schnütgen, Vier gestickte spatgoth. Ornamentborten. (Mit Lichtdr.). Ebers' Galerie
antiker Portraits. Die diesjähr. Gen.=Versamml. der Kath. Deutschl. zu Freiburg.
r

Reichensperger, D Rich. Haupt's Bau-und Kunstdenkmaler der Prov.
o

Schlesw.-Holstein. N 9. W. Effmann, Die Klosterkirche zu Boedingen (Mit 5 Abb.).
St. Beissel u. Fr. Stummel, Die Farbengebung bei Ausmalung der Kirchen. (Schluss).
G. Schönermark. Ein Kruzifixus aus karoling. Zeit. (Mit Abb.). - A. Heuser, Der alte
Sarkophag des hl. Erzbischois Engelbert im Kölner Dom. Schnütgen, Italienische
Diptychon-Tafel von Elfenbein, Anfang XIV. Jahrh. (Mit Lichtdr.). Schnütgen, Fragm.
eines altchristl. (?) Thongefässes. (Mit Abb.). Die Kirche zu Bant bei Wilhelmshaven.
Reinigung alter Farbenfenster. Falk, Künstler aus der Klosterzelle im Mainzer
Karmeliterkloster. Falk, Ilbenstadt in Oberhessen. Prämonstratenser. Beissel, R.
Pfleiderer's Die Bibel nach Luthers Uebersetz. Beissel, Das hohe liet von der maget.
L.v. Fisenne, Thurmbuch. W. Lübke's, Geschichte der deutschen Kunst.

Frankrijk.
L'art. - Nov.-Déc. Adolphe Jullien, La damnation de Faust. Philibert Audebrand, Ce
que deviennent nos statues. Emile Michel, Les Breughel (fin). Félix Naquet, Hector
Berlioz et Richard Wagner. Paul Leroi: Eugène Lambert, G. Noel, Louis Prieur,
dessinateur et ciseleur du roi.
L'artiste. - Oct. L. Ledrain, La Jeunesse de Michelet, 241-246. E. Durand-Gréville,
Monographies artistiques: le Bon Samaritain de Rembrandt au Louvre, 250 260. F.
Vurgey, Les Expositions d'art à Bruxelles (fin), 261-268. Louis Delzons, Les féminins
du roman M. Octave Feuillet, 271-281,
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Courrier de l'art. - Nov.-Déc. E. Molmenti, Venise dans l'art et dans la littérature
française.
os

Gazette archéologique. - N 9-10. Six, Vases polychromes sur fond noir de la
période archaique. De Glane, Le Palais des Césars au mont Palatin (suite). Collignon,
Plaques funéraires de terre cuite, peinte, trouvées à Athènes. Joint Lambert, Les
inscriptions de l'Église Saint Lambert du Vièvre. A. De Champeaux et P. Gauchery,
Les travaux d'architecture et de sculpture exécutés pour Jean de France, duc de
Beriy (suite). Vercoutre, Note sur une poterie bilingue (latine et néo punique) trouvée
à Sousse (Tunisie).
e

Gazette des Beaux-Arts. - Oct.- Nov. Emile Michel, Les Van de Velde (4 et dernier
e

article), 265-285. W. Bode, La Renaissance au musée de Berlin (5 article), 286-303.
e

Louis Gonze, Claude Mellan (3 et dernier article), 304-312. Alfred Darcel,
L'Exposition rétrospective d'Art à Bruxelles, 313-339. Gustave Gruyer, Les livres à
e

gravures sur bois publiés à Ferrare (2 article), 339-348. Paul Lefort, Orfèvrerie
française: La toilette de vermeil offerte à la Princesse Laetitia, 349-352. Ed. Humbert,
r

Jean Étienne Liotard et ses oeuvres (1 article), 354-369. Maurice Hamel, La peinture
du Nord à l'Exposition de Copenhague, 370-404. Léon Palustre, La Vierge de
Loudun, 405-408. A. de Champeaux, Les relations du duc Jean de Berry avec l'art
italien, 408-415. Henry Hymans, Correspondance de Belgique.
Journal des Arts. - Nov.-Déc. V. Arnoult, Le tombeau de Philippe Pat. A. D., Un
e

e

vieil amateur, Fabri de Pierese. Les Expositions à Gand au XVII et XVIII s. A.
Arnoult, La Renaissance en Bourgogne: Hugues Sambin.
o

Journal des Savants. - N 11. Gaston Paris, La Passione de Gesù Christo. Henry
Weil, La structure de la vieille comédie attique. J. Bertrand, OEuvres de Lagrange.
Revue Britannique. - Nov. Théatre Espagnol, 5-31. Les joyaux de la couronne
sous la convention, 31-53. Rudolph Clausair et ses travaux, 85-99. La monarchie
de juillet, 125-153.
Revue des deux Mondes. - Nov.-Déc. Brunetière, Symbolistes et Décadents,
213-227.
o

Polybiblion. - N 10. Firmin Boissin, Romans, contes et nouvelles (289-310). P.
Chapot, Ouvrages d'instruction chrétienne et de piété (310-327). Comptes-rendus.
e

(Belles-Lettres: C. Lenient, La Comédie en France au XVIII siècle. G. Lansoh,
Nivelle de la Chaussée et la Comédie larmoyante. F. Loliée, Le Paradoxe. L.
me

Mickiewicz, Adam Mickiewicz, sa vie et son oeuvre. M A. Craven, Lady Fullerton,
sa vie et ses oeuvres.) Théologie. Sciences et Arts. Histoire (328-365). Bulletin.
Chronique.
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o

Partie technique: Bibliographie. Sommaires de revues. N 11. A. Ferrand, Biologie
(385-411). E. La Grette, Ouvrages pour la jeunesse, 411-422. Comptes rendus:
Jurisprudence, Sciences et arts, Belles-Lettres, (Larive et Fleury, Dictionn. franç.
illustré. P. Guérin, Dictionn. des dictionn. S. Lintilhac, Beaumarchais et ses oeuvres.
E. Biré, Portraits littér. H. de Curzon, Lettres de Mozart). Histoire (422-457). Bulletin
(457-462). Chroaique (462-480). Partie technique: Bibliographie, 361-376. Somm.
de revues, 377-392.

Engeland.
o

Analecta Liturgica. - N 1. Clavicula Missalis Romani S. Pri V. iussu editi. Prosae
ecclesiae Uceciensis. Prosae ecclesiae Magdeburgensis.
o

Dublin Review. - N 40 (October). J. Morris, Gladstone and the Elizabethan
Settlement of religion, 243-258. J. Stone, A Missing Page from The Idylls of the
King, 259-274. J. Gasquet, The Apostles' Creed and the Rule of Faith, 275-290. T.
Allies, The Lambeth Conference, 291-311. E. Bowles, Lady Fullerton, 311-334. The
National Gallery in 1888, 334-351. G. Lancaster Woodburne, The Quarterly Review
and the Culture of our Clergy, 352-377. E. Clerke, Irish Industries, 378-399. Letter
of Leo XIII. to the Bishops of Brazil.
The Ecclesiologist. - Notes and queries on christran antiquities. (James Weale).
o

N 1. Horae B. Mariae Virginis. Spousage by a virgin to a Christ, by J. Alcock, bish.
of Ely, 1486-1500. Ined. letter of. B. Peter of Luxemburg. Breviaria.
Fortnightly Review. - Dec. General Wolseley, The negro as a soldier, 689-704.
Jules Simon, A patriarch's thoughts about french women, 704-721. Stephen Weeler,
The Black Mountain campaign, 744-755. Eugène Stock, The church missionary
society, 774-785. Bourchier, The fate ot Roumania, 785-805.
The Portfolio. - Nov. Dec. G. Stephens, David Teniers, His Works and his family,
205-229. E.A. Pennell, Daniel Vierge, 210. Cosmo Monkhouse, The early english
water-colour painters, 214. Wattkiss Lloyd, Sculpture galleries. Wright Nooth, Portrait
of an old Lady by Rembrandt, 225. P.G. Hamerton, The minor poems of Milton, 230.
Carnet Smith, Théophile Gautier as an artcritic, 240.

Italië.
o

Nuova Antologia. - N 11-12. F. d'Arcois, L'Orfeo del Gluck', 98-111. Boglietti, Don
Giovanni d'Austria ei suoi tempi. La guerra contro i Mori de Grenata, 201-228. Villari,
La republica fiorentina ai tempi di Dante Alighieri, 417-443.
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Repertorium fur Kunstwissenschaft. Deel XI, aflev. 4. (W. Spemann, Stuttgart,
1888). Prof. Dr. F.X. Kraus geeft daarin een overzicht der werken verschenen op
het gebied der Oudheidkunde en, kunstgeschiedenis (bl. 18). Daarin wordt met lof
gewag gemaakt van Prof. Andr. Jansens Eene merkwaardige schilderij (Utrecht,
1887. Kruisiging van Guido di Ghezzo). Verder wordt de Dietsche Warande daarin
met ware deelneming begroet, wegens eene ‘rij van belangrijke bijdragen’.
Wij bevelen onzen lezers het Repertorium recht warm aan. Kortheid, klaarheid
en bondigheid zijn daarvan de hoofdtrekken.
RED.
De Maandbode. Een tijdschrift, onder medewerking van T. Bakker, W.N. Coenen,
F. Nagtglas, A. de Priester, Jhr. A.T.A. Van Rappard, A.S.T. Wallis en anderen.
Utrecht, J.W. Leeflang 1888.
Vier afleveringen zijn tot heden in onze handen: Januari, Februari, Maart, April;
later verschenen nummers hebben wij niet ontvangen.
Van tijdschriften die niet meer malen dan maandelijks verschijnen en met ons
ruilen, geven wij voortaan den inhoud v o l l e d i g op.
(1)

De Tijd. 3 Dec. J.J. Graaf, De katholieke kerk en de middeleeuwsche kunststijlen.

I. Bouwkunst. De schrijver komt op tegen eene redeneering van den heer Giaus,
welke beweert, dat ‘daar de gothische bouwkunst in Italië,’ waar de paus zijnen zetel
gevestigd heeft, ‘nooit te huis is geweest,’ de renaissance-kunst even zoozeer aan
den geest der Kerk beantwoordt als andere bouwstijlen.
De schrijver beschouwt de gothische bouwkunst als ‘het erfdeel der (onzer)
vaderen,’ ‘nationaal erfgoed.’ ‘Romaansch en gothiek mogen bij ons een voorrecht
doen gelden... zij zijn als de moedertaal.... wel wat harder.... dan het vloeiend en
vleiend Italiaansch, maar onze moedertaal; er dat zegt alles 10 December II.
Beeldhouw- en Schilderkunst. In dit hoofdstuk deelt de schrijver mede, hoe het
e

concilie van Trente over de kunst van 't begin der 16 eeuw dacht. Het verbood in
de kerk beelden te schilderen procaci venustate (van onbeschaamde dartelheid).
Zulke ‘vermaningen’ worden niet gegeven ‘tenzij

(1)

Verg. ook van denzelfden schrijver een ‘Antwoord’ aan den heer F.J. Poelhekke, op diens
studie: Het goed recht der renaissance. Dit ‘Antwoord’ komt voor in den Katholiek, D. 93, bl.
389-413.
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de misbruiken en zonden tamelijk algemeen zijn.’ Ook Molanus (1585) klaagt in
zijne geschiedenis der beelden over dezulken die tot wulpschheid wekken. Verder
wordt het oordeel van Albert Maria Weiss nog eens aangehaald, om de goede zijde
te zien der kunst van den renaissance-tijd. Maar 't is wel te weten dat Weiss de
kunstenaars van 1386 af tot de r e n a i s s a n c e rekent, al heet hij dezen tijd ook
Vroeg-renaissance, die van zich zelve af- en op de antieke kunst terug viel.’ [Dan
past de uitdrukking Renaissance ook niet meer, welke Wedergeboorte der
heidensche kunst aanduidt. Hier is eene begrips-verwarring.] De schrijver wil in een
volgend artikel aantoonen wat hij door Echte renaissance verstaat.
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Bulletin français.
IL n'est pas urgent d'avoir pour couvre-chef le bonnet phrygien, de porter la marotte
au poing et d'endosser le costume échiqueté, tout garni de grelots, ou de s'appeler
Trick, Giraff, Gramadock ou Elespuru pour faire un fameux pitre.
Par contre il n'est pas nécessaire d'être prophète pour être méconnu en son pays.
t

Il suffit d'être.... un monument de pierre, et de s'appeler l'église de S Vincent à
Soignies.
Certes, nombre de bourgeois de cette bonne petite ville s'y rendent journellement,
dans le but, d'ailleurs fort louable, de faire leurs dévotions; il y eut même un jour
t

quelqu'un qui fut animé du désir légitime d'englober l'histoire de ‘S Vincent’ dans
un recueil de monographies du même genre, et qui en fit honorablement mention
dans les Bulletins de la Soc. Arch. du Hainaut. Mais ce fut tout.
Les intéressés étaient d'accord pour affirmer hautement qu'il y avait là une
inexplicable lacune, et personne ne songeait à la combler. Il fallut qu'un beau jour,
un artiste venu du fond de l'Allemagne, à l'affût de découvertes intéressantes,
s'aventurat jusque dans la bourgade... pardon! la cité hennuyère, pour y trouver
t

quoi? l'église de S Vincent.
Dessinateur habile, crayonner lè plan et les parties principales de la dite église
fut pour lui l'affaire, de
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quelques instants. S'étant adressé ensuite à feu M. l'abbé François, doyen de
Soignies, un théologien doublé d'un archéologue, il en obtint des documents précieux
relatifs à l'histoire du monument qui excitait son enthousiasme. Trop bien avisé
était-il pour s'en remettre entièrement à ses propres lumières. Il se mit donc en
t

quête d'un ouvrage ou ‘S Vincent’ était amplement traité. Oui-da! Le livre fut déclaré
introuvable et notre touriste se mit en devoir de coordonner lui-même les résultats
de ses investigations, pages qu'il a bien voulu mettre à notre disposition avec ses
dessins.
t

Et voilà comment l'église de S Vincent, un des plus glorieux vestiges de notre
passé artistique, dut être tirée de l'oubli par un étranger, M. Gustave von Bezold,
venu expressément de la très artistique ville de Munich, (dont nous ne connaissons
guère que la bière) invinciblement attiré qu'il était par les trésors artistiques de notre
pays.
Cette excellente étude, qui ouvre la livraison de janvier de notre revue, est suivie
d'une explication de manuscrits anciens provenant d'une abbaye aux environs de
te

Soignies. Ces manuscrits, dont le C Maurin de Nahuys s'est complaisamment fait
l'interprète, appartiennent à M. Guillaume Van Kerckhoven de Louvain. M. Van
Kerckhoven est en outre l'heureux possesseur d'une fort jolie collection d'antiquités,
dont il se débarrasserait bien moyennant finances. Avis aux amateurs!
Pour avoir choisi un sujet rebattu, M.S. Van Kerkhoff n'en livre pas moins au public
un travail digne d'attention.
N'est-il pas d'un effet également heureux d'accoler les noms de Milton et de
Vondel que de mettre côte à côte ceux de Goethe et de Schiller? Reste à savoir
cependant si Vondel et Milton eux-mêmes se fussent trouvés bien
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de cette... accolade posthume, et si le premier n'eût pas préféré régler son compte
(1)
au dernier, à raison du plagiat que l'on impute à Milton à l'endroit de son illustre
contemporain.
Mais laissons reposer les morts: de mortuis nil nisi bene, bien que d'après Heine,
cela signifie tout simplement: ‘Des vivants il ne faut dire que du mal.’
L'histoire de la maison appelée Au Grand Miroir, (De Groote Spiegel) sise à Anvers
me

et batie au 15 siècle, dont M. Aug. Thys a fait une description en règle dans son
‘Historique des rues d'Anvers’, défraie l'article suivant. M.A. De Decker ne pouvait
s'arrêter à tous les habitants successifs que le commerce a conduits à l'opulence
dans cette maison, mais il en nomme les principaux, décrivant les phases de
grandeur et de décadence qu'a traversées cet édifice remarquable.
me

C'est pendant l'une de ces phases de grandeur, vers le milieu du 17 siècle,
que nous voyons la maison De Groote Spiegel devenir la propriété d'un aïeul de
Mgr Van den Berghe, curé de St.-Joseph à Anvers.
Le Spiegel passa ensuite en des mains inconnues, jusqu'à ce qu'en fin de compte
l'oncle de notre savant archiviste, M.P. Génard, en devînt acquéreur.
Après cela vient une description de l'Ecole de St-Willibrord à l'abbaye d'Echternach,
s'appuyant sur les archives de la Bibliothèque nationale de Paris et très
intelligemment rédigée et complétée par M. Ad. Reiners, qui cultive avec beaucoup
de succès l'histoire de l'art chrétien.
Puis arrive l'introduction d'une étude sur le commerce au temps de Charlemagne.
Cette introduction

(1)

Edmundson.
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promet. Elle témoigne indubitablement d'une somme de travail extraordinaire. Et
loin de sillonner éperdûment le vide, à grand renfort de phrases sonores, les auteurs,
(1)
car ils sont six , offrent de prime-abord au lecteur des points de repère dans
l'exposition de leur sujet, par l'indication claire et précise des sources et pièces à
l'appui.
Il faut encore mentionner les Réflexions de la Comtesse de Nahuys sur l'application
du nu dans les arts plastiques. Puis le compte-rendu détaillé du splendide ouvrage
que vient de consacrer à Hector Berlioz M. Adolphe Jullien, du Moniteur universel,
ce fameux critique français, en qui le patriotisme germain le plus effréné, s'est plu
à reconnaître un biographe de Wagner des plus entendus et des plus complets.
Si nous étions préposés au maniement de la cloche de réclame, nous la mettrions
volontiers en branle pour attirer l'attention de tous nos lecteurs sur la brochure que
va publier prochainement M. l'Abbé Van den Gheyn, professeur de rhétorique au
collége de Termonde. Cette brochure, dont l'auteur a bien voulu donner la primeur
à la Warande, est appelée à faire sensation dans le monde archéologique. Elle
traite de la polychromie des caveaux en Flandre, d'après des pièces originales et
inédites et sera ornée de huit planches polychromes.
M. Van den Gheyn, qui a voix désormais au chapitre des archéologues, décrit
dans le présent fascicule des peintures murales, mises à nu depuis peu dans le
t

caveau de famille d'un patricien de Bruges, Nicolas Paghant, à l'hospice S Nicolas,
connu sous le nom de 't Claeitje.
Souhaitons une diffusion rapide à la brochure de notre jeune et savant
collaborateur.

(1)

Voir p. 63.
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Bijlagen.
(1)
De l'application du nu en sculpture .
LORSQU'ON se demande le pourquoi de maintes choses, on est fort surpris de n'y
trouver qu'une réponse: la routine. En effet la routine gouverne le monde et sa
puissance est si colossale qu'elle a la force de la vérité et que toute atteinte portée
à sa souveraineté semble un crime de lèse-majesté. Toute innovation, aussi
excellente soit-elle, rencontre à son apparition une résistance acharnée et l'on voit
l'opinion publique se lever avec indignation contre celui qui ose troubler le cours
paisible et respecté de ce fleuve des erreurs.
L'application du nu en sculpture en est certes un exemple, car si l'antiquité a
produit des chefs-d'oeuvre de beauté plastique dépourvus de tout voile; si ses dieux
et ses déesses ont charmé les yeux par la perfection de leurs formes ou la grace
de leurs contours séduisants, elle a fait preuve de la plus indiscutable logique,
puisqu'elle s'est inspirée de sa religion, de ses moeurs, de son climat pour
personmfier ceux que leurs actions glorieuses ou leur beauté parfaite avaient élevés
à la divinisation. Le paganisme fut avant tout le culte de la beauté physique et la
glorification de la chair.
La civilisation antique, loin de prêcher l'oubli du corps pour exalter la suprématie
de l'âme, attacha une importance capitale au développement des forces physiques
et de la beauté corporelle. L'artiste était inspiré de toutes parts par les beautés qui
s'offraient à sa vue. D'un côté un climat enchanteur favorisant la vie en plein air;
une nature belle et riche, et, mieux que cela, une race d'hommes aux formes
sculpturales, s'adonnant avec passion aux luttes et aux exercices du corps propres
à développer la force, la grâce et l'agilité.

(1)

Verg. hierbij het artikel van Erich Frantz, bl. 656, en verder wat wij bl. 127 en 161 in 1888
over het opnemen van artikels in het fransch geschreven hebben gezegd.
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Dans les gymnases on formait la jeunesse à tous les arts de la paix et de la guerre,
et les athlètes ainsi que tous les hommes faits venaient s'y livrer aux luttes et aux
jeux qui constituaient le goût dominant de cette nation sobre et guerrière.
Les olympiques, ces jeux nationaux établis, croyait-on, par Hercule, réunissaient
dans une union parfaite tous les Grecs, suspendant les hostilités et servant de point
de ralliement à tout ce peuple animé d'une 'émulation et d'un désir de victoire facile
à comprendre, puisque le vainqueur était fêté à l'égal des dieux.
Des prix de beauté étaient décernés chaque année à Lesbos, à Ténélos et à
Sparte et les jeunes gens et les jeunes filles y concouraient dans une nudité
complète. Hélène, la plus belle des jeunes Lacédémoniennes, y obtint le prix aux
applaudissements frénétiques d'une foule en délire et plus de cent prétendants,
tous princes, se présentèrent pour obtenir sa main.
Enfin les danseuses thessaliennes dansaient nues aux banquets des riches, et
l'art de la danse jouit en Grèce d'une telle faveur, que les plus doctes philosophes
ne craignirent pas de dire qu'ils la considéraient comme nécessaire pour donner de
la grace aux mouvements du corps et qu'il fallait y penser avant même que de
songer à orner l'esprit.
Les artistes avaient donc constamment sous les yeux des modêles d'une beauté
parfaite dans les poses les plus diverses, en groupes gracieux et animés par le
désir de briller et de remporter la victoire si vivement disputée.
En copiant ce qui frappa sans cesse leurs regards, ils créêrent ceschets-d'oeuvre
de marbre, qui, après plus de 2000 ans sont encore considérés comme des modèles
inimitables de perfection plastique et de grâce.
De notre côté sommes-nous logiques en perpétuant ces principes du nu dans
notre statuaire moderne?
Il est permis d'en douter; car, contrairement aux Grecs, notre religion, nos moeurs
et nos lois proscrivent la nudité et nous qualifions d'immoral le moindre écart à ce
principe.
L'individu qui aurait la fantaisie de se promener en athlête dans nos rues, serait
empoigné comme un malfaiteur, jeté en prison et condamné pour outrage aux
moeurs.
Notre climat en outre serait peu propice à cette simplicité par trop primitive de
parure, et ce n'est qu'à renfort de chaudes enveloppes que nous parvenons à déjouer
les perfidies de Borée. L'homme du Nord a une répugnance invincible et certes bien
naturelle pour le nu, puisque l'on peut dire qu'il naît, vit et meurt habillé. Ses
vêtements font en quelque sorte partie intégrante de son individu, et il applique tout
son art à donner à cette partie si importante de son être, les contours les plus flatteurs
et les plus en harmonie avec les caprices de son goût.
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Inutile de dire qu'au point de vue de la religion chrétienne le nu est considéré comme
une impudicité.
Le christianisme- à son aurore se leva pur et immatériel comme un météore,
écrasant sous ses divins préceptes le vieil ordre social du paganisme et anéantissant
pour toujours une religion basée sur des fondements d'argile, sans morale et sans
vertu, par conséquent incapable de résister au flot des passions humaines.
L'âme sacrifiée jusqu'alors au corps s'éleva tout à coup jusqu'à la divinité. L'homme
comprit qu'en le créant, Dieu n'avait pas eu pour but unique de le faire jouir des
biens terrestres; mais qu'il était avant tout spirituel et que l'étincelle divine dont il
était animé, devait être la préoccupation première de son existence.
L'Evangile nous apprit à dominer nos passions et à triompher de notre être
matériel. Il nous enseigna la pudeur et la décence, et les sublimes préceptes de
Jésus-Christ enthousiasmèrent l'huma nité et jetèrent au loin des racines profondes
et inébranlables.
Pendant le moyen-âge la foi fut vive et les moeurs austères; le nu fut pour ainsi
dire complètement exclu et les sujets religieux inspirèrent le génie de nos grands
artistes.
La renaissance fut un retour d'admiration pour l'art antique et on en revint à copier
et à imiter ces chefs-d'oeuvre d'un autre age. Depuis, l'art statuaire vit d'imitation
et il reproduit fidèlement des Vénus et des Mercure, sans parvenir à se frayer une
route nouvelle qui rompe avec les traditions d'un passé incontestablement glorieux,
mais qui toutefois-est en contradiction flagrante avec notre civilisation moderne.
Disons en terminant que le sculpteur grec fut logique lorsqu'il représenta l'Olympe
sans voiles, ainsi que le seraient les nègres de l'Afrique s'ils avaient un art statuaire;
mais que nous, habitants du Nord et chrétiens, nous ne le sommes pas en les
imitant, puisque la nudité est un outrage à nos moeurs et à nos lois.
Conservons dans nos musées ces remarquables monuments de l'antiquité
païenne, mais rompons avec la routine qui nous égare dans une voie fausse et
excluons de nos rues et de nos places publiques les nudités qui 'les souillent.
tesse

C

MARIE NAHUYS.
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Naklank voor overledenen in 1888.
HOE lief zou het ons zijn, alle degenen welke aan de beeldende kunst, de Toonen Letterkunst in 't jaar 1888 ontvielen in eenen krachtig klinkenden naroep over
het graf te volgen!
Met velen hunner zouden wij gaarne de lange reis willen ondernemen, en ons
(dat gave God!) niet zoeken te verontschuldigen gelijk de vrienden van Elckerlyc
(Everyman, Jedweder) of Homulus, dien de vereerders van Engelsche of
Nederlandsche letteren wel kennen.
Ondertusschen willen wij eenigen van hen gedenken en op hun voorbeeld wijzen.
Of zou men vreezen den edelen christen en begaafden dichter in ongebonden
r

stijl, D Reinier Snieders, naar bovenaardsche oorden te begeleiden? Voorzeker
neen!
Met hoeveel achting en vriendschap zien wij terug op onze andere collega's ter
Vlaamsche Academie, op eenen Delgeur, Dodd, Nolet de Brauwere van Steeland,
op den fijnen kunstcriticus, den hoofdopsteller van het Journal des Beaux-arts, Ad.
Siret, die ons allen als goede geesten, in den strijd voor waarheid en beschaving
werden ontrukt!
Hoe zou het zijn indien de uitmuntende historie-
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(1)

schilder Hendricx ons met hem naar de overzijde van het tijdelijke had
medegenomen?
Of wie zou zich beklagen den voor weinige dagen gestorven Franz Witt, den
beroemden grondlegger van den Ccecilien-Verein tot veredeling der kerkmuziek,
te begeleiden. Heeft hij niet veel geleden en moedig gestreden?
Hij was (zegt een zijner bevoegdste medestrijders) een ware Petrus de Heremiet,
voor zijne hoofdgedachte: de verovering van de edelste uitdrukking der
bovennatuurlijke denkbeelden in de kerk.
Wat is de dichtkunst niet verplicht aan Jan Van Beers, die voorzeker niet
moedwillig in zijne eigenaardige wijsbegeerte, uitgedrukt in zijne laatste
meesterwerken, heeft gedwaald! Ook hij ruste in vrede!
Onze oude vriend A.J. de Bull, de oprechte nederlandsche dichter, is ons ook al
ontvallen. De ledige stoel, die hij ons zoo meesterlijk bezong, is nu zijn eigen zetel,
door zijn gezin met des te warmer tranen aangezien. En Hofdijk, de door en door
oprechte, hoogst dichterlijke en dan ook ideale geest, de schepper der nieuwere
r

ballade-poëzie, en zijn geestverwant D Dorbeck, steeds ijverend met zijne
dichterlijke veder, zoowel als met de troostrijke gouden stift die ter laving der zieken
over het receptenpapier vloog.
En onze geleerde Vissering dan!
Jaren lang de hoofdopsteller van een door en door deftig dagblad, vervolgens
hoogleeraar te Leiden, van open en krachtigen zin voor waarheid en recht.

(1)

Een onzer hooggeschatte medewerkers was aan het voorbereiden eener levensschets van
den voortreffelijken schilder, toen eene oogziekte hem plotselijk belette die voor de aflevering
van Januari gereed te maken.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

137
Vosmaer, de ongeloofelijk oorspronkelijke geest, wiens verbeelding steeds gericht
was op de grieksche kunst, omdat zijne opvoeding hem het rechte gevoel voor
kunstontwikkeling van later eeuwen had ontzegd.
De Praetere, Henri De Braeckeleer, wat al beroemde namen in dezen tak der
schoone kunst.
Gegroet, gegroet, tot wederziens, gij allen, ijveraars der kunst, waarvan de weg
zoo vol doornen is!
En eindelijk gij, Théodore Juste, buitengewoon ijverige geschiedschrijver, die
zoo groote offers van tijd en vermogen ter opsporing van de historische waarheid
hebt gebracht, al hebt gij die ook niet altijd betrapt.
‘Men rekent d'uitslag niet, maar telt het doel alleen!’

Gij allen daarom, rust in vreê, tot aan den jongsten dag!
n

Reinier Snieders, † te Turnhout, den 9 April, oud 76 j.
n

Lodewijk Delgeur, † te Deurne, den 11 Sept., oud 69 j.
n

Jan Dodd, † te Brussel, den 9 Nov., oud 67 j.
n

Nolet de Brauwere van Steeland, † te Vilvoorde, den 23 Juni, oud 73 j.
n

Adolphe Siret, † te Antwerpen, den 6 Jan., oud 69 j.
n

Louis Hendricx, † te Antwerpen, den 22 Sept., oud 61 j.
n

Franz Witt, † te Landshut (Beyeren), den 2 Dec., oud 54 j.
n

Jan Van Beers, † te Antwerpen, den 14 Nov., oud 67 j.
n

A. de Bull, † te Amsterdam, den 24 Sept., oud 64 j.
W.H. Hofdijk, † te Arnhem, in Aug., oud 71 j.
Dirk Dorbeck, † te Alkmaar, in Sept., oud 73 j.
n

S. Vissering, † te Ellekom, den 22 Aug., oud 70 j.
n

Carel Vosmaer, † te Montreux, den 12 Juni, oud 62 j.
n

Edmond De Praetere, † te Brussel, den 16 Sept., oud 62 j.
n

Henri De Braeckeleer, † te Antwerpen, den 20 Juli, oud 48 j.
Théodore Juste, † te Brussel, in Aug., oud 70 j.
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Bladvulling.
Bethesda.
Ter gelegenheid van de studie, die onze medewerkers aan J.C. Drooch-Sloot en
eene zijner hoofdwerken, Het Bad Bethesda, wijdden, is het volgende bericht niet
onbelangrijk.
Het bad Bethesda, waarvan in den bijbel wordt gewag gemaakt, zou onlangs te
Jeruzalem ontdekt zijn. Reeds vroeger werd een bron bij de St. Annakerk
opgegraven, die echter niet het bedoelde bad kon zijn, omdat dit uit twee kommen
moest bestaan. Thans moet ook de tweede kom door den heer Conrad Schick,
eenen Duitscher, zijn opgegraven. Ze is 60 voet lang en 12 ½ voet beeed, ongeveer
even diep als de eerste.
De ontdekker houdt het voor bewezen, dat dit werkelijk de Probatica is, waarvan
e

e

de schrijvers van de 4 tot de 13 eeuw spreken. De vijf voorportalen, waarvan de
bouwvallen volgens de geschiedschrijvers nog moesten bestaan, kunnen er, naar
de heer Schick verklaarde, zeer goed geweest zijn.

Isaias,
o
door G. Jonckbloet, S.J. Amsterdam, Theo. Kervel en C . 1888.
Ofschoon het voor den vertolker, zegt de heer Norbertus van Reuth, in de Riel- en
Kempenbode, eene moeilijke taak is zijn voorbeeld in verhevenheid, in kortheid, in
zeggingskracht steeds te bereiken, zoo gebeurt het toch ook op enkele plaatsen,
dat hij het gelijkkomt, ja in enkele gelukkige regels dat hij het overtreft, zooals in het
e

laatste couplet van de volgende aanhaling (63 Hoofdstuk).
Voor het oog van den Profeet treedt de Messias op in de gedaante van een
oorlogsheld, omhangen met een gewaad druipend van het bloed der vijanden: de
overwonnelingen van Edom.
Wie is hij, die met purperen kleed
Uit Edoms palen herwaarts treedt,
Van Bosra uitgetogen?
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Die, schittrend in zijn wapenpracht,
Daar voortschrijdt, fier op eigen kracht,
Met vlammend vuur in de oogen?
‘Ik, leerende in gerechtigheid,
En 't heil u schenkend, dat gij beidt,
Getrouw aan woord en eeden!?
Hoe is dan uw gewaad bebloed?
Uw kleeding als van een, wiens voet
De wijnpers heeft getreden?
‘Ik trad een wijnpers, Ik alleen;
Uit al de volkeren niet één,
Die Mij ten bijstand spoedde.
Toch heb Ik, door Mijn wraak geleid,
Mijn vijand in verbolgenheid
Verbrijzeld door Mijn woede.
Daarom is Mijn gewaad bespat:
Ik heb zijn bloed, waar 'k henentrad,
Langs rok en kleed doen stroomen.
De dag ter wreking vastgesteld,
Het jaar der redding u voorspeld
Was eindelijk gekomen.
Ik zocht, geen helper was er Mij;
Ik schouwde rond naar alle zij,
Geen hulp kwam toegeschoten.
Toen heeft Mijn eigen arm gewaakt,
Toen heeft de gloed, die 't hart Mij blaakt,
Mijn vijand neêrgestooten.
Hij stortte stervend in zijn bloed,
Vertrapt, verpletterd door mijn voet:
Zijn merg ligt uitgegoten.’
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Schilder-, teeken-, plaatsnijkunst, enz.
De geheimen der verfbereiding, afzetterskunst en
miniatuurschildering van het klooster van Groenendaal
(Soniën-Bosch).
IN de opzoekingen die wij, vóor eenige jaren, ondernamen in het prachtig
familie-archief van Mijnheer Karel della Faille van Leverghem, te Antwerpen,
ontdekten wij het belangrijk handschrift dat wij aan de lezers der Dietsche Warande
mededeelen. De liefhebbers der miniatuurschildering die den smaak, de kleuren en
de fijne penseelwonderen der oude handschriften trachten na te maken, zullen in
deze eigenaardige verhandeling waarschijnlijk meer dan één geheim ontdekken.
Eenige latijnsche regels die dit handschrift sluiten, leeren ons dat ‘op het
aandringen van den zeer beminden H e e r A d r i a a n , woonachtig in het klooster
van Zevenborren, B r o e d e r F r a n c i s c u s , leeraar te Groenendaal, dit boekje,
in het jaar 1628 opstelde’.
Groenendaal en Zevenborren, bij Alsemberg, waren beide proostdijen der
vermaarde Congregatie van Windesheim die Jan van Ruisbroeck, Thomas van
Kempen en meer andere beroemde mannen voortbracht. Jammer is het dat wij den
voornaam alléen van den leeraar van Groenendaal (Franciscus) kennen. Vruchteloos
heb-
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ben wij zijnen familienaam pogen te ontdekken in het Necrologium of doodboek van
(1)
Groenendaal, door Priester Stroobant, in 1854, te Antwerpen uitgegeven . Meer
dan één kloosterling met name Franciscus staat daar met zijnen familienaam
aangeteekend, maar nergens geeft eene bijzondere aanwijzing ons te vermoeden
welke van deze naamgenooten zich toelegde op de afzetterskunst, waarin hij leeraar
was.
Verder, wie die heer Adriaan was, voor wien Broeder Franciscus deze verhandeling
opstelde, is ook een raadsel gebleven. Kloosterling was hij niet, maar eenvoudig
een wereldsch heer die, zoo als velen plachten te doen, zijne laatste levensjaren
(2)
had willen doorbrengen als commensalis perpetuus of voortdurende tafelgenoot,
in het klooster van Zevenborren, en zijne ledige uren in het schilderen van miniaturen
te slijten.
Vroeger was de miniatuurschildering te Zevenborren op eene roemrijke wijze
e

beoefend geweest, bijzonderlijk in de tweede helft der XV eeuw, door eenen
regulieren kanunnik, met name W i l l e m D u l k e n , onder Proost Jacob Voetwaters,
e

en in de eerste helft der XVI eeuw, onder de Mortere, door G i l l i s v a n d e r
(3)
H e c k e n . Maar in het midden der volgende eeuw, toen Broeder Franciscus dit
boekje vervaardigde, zal die kunst er wel geheel verdwenen zijn geweest, vermits
heer Adriaan genoodzaakt was zich om inlichtingen naar Groenendaal te wenden.
Waarschijnlijk had de

(1)
(2)
(3)

e

Zie Académie d'archéologie de Belgique. Annales, 1 série, t. XI.
Verg. over zulke kloostergasten, en hospitaal-bewoners, PAUL ALBERDINGK THIJM, Geschied.
der liefdadigheidsgestichten, afd.-III, hfst. 3, bl. 250, vlgg.; duitsche tekst, bl. 138, vlgg.
WIAERT, Historia septifontana, bl. 39 en 61. - ACQUOY, Het klooster te Windesheim, D. II, bl.
234-236.
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brand, die, in 1636, het klooster van Zevenborren heel in asch legde, ook alles wat
de miniatuurschildering aangaat, verslonden. Nogtans, één jaar vroeger, in 1635,
had nog eene andere, maar niet eene zoo verdelgende ramp het klooster van
Groenendaal getroffen, toen namelijk de Franschen dit gesticht plunderden.
Wat er ook van zij, Broeder Franciscus moet een ervaren kunstenaar geweest
zijn, die nauwkeurig al de geheimen der miniatuurschildering, door overlevering en
eigene oefening bezat. Hij moet ook in betrekking zijn geweest met den beroemden
miniatuurschilder van Antwerpen, Filip Fruytiers, door den grooten Rubens hoogst
geacht, en van wien hij eene kleurbereiding uit Braziliaansch hout overschrijft.
Men zal bemerken dat de schrijver hier ook aanduidt ‘hoe men geslagen gout
leggen sal’, een geheim dat men zoo goed als verloren waande. Verder doen
sommige wetenschappelijke aanmerkingen de eenvoudigheid van den ouden tijd
uitschijnen, bijzonderlijk in hetgeen de schaarlakenverf (cochenille) en de purperslak
(murex) aangaat. Sommige verfbereidingen zullen ongetwijfeld den lezer zeer
zonderling voorkomen.
J.-F. KIECKENS, S.J.
Leuven, 23 September 1888.

Instructie.
Dit boeck is tracterende in wat manieren dat men diverse couleuren leggen sal soo
in verlichterijen oft af setten van perkementen genaemt mingnaturen, als perkemente
beldekens oft papiere.

Ten eersten hoe dat men gemaelen gaut leggen sal.
Als men hier van gebruijken wilt, soo sal men het uuterste van den vinger steken in
schoon regen water ende soo laeten

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

146
een druppelken vallen in de gaude oft silvere schelpe ende daer mede wercken,
ende men sal eerst twee ofte drij trexkens met het gaut oft silver trecken ende soo
laeten droogen, ende dan met den vinger daer over vrijven. In dien niet af en gaat
soo is het wel, maer indien het afgaet soo moet men een luttel gom waters soo groot
als een spellenhooft daer onder mengelen.
Om gaut te sparen, soo iecht eerst onder wat dunnekens saffraen ende dan daer
op dunnekens gaut, ende onder het silver een luttel indigo teenemal soet ende daer
op silver.

Hoemen geslagen gaut leggen sal.
Nemt een weynich wit van een eije geslagen, ende mengt daer onder een luttel
saffraens, oft oock lichten oker ende bestrijckt daer mede die plaatse daer ghij wilt
met gaut beleggen, ende ter wijlent dit het noch nat is ende voechtich soo sult ghij
u gaut daer propelijck opleggen met cottoen, ende wel drooch sijnde sult ghij daer
eerst over vrijven met het cottoen, ende daer naer met eenen tant licker ende
bruijneren.

Van het silver.
Wilt ghij silvere bladeren oock alsoo leggen, soo overstreck, oock den grondt eerst
met lootwit dat wel cleijn gevreven is, getempert met gom water, ende als het wel
herdt drooch is overstrijckt het met een wit van een eije dunnekens ende mager
ende legt dan u silver daer op, ende als het dan drooch is, soo bruijneert het met
den tant gelijck het voorschrevene is; men mach oock wel gemalen gaut bruijneren
oft licken met eenen hondstant oft beter met eenen wolfstant, dwelck op geilen oft
bruijnen ocker geleyt is, maer anders niet.

Maniere hoemen gom water maeken sal.
Men sal nemen eenen cleijnen wijnroomer, oft een schoon olie potteken, vol schoon
regenwater; in dien datter geen regenwater te crijgen is, soo sal men ander claer
water nemen, ende daer in doen een cleijn stuxken gomme van arabië ende laet
het daer in liggen eenen dach ende nacht, alsoo ist goed om te gebruijken, ende
groote van een middelbaer note is genoch tot eenen roomer vol waters.

Hoemen wit van een eij breken sal.
Men sal het wit van een eij doen in gelas oft een cleijn teijlken, ende nemen een
pluijme van een swaen, oft een schacht ende snijden in vieren, ende in den gront
vant gelas steken daer
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dwit vant eij in is, ende vrijven de schacht tusschen de handen tot dat het wit schuijm
is geworden, ende nu soo gevreven sijnde het schuijm soo dick is, dat men gelas
met schuijm kan omkeeren, dan sal ment laeten sincken ende dan dwelck claer is
geworden in een ander glas oft schelpe doen ende dat is goet omdaer mede te
wercken.

Om het wit van een eije te maeken dat niet vuijl en worde.
Neemt aluijn die grootte van een cleijn boonken ende werpt het in het wit van een
eije ende ten sal nimmer meer bederven.

Om galle te bevrijden datse lange goet blijve.
Neemt de galle van eenen os ofte koije, doetse in een gelas ende doet daer toe
een weijnich gestooten aluijns ende een weijnich sauts, laet het alsoo vier oft vijf
dagen staen, daer naer soo sijget door eenen doeck ende bewaert het alsoo in een
gelas, het sal altijt goet blijven, ende in dijen het bij naer indroocht, soo sal men
daer op gieten een weijnich claer regen waters ende alsoo onder roeren, het sal
wederom goet sijn; dese galle wort meest deel gebruijck als men printen ofsetten
wilt die seer groff van druck sijn, oft die te vet van druck sijn; alsoo dat die verven
daer op niet vloijen en willen soo sal men het onderste van den penceele in die galle
steken ende daer mede die verve temperen, ende salterstont voortschieten ende
vloijen.

Hoemen lijm water maeken sal.
Item soo sommige verven geen gomme en willen verdraegen ende daer leelijck af
worden, soo sal men ooc altijt gereet hebben goet schoon lijmwater dwelck men
maeken sal als hier volcht.
Neemt een deel stuxkens oft snijelingen van fijn wit perkament, sedt het te weijke
eenen nacht in schoon claer regenwater, daer naer set het opt vier en de laet het
een poosken sieden, ende nemt het dan vanden viere ende seijget door een doexken,
ende laet het caut worden, ende als het nu caut geworden is soo daut daar met
uwen vinger door, ende indien dat het heel stijff gestolt is, soo doet daer noch water
in ende laet het wederom stollen, ende dat sal men soo lange doen dat het selve
kaut sijnde nauwelijx en is geronnen ende berst soo wanneer men dat propelijck
aan roert; als het nu so verre gebrocht is, soo sal men daer bij doen eenen lepel
roose water ende laet het alsoo tsamen staen tot dat het wederom begint te solveren,
dan is het bequam om fijne ende subtiele verven ende sonderlinge tot lack ende
generalijck tot alle couleuren daer men mede verhoogen wilt.
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Hier naer volcht eene maniere hoemen alderhande couleuren waschen
ende bereijden sal ende temperen.
Als men eenigerhande couleuren vrijven wilt soo moet men een stuck crijts gereet
hebben dat plat is, ontrent soo breet als een talloor oft meerder om daer die
couleuren op te doen als hier naer volcht.
Lootwit is een verve die op loot wast, ende als die selve noch niet gevreven is,
soo sijnt cleijn platte stuxkens al oft plaetkens van loot waeren, ende dit sal men
vrijven met schoon regenwater tot dat het cleijn ende subtijl is, ende wel gevreven
sal ment op den steen inde sonne dragen ende daer naer met verswater besproijen
ende vrijven, ende naer dat het een poosken sal sijn gevreven, sal men dat met
e

den opstrijker van den steen doen, ende alsoo opt voors : crijt laeten droogen ende
laten vallen aen verscheijde stuxkens oft claddekens, ende alst tsamen is dat men
gevreven heeft, sal men het crijt in de sonne setten, ende laeten droogen ende
gedroocht sijnde, sal ment in een doexken bewaeren, ende daer van telcke reijse
een stuxken nemen ende in een schelpe doen. Dit wit mach men temperen met
gomwater alsoo men wilt, maer indien het men daer onder temperen wilt, besien,
gelve, oft brasillie, soo sal men het wit temperen met gomwater, ander souden die
couleuren bij den anderen runnen.

Venets wit ofte serues.
Dit wit cooptmen beter gevreven, dit wit sal men vrijven met den vinger in een groote
schelpe, ende daer naer vergieten door een doexken in een schelpe.

Van gele couleuren. - Masticot.
Daer is een licht gele genaamt masticot, oft mastigot, die men niet vrijven en moet,
over mits sij haer schoonte int water verliest, maer men salse drooch vrijven, ende
door eenen doeck doen als hier volcht.
Neemt een canneken met schoon regenwater, legt daer over een doexken dat
wel dicht is, daer naer legt daer op een deel van uwen masticot, nemdt dan die vier
e

hoexkens van het voors . doexken, ende spoelt alsoo die verwe uit voorschreven
t

water, tot dat het fijnste van die verve voors . door den doeck int water comen is,
dan sult ghij het groffste dat in den doeck gebleven is uut nemen, ende wederom
ander daer in doen, ende dat soo lange tot dat alle die verve die ghij waschen wilt
door gedaen ende gedeelt sij, daer naer sult ghij die verve de welcke int water is
laeten sincken, het water afgiten, de verve opt crijt laeten droogen, ende het groffste
mach men vrijven dat in den doeck gebleven is, ende int lantschap gebruijken om
andere lichte couleuren aen te leggen ende temperen.
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Lichten Oker.
Als men lichten oker coopen wilt, soo sal men vraegen naer lichten engelsen oker
ende hoe die vetter is hoe beter, dwelck men sal proberen met den vinger daer over
te vrijven, want hoe die vetter is hoe die qualijker van den vinger te crijgen is; dese
sal men drooch vrijven op eenen steen sonder water oft vochtichheijt daer toete
doen gelijck van den masticot geseijt is, ten waere die soo soecht waere gelijck men
die wel vint dat men die met de vinger in de schelpe mocht breken.

Bruijnen Engelscen Oker.
t

Dese wort ooc gevreven ende gewassen gelijck den lichten oker als voors . is.

Auri pigmentum.
Men vint gelen ende rooden auri pigmentum, maer den geilen en is niet bequaem
in verlichterije ende in plaetse van den selven soo gebruijckt men schoonen masticot,
maer den rooden is seer bequaem tot verlichterije, ende wort gevreven alleen met
gebrande wijn opt crijt in de sonne gedroocht.

Schijt gelve.
Schijt geil sal men vrijven alleen met simpel water ende opt crijt droogen; men
maeckt ooc een doorschijnende gelve van witte rooseblaederen dewelke men
stooten moet in eenen steenen mortir, ende wel gestooten sijnde sal men daer
onder stroijen witten cleijnen alluijn ende wel gestooten sijnde onder een, soo sal
ment door eenen doeck doen, dauwen, oft vringen, ende dat is schoon gelve; als
het nu drooch is, ende men daer mede wercken wilt soo verwercht ment met schoon
regenwater.

Routverwe als soet.
Men maect ooc een schoon doorschijnende couleur van soet van den schau op de
volgende maniere: nemt twee ofte drij handen vol van het vetste soet dat ghij crijgen
cont ende laet het een poosken sieden over tvier in een panneken met regenwater,
daer naer sijget door eenen doeck in een ander panneken oft pot, ende maeckt dan
deeste panneken wel schoon, ende het sap daer in hersiedende, tot dat het water
bij naer daer uutgesoden is, ende dan in een schelpe gegoten laeten droogen ende
willende gebruijken een nat pinseel daer in steken soo ment dick ofte dun begeert.
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Van groene coleuren. - Spaens groen.
Nemt twe loot saphgroen ende een vierendeel loots wijnsteen ende vrijvet op eenen
steen met witten wijn asijn ende gevreven op strijken doet het in een gelaesken met
noch wat wijn asijn, daer naer door een doexken laten sijgen ende ingevalle niet
wel door vallen en wilt noch loopen, soo sal ment met den vinger door vrijven oft
dauwen oft vringen. Dat groen mach men bewaeren jaeren ende dagen goet
blijvende. Indien dat het te drooch wort door lanckheijt van tijde, soo mach men een
weijnich schoon water daer op gieten, ende wel om roerende soo laeten staen, hier
van can men temperen alder hande licht ende bruijn groen, ende ingevalle bruijnder
t

begeert, mocht daer wat van voors spaens groen onder mengelen; het is bequaem
ende seer schoon als men daer weijnich spaens groen onder mengt tot boomen.

Asur groen.
Asur groen is een schoon gars groen maer groff van substantie, daer om moet het
seer wel gevreven worden met schoon regenwater ende een cleyn stuxken
saphgroen; men salt op den steen laeten droogen, ende daer naer wederom sproijen.
Daer naer sal men dese verve wederom waschen soo lange dat het saphgroen
uutgewaschen is, ende opt crijt doen.

Engels groen.
Men vint vele der andere engels groenen die men niet wel en can onderscheijden
als bij monsterkens die men daer bij houden moet, de welke ooc gevreven en
gewaschen worden als van asur groen geseijt is.

Bergh groen.
Als men berghgroen coopen wilt soo moet men sien naer de grootste stucken; ende
wanter vele derhander is, sal men sien naer dengenen die meest naer den blauwen
oft donker groen siet ende comt, ende niet die geheel bleek is; dit groen sal men
vrijven ende temperen in het verwercken met weijnich gomwaters ende gevreven
t

sijnde waschen, als voors . is; indien dat men dese wat groender begeert soo sal
men weijnich safgroen daer bij doen ende onder mengelen maer dan en macher
geen lijmwater bij gedaen worden.

Ceder groen.
Ceder groen is het schoonste ende costelijxste groen dat men vindt ende hoe dat
fijnder is hoe beter; men salt ooc vrijven met gomwater ende vrijven als voorseijt is.
t

Nota men moet generalijck weten dat van alle dese groenen voors als sij gevreven
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sijn ende gewassen worden, verscheijden afgroenen tot twee oft drij derhande van
een groen, deen lichter als dander comen, dwelk men moet waernemen, deen naer
dander besonder waschen, want se seer wel te passe comen, om andere groenen
ende boomen mede te verhooghen, oft ververringhen oft verschieten van
lantschappen, oft tot stelen van boomen, oft cruijden gelijck die experientie leeren
sal vele beter.

Saf groen.
Wanneer men safgroen coopen wilt, soo sal men sien naer die wel bruijn ende vet
is, ende niet audt ofte te drooge oftte mager, ende men sal een cleijn stuxken nat
maken op papier, ende indien dat het comt op den gelen soo en deucht se niet maer
hoe groender hoe beter, ende alsmen hier van begeert te verwercken, soo sal men
een cleijn stuxsken in een schelpen doen ende te weijke stellen met regenwater om
tseffens te besigen.

Scheij groen.
Scheij groen is een groen dat alle anderen safgroenen te boven gaet ende wordt
gemaeckt van blauwe oft purpure lisbloemen die men noempt Jris bloemen oft onze
lieve Vrouwe lis; dit sal men maeken als hier volgt: dese bloemen hebben drij
derhanden naerder hangende bloemen bladeren, purper van couleur, hebbende
van den steel af bij naer aen het midden van het blat een gele strepe; dese purpure
bladeren sal men aftrecken tot aen het gelve toe; die sal men stooten in eenen
mortier daer bij doende seer weinich alluijns, te weten tot vijftich bladeren, de groote
van een boone oft erwete, ende als sij wel gestooten sijn soo sal men het sap daer
uutvringen door een lijnen fijn doexken niet seer breet maer lanckachtich om te
beter te vatten, ende dat sap gieten in diverse mosselschepen tot boven toe vol
ende dan sal men die van selfs uutter sonnen lae'en droogen, tot dat se stijf ende
herd drooch sijn, ende dan soo weg leggen ende bewaeren; sij sullen soo twee ofte
drij jaeren goet blijven op een drooge plaetse geleijt. Als men hier van wilt
verwercken, sal men een pinceel nat maken in schoon water, ende daer mede
temperen aen den cant van de schelp eerst, ende soo voorder; soo sal dat groen
lanc goet blijven ende verstercken, dit groen moet dagelijx twee oft drijmael
onderroert worden te wijlent dat het int droogen is, ende elck schelp moet een
besonder stoxken hebben.
(Wordt vervolgd).
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Melchior Wyntgis,
door H. Hymans.
WE de geschiedenis der nederlandsche kunst van nabij heeft beschouwd, kent den
naam van Melchior Wyntgis. Door Karel Van Mander wordt hij herhaaldelijk genoemd,
omdat deze schrijver door een zorgzaam onderzoek naar voorbeelden de beschrijving
der werken onzer kunstschilders tracht te bevestigen. De geheugenis van Melchior
Wyntgis is bewaard als die van eenen verdienstelijken verzamelaar. Andere mannen
ontvangen van den ouden levensbeschrijver het diploom van uitstekend
kunstvermogen. Wyntgis, de muntmeester van Zeeland, is aan van Mander den
stempel der voortreffelijkheid als kunstkenner verschuldigd.
Als men het Schilderboeck opslaat, leest men reeds op de eerste bladzijden:
‘Doe ick te vooren, sonder eenighen hooghen staet t'aenmercken, hadde ront om
ghesien, alleen daer toe als weerdigh uyt te kiesen [de schrijver bedoelt de opdracht
van het gedicht: Den grondt der Edel vrij schilder const] yemant, die onse const
door rechte kennis in liefde ernstigh zoo toeghedaen, gelyck U.E. voorneemelyck
in der daedt en in aller volcomenteydt is: soo dat
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ick ghewis verhope dat myn aenbiedinghe sal comen ter plaetse daer se niet met
dweersen ooghen aengesien en werdt...’
Om deze redenen dan verklaart de schrijver geenen naam gevonden te hebben,
die waardiger is aan het hoofd van zijn eerste werk over schoone kunst geplaatst
te worden, dan die van Melchior Wyntgis. Het dunkt ons dat des schrijvers vermelding
op deze plaats van zijn werk en op dat tijdstip de waarde ervan verhoogt. De
verdienste van zulke liefhebbers is dan ook waardig in de geschiedenis vermeld te
worden, wier doordringend oog de meening ten gunste veler werken hebben geleid,
en die dezen door hunnen ijver aan de vergetelheid onttrokken hebben, of ten minste
aan eene schatting welker wisselvalligheden menigmaal aan het wandalisme ten
goede komt.
Van Mander was daarvan overtuigd, want hij zegt: ‘'t Geluck, oft goedertieren
avontuere volght gemeenlyck in alle eeuwen oft tyden dat onze const en haer
constigh oeffenaers eenighe treffelycke goede liefhebbers zyn toeghedaen.’ Wanneer
men zulke liefhebbers te zamen telt, zal men echter bevinden dat in 't verloop der
eeuwen hun getal niet zeer groot is, en dat, ondanks het groot getal schilderijen
welke alle jaren worden vervaardigd, de kunstkenners slechts van zeer weinige dier
werken kunnen getuigen dat zij eenen blijvenden invloed zullen uitoefenen.
Er bestaan over Melchior Wyntgis slechts weinig oorspronkelijke bijzonderheden,
daarom valt er van zijnen persoon, zijne afkomst en eerste optreden niet veel te
zeggen. Van Mander noemt hem in 1603 ‘eerst Raedt en generael meester van der
munten der Vereenigde Nederlanden, nu meester van de munt des Lands en
Graeflyckheidt Zeelandt’.
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Op dat tijdstip woonde Wyntgis te Middelburg. Smallegange noemt hem op het jaar
1601 onder de muntmeesters van Zeeland, den derden sedert de inrichting der
munt, omtrent 1580.
Eenige jaren na den dood van van Mander, in 1612, werd Wyntgis tot
buitengewoon meester van de rekenkamer te Brussel aangesteld, zoowel voor de
zaken des lands als voor die van het hertogdom Luxemburg. Zijn naam komt in die
hoedanigheid voor in een octrooi der aartshertogen Albrecht en Isabella, ten gunste
n

van van Veen (Otto Venius), gedagteekend van den 9 October 1615. Dit schriftstuk
(1)
is door den heer Pinchart afgedrukt in de Archives des arts, sciences et lettres .
De voormalige meester van Rubens bewoonde toenmaals eveneens Brussel. Hij
n

bekleedde aldaar, sedert den 30 April 1612, het ambt van muntwaarder. Zijn rekest
aan de aartshertogen gericht, getuigt dat hij zich tot Wyntgis wendde, om genoemde
betrekking te verkrijgen; alsmede dat laatstgenoemde ten opzichte van van Veen
middelen gebruikte welke niet al te veel eerlijkheid verraden en van Veen voor 't
minst zeer gehinderd moeten hebben.
Dit octrooi was in de volgende woorden vervat:
Albert et Isabelle etc. Reçu avec l'humble supplication de nostre bien
amé Octavio Veen, Garde et waradin de noz monnoyes en ceste ville de
Bruxelles, contenant que pour monstrer le zêle et affection qu'il a tousjours
eu au service de sa Majesté et le nostre, il aurait laissé condition et
services honnorables, se contentant de son entretènement ordinaire sans
nous demander quatre cens escuz de pension par chascun an que le roy
de France et aultres princes luy ont offert et pareillement de l'employer
en oeuvres grandes, au moyen de quoy il aurait peu laisser

(1)

III, bl. 206. Aan dezen diep betreurden geleerde ben ik de aanwijzing der bronnen van
bovenstaande studie verschuldigd.
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en brief ses femme et enfans très bien pourveux; et comme puis nagaires
on luv a osté un tiers de sondict entretenement, nous luy aurions promis
quelque office du pays selon sa qualité, mais voyant que les affaires
alloient à la longue, auroit traitté avecq nostre amé et féal Melchior
Wyntgis, conseiller et maistre extraordinaire de nostre chambre des
comptes à Bruxelles pour les affaires de nostre pays et duché de
Luxembourg, sur ce qu'il luy asseuroit d'avoir puissance de conférer de
par nous les offices de nostre monnoye de Bruxelles; et quant il fust
pourveu de celui qu'il désert maintenant le dict Wyntgis disant qu'il en
estoit le seul aucteur, lui auroit causé beaucoup de dommages, fascheries
et procès, et comme le dict office ne lui vaut que septante deux philippes
par an, sans aultres esmolumens’ etc.
Om deze redenen is aan Van Veen eene vergoeding van 250 gulden toegewezen.
Hieruit blijkt duidelijk dat Wyntgis, al zou hij ook geen misbruik gemaakt hebben
van zijnen invloed, door aan van Veen de betrekking te bezorgen, waarnaar deze
verlangde, toch als wederdienst voordeelen gezocht heeft, die minstgenomen
onwettig waren.
Van welken aard deze voordeelen waren kunnen wij niet zeggen. Was het eene
geldelijke vergoeding of had van Veen schilderijen te leveren? Het komt er niet op
aan! Wij willen geene dezer twee veronderstellingen geheel verwerpen; want wij
hebben van den eenen kant het bewijs dat Wyntgis te Brussel eene belangrijke
schilderijverzameling bezat, en van den anderen kant dat hij (zeer mogelijk een
gevolg van zijnen kunstsmaak) menigmaal in geldnood verkeerde.
Doch, hebbe hij schilderijen van V. Veen gevorderd of niet, hij heeft die niet
ontvangen. Op de lijst der schilderstukken zijner galerij komen geene werken van
van Veen voor.
Dreef Wyntgis als 't ware eenen handel met zijn ambt? Werd hij van andere
onkieschheid verdacht? Men zou geneigd zijn dit te denken, dewijl hij in het jaar
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n

1618 gevangen werd gezet. Den 11 April van hetzelfde jaar vinden wij eenen
naamgenoot, Hendrik Wyntgis als muntmeester, die Melchiors zoowel als zijn eigene
onschuld betuigt.
Melchior zegt van zijnen kant van verschillende zaken beschuldigd te zijn waaraan
hij niet plichtig is; dat hij sedert drie weken gevangen zit en vreest dat die hechtenis
nog zal voortduren, gelijk bij vele andere gevangenen het geval is. Hij voert zijnen
hoogen ouderdom aan alsmede de huiselijke zorgen die op hem drukken wegens
zijne vrouw en talrijke kinderen.
Wat hij voor alles vraagt is de voortgang van gerechtelijke ontwikkeling zijner
zaak.
Hendrik Wyntgis verklaart dat hij sedert 18 maanden gevangen zit. Eerst is hij
naar 's Hertogenbosch gevoerd, vervolgens naar Brussel. Hij heeft een aantal
ontlastingsgetuigen aangegeven, maar de procureur generaal heeft geenerlei proces
voor hem aangevangen.
Niet zonder grond zou men kunnen denken dat Melchior Wyntgis zijne
gevangenneming voorzien had. Hij vreesde misschien de verbeurdverklaring zijner
goederen. Daags voor zijne hechtenis, den 5 Mei 1618, doet hij voor den notaris
T'Serstevens van Brussel zijne meubelen en schilderstukken overdragen op den
heer Joost Maguenet, om met de opbrengst, zegt hij, verschuldigde huur en andere
schuld te dekken. Maguenet verklaart ondertusschen, vóór denzelfden notaris, dat
hij zijne rechten niet wil doen gelden. Wyntgis zal daarom de vrije beschikking over
de voorwerpen in het actestuk vermeld mogen behouden.
Ziehier de stukken welke betrekking hebben op die overdracht. De belangrijkheid
daarvan ligt voor ons in de opsomming der kunstwerken, die ten jare 1618 de
verzameling uitmaakten van onzen Wyntgis, in zijne
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huizinge op de Volderstraat, heden de Lombardstraat, te Brussel.
sten

o

Op heden den v
dach der maent van martio A 1618 compareerende
heer Melchior Weyntgys, raedt ende meester van der camer van
rekeningen van Hunne Hoocheden, diewelke heeft gedaen ende
r

getransporteert tot behoeff van s Joos Maguenet present ende tselve
accepterende, te wetene: alle en gelyke meubelen, goeden die hy
comparant is hebbende binnen deser stadt in zijnen huyze inde
Volderstrate, volgende den inventaris daeraff zynde aen my notario
gethoont ende gelevert, in achtervolgh vanderwelken op de datelijcke
ende metter wermer hant in traditie ende overleveringe gedaen:
bekennende oversulkx hy heer comparant daeraen geen recht meer te
hebbene, oft hem te competeren in eeniger manieren, maer dyen
r

aengaande te stellen tot vryer dispositie der voorschreven s Maguenet,
ende dat hy daermede sal mogen doen synen vryen eyghen wille ende
dit overmits de tachterheit daeraff die comparant hem bevyndt verobligeert
r

aen den voorschreven s Maguenet, soe uyt saken van huyshuer als
anderssins daervan zy met elkanderen hebben ter contentement
geliquideert ende geaccordeert, gelovende de voorschreven heer
comparant dit transport te houden voor goet, vast ende onverbrekelyck
tot allen tyden sonder daertegen te commen in eeniger manieren
daervoeren verbindende synen persoon ende goeden present ende te
vercrygene. Dit aldus gedaen tot Bruessel ten huyse des voorschreven
r

Wynckens ter presentien van s Lievyn de Molenere, coopman, ende
Jaspar Rana als getuygen etc.
r

Opten (ut-ante), compareerende de voorschreven s Maguenet, die welke
by provisie ende tot zynder wederopens, by gevoegsaemheit heeft
verklaert te laten in den woonhuyse van den heer raedt vande rekeninghen
Weyntgys alle die partyen van meubele goeden die hem opheden by
voergaende hele traditie overgelevert ende getransporteert zyn;
protesterende hierby zyn geaffecteert recht egeensins illusoir te maeken.
Dit aldaer gedaen ut ante.
J. Maguenet.
D'Isinuatie van den voorgaenden transporte is bij den notaris gedaen aen
den premier huissier van Hoven den vj martii 1618.
Het zal niet noodig zijn op de groote belangrijkheid te wijzen van den inventaris, die
hieronder volgt. Men zal lichtelijk bespeuren dat, indien Wyntgis van
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den eenen kant niets heeft verzuimd om zijne galerij met werken van kunstenaars
te verrijken, welke uitblonken sedert Karel Van Manders werk was verschenen, en
hij zelfs eenen Rubens en eenen de Craeyer bezat, hij daarentegen verschillende
stukken schijnt afgegeven te hebben waarvan de schrijver der Geschiedenis der
Nederlandsche kunst hem als den bezitter heeft beschouwd.
(Wordt vervolgd.)
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Dichtkunst, letteren.
Van der wive wonderlijcheit werdt u hier een deel geseit.
Een gedeeltelijk onuitgegeven hekeldicht van Jan Boendale
door K. Stallaert.
(Naar een handschrift der Kon. boekerij te Brussel).
SNELLAERT, in zijne Nederlandsche Gedichten uit de veertiende eeuw, laat op
Jan Boendale's gedicht Jans Teestye, achter het vers 4101, blz. 276, een kapittel
volgen, getiteld: Noch meer van den Wiven, groot 112 verzen, met eene nieuwe
nommering van 1 tot 112. Zoo doet hij ook voor het volgende stukje: Dit es van
ghevene. Van deze gedichten zegt Snellaert (Inleiding XIX): ‘Of ze mede uit
Boendale's pen gevloeid zijn is door geene bewijzen vast te stellen. Ze verraden
geheel zijnen trant en zijne zienswijze; ja het eerste bevat tot zelfs des dichters
reeds vermelde vrees van, om reden zijner vrijmoedige taal, miskend te worden:
V. 107. En̄ nymen, die dit sal sien,
En begripe mi in dien
Dat ic dit segghe van goeden vrouwen’.
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Het bevreemdt niet, dat Boendale, nadat hij c. XXXI gesproken heeft Van der wive
selsenheyt, er c. XXXII op terugkomt in Noch van den wiven, en c. XXXIII, in Een
exempel van den wiven, zoo zeer zou geërgerd geweest zijn op de gebreken der
(1)
‘wijven’ , er nog eens zijne rietpen zou op gescherpt hebben om het tafereel hunner
aangeborene en gekunstelde ‘bevalligheden’ en zwakheden in een vierde gedicht
nog te verdonkeren. Reeds had hij hunne zotte kleederdracht en hunne behaagzucht,
slechts een paar jaren vroeger, in zijnen Lekenspiegel, Boek II, c. 7, gehekeld:
‘Dynghel van die maghet rene
In een camere allene
Hi ne vant se niet optie strate,
(2)
Noch loeken tenighen gate ,

(1)

Boendale maakt een grondig onderscheid tusschen wijven en vrouwen, welk echter strijdt
met het heerschend middeleeuwsch gebruik van het woord ‘wijf’ in eenen edelen zin. Het wijf
is voor hem, althans hier ter plaatse, het onwaardige, de vrouw, het edele vrouwelijk schepsel:

Teestye 2989: ‘So en seydic u niet van vrouwen,
Maer van wiven, sijts gewes;
En̄ wet, dat groet ondersceet es
Tusschen den vrouwen en̄ den wiven.’
en v. 3079: ‘Maer dat dunct mi grote onmate
Dat die quade wive vol blamen
Hebben moeten vrouwen namen:
Al waren sie coninghinnen,
Men soudere niet tellen binnen.(?)
Hets waer, alle vrouwen sijn wive
Na die vorme van haren live;
Maer alle wive en sijn vrouwen niet
Na die seden die men aen hem siet.’
(2)

Gat, straat.
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(1)

Noch daer men danst ofte royt ,
(2)
Noch in die kerke staen ghepoyt ,
Ghelijc dat hem vrouwen poyen
(3)
(4)
Met hoornen en̄ met sloyen ;
(5)
Haer hooftslop zo wide,
Dat men in elke zide
Hare lijf scouwet an; enz.’

Zoo verregaande en zoo aanstootelijk was de praalzucht der vrouwen in de
veertiende eeuw, dat ook Jan Van Ruusbroec ze schandvlekte in Dat boec van den
gheesteleken tabernacule (II, 175), daar hij zegt: dat zij hunne kleederen ‘maken
so inghe, dadt hem scande es.. Si maken an hare hoefde bulte van hare, dat sijn
des duvels neste... Maer dunct hen dat si edel sijn van gheboerte, so moeten se
hebben ane hare anschine ‘cromme hoerne’ alse gheiten, daer si den duvel mede
gheliken... Noch maken se groote wide hoetslope...’ Wel is waar, dat de mans hun
ook het zedigste voorbeeld niet gaven; Ruusbroec zegt van hen: ‘Sal een man een
cleet maken, hi doedt fronsen met langhen becken, met langhen toten, ende so
inghe ende so cort, dat hi cume (nauwelijks) sine scamelheit bedecken can. Hierop
sien de vrouwen (nl. de vrouwen volgen dit voorbeeld.’
Ook op het voorhandige tijdvak, en inzonderheid

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

Royen, joelen.
Poyen, opsieren.
Hoornen, men zie verder.
Sloyen, de slippen of strooken, die van achteren bij wijze van vleugels of waaijers uitstaken
aan de zoogenaamde hoornen, en met deze het hoofdhulsel der middeleeuwsche vrouwen
uitmaakten. (De Vries).
Hooftslop, zie verder.
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op Brabant, moet o.a. toegepast worden de beschrijving der dwaze mode's bij Jan
Van Dixmude (bladz. 253, op het jaar 1379): ‘Het volc, al zowel te lande als in de
steden, was costeliker en̄ bet gecleet dan die edele in Vlaenderen en̄ in Vrankeryc;
want de mans die hadden ondersnedene cousen, en̄ de scoen huutghehauwen met
(1)
pollanen , riemen met selvere weghende drie maerc of viere, mantelen ghevoert
(2)
toter hiele, caproenen en̄ frox met borduere ghewrocht, hoeden van bevere, ghelyc
princen of graven; de wyfs te landewaert hadden drie ofte vier frox, zeere costelyc,
of het tscaerlaken ghesin hadde; faelgen voeren (naar voren) met roder ofte met
groender zyde ghevoert ofte gheboert; en̄ als zy ghinghen ter brulocht, zy droughen
(3)
sercoten ghevoert, met langhen steerten, ofte het ghesin hadden princessen; in
(4)
den somere, up feestelike daghen, die vrouwen droughen frox, die men hiet quenen ,
voren met amausen ofte met perlyne cnoppen ghecnopt totter eerden toe, en̄
beneden ghevoert met costeliker voederinghe; caproenen hadden sy van
scaerlakene, met costeliken cnoppen van amause ofte van peerelen.’
Derhalve gelooven wij gereedelijk dat het Noch meer van den Wiven van de
Teestye deel maakt, en aarzelen niet het aan Boendale toe te schrijven; niets in
bewoordingen of stijl verzet zich hiertegen.
Om nu tot het bedoelde gedicht te komen (wie

(1)
(2)
(3)
(4)

Polanen, souliers à la poulaine, schoenen met lange opwaarts gebogen punten, aan welke
men somtijds belletjes hong.
Frock, een bovenkleed voor mans en vrouwen, als beste, feest- of staatsiekleed.
Sercoten, soort van vrouwenonderrokken, fr. surcots.
Quene, zoo heet men ook de froks.
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er ook de schrijver van zij!) het handschrift door Snellaert benuttigd bevat er slechts
de helft van; immers, tusschen vers 74 en 75 treffen wij er in ons handschrift 114
aan, welke in het andere gemist worden. Wij hebben het diensvolgens wenschelijk
geacht het gedicht hier in zijn geheel in het licht te geven.
1.

5

10

15

20

MENEGE selsene maniere
Hebben vogle en̄ diere,
Diere si plegen in hare leven,
Die hem nature heeft gegheven.
Maer dat selsenste dier sekerlike,
Dat ic weet op ertrike,
Dat dunct mi dwijf wesen;
8.
Want in hebbe niet gelesen
Dat enech dier op der erden
Noyt anders iet begherden
11.
Van gedanen of van figuren
Dan si hadden van naturen;
Want elc dier en̄ vogel leeft,
Na dat hem nature geeft,
Wiseliker, des sijt vroet,
Dan die mensche selve doet.
Dit seggic al bi den wiven,
Daer men wonder af mach scriven;
Want die wive sijn soe sot!
Vorme en̄ gedane die hare Got,
Van naturen heeft gegeven,
Versmaden si in dit leven,

1.
8.
11.

Selsene, zonderlinge.
In, ik en,
Gedane, gedaante, vorm.
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En nemen hem boven naturen ane
Ander vorme en̄ andre gedane.
25 Want nature hier, na hare recht,
26.
Gheeft hem dat hovet slecht.
27.
Daer maken si ane groete horne;

26.
27.

Hovet, hoofd; slecht, eenvoudig, ongekunsteld.
Horen, horens, de twee omhoogstekende punten aan het hoofdhulsel der middeleeuwsche
vrouwen (De Lekenspieghel). Men vergelijke hiermede wat Boendale van vrouwenkleedij
b

zegt in den L.S.B II. c. VII. In het ofr. heet dit tooisel hennin. Monstrelet II 39 verhaalt, op het
jaar 1428, van eenen Bretoenschen karmeliet, met name broeder Thomas Couette, die in de
open lucht hevig predikte tegen de haults atours et autres habillemens de parage, aux pays
de Flandres, Tournaisis, Artois, Cambresis, Ternois, Amienois, Ponthieu et marches
environnantes. De dames en jufvrouwen voegden zich naar 's mans preek en woonden ze
bij ‘met kapjes van begijntjes en van lieden uit de nederige standen’; maís, à l'exemple du
limaçon, lequel, quand on passe près de lui retire, ses cornes par dedans, et quand il n'ouit
plus rien, les reboute dehors; ainsi firent icelles. Men zie er, o.a., afbeeldsels van in de Brab.
Yeesten, I, tegenover de blz. 379, 387, 399 en 400. - Karakteristiek en niet onaardig is het
de

gesprek dat MONTEIL (Hist. des Français, XIV eeuw, 1, 39, Epître XIV) zijnen twee
Franciscaner munniken over de hennins of hénins in den mond legt, en hoe broeder André
deze ‘horendracht’ als een bij uitstek aantrekkelijk modesiersel, waaraan eene vrouw van
goeden smaak niet vreemd kaa blijven, bestempelt, doch - er tevens van verschrikt is, zoo
verleidelijk is zij er door: ‘Frère André, les hénins sont déjà ici; pourquoi n'a-t-on pu leur fermer
les portes de la ville? Depuis quelques jours ils se montrent publiquement partout, dans les
rues, dans les églises. C'est vraiment une fureur générale qu'ont toutes les femmes de se
coiffer de cette grande corne, couverte de toile blanche, d'où pend jusqu'aux talons une
écharpe de même couleur (Montfaucon). Nos vieux bourgeois rient de cette parure; ils la
trouvent ridicule. Je suis bien loin d'être de cet avis: les femmes, maîtresses de bon goût et
de bonne grâce, ne peuvent jamais adapter une mise ridicule. Je trouve, au contraire, que le
hénin, par son mouvement ondoyant, par sa légèreté, prête une merveilleuse élégance, une
piquante variété à leur marche, à leur port et à leur attitude: j'en suis effrayé. Et toutefois, que
pouvons-nous y faire, nous, Augustins, Carmes, Jacobins, Cordeliers, tous tant que nous
sommes? L'Avent est déjà passé, et le Carême est encore loin’.
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28.

30

35

40

45

50

55

Ic wane sijt doene te Gods torne
En comen ter kerken en ten feesten
Ghehorent gelijc stommen beesten,
31.
Dies hem nature niet en an,
Worden si geboren nochtan
Met hornen, si soudens hem scamen
En̄ deckense waer si quamen;
Maer omme dat hem nature verbiedt,
36.
Soe eest dat hem meest geniedt.
Daer men dwijf meest af weert
Dats ding die sie meest gheert;
39.
Want hem en genuecht niet
40.
Die varwe die hem beriet
Die nature, van Gods halven,
Maer si smeren en si zalven
Hare ansichte opdat si
Te scoenre scinen daerbi
En̄ te meer sijn besien,
Beide van desen en̄ van dien;
Maer heeft een meester vernist
48.
Een beelde met siere list
Dat scone blict alse gout,
Nochtan eest binnen hout.
Alsoe gelijc es .i. wijf;
Al heeft si vernist hare lijf,
Dat scone blict en̄ scijnt,
54.
Dats al omme niet gepijnt;
Dat daer was moet daer bliven,

28.
31.
36.
39.
40.
48.
54.

Te Gods torne, om God gram te maken.
An, jonde, schonk.
Geniedt, behaagt.
Genuecht, er staat een otje boven de u.
Beriet, verleende.
List, kunst, vaardigheid.
Omme niet gepijnt, vruchtelooze moeite gegeven.
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Dat en sal si niet verdriven;
Nochtan, eest scande van den meesten
Overal tallen feesten
Gheleende cleder te dragene ane,
60 En̄ es dan geleende ghedane
Alsoe grote scande niet?
Jaet, diet te rechte besiet,
63.
Noch meer es selsene hare zede.
Want in alle wonderlichede
65 Setten si hare begherten;
Si sleipen na hem lange sterten
Gelijc serpente, .iij. ellen lanc,
Die hem navolget haren ganc,
En̄ hebben daer genuechte in.
70 En̄ setten emmer haren sin
Hare gedachte en̄ haren moet,
72.
Jegen nature en̄ jegen spoet;
Si hebben liever beesten gedane
Dan menschelike te dragen ane.
75 Die hoedslope, die si oec dragen,75.
Moghen niemen wel behagen,
Want si sijn soe uutgesneden
Dat men se sien mach tote beneden,
79.
Vorder verre dant es bequamen;
80 Waren si vroet si soudens hem scamen.
En es dit niet wonder groet
Horne te hebbene ane dat hoet,

63.
72.
75.

79.

Zede, gebruik.
Spoet, gemak.
Hoedslope, de hals van een vrouwenkleed, waardoor het hoofd gestoken wordt, en wijd
genoeg was om den boezem links en rechts aan den blik der nieuwsgierigen te toonen
(Lekenspieghel).
Bequame, gevoeglijk.
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85

90

95

100

105

En̄ dansichte dragen gesmeert,
En̄ nasleipen enen steert
En̄ soe uutgesneden dat hoedslop
86.
Dat men daermede houd scop!
Jaet, en̄ daertoe sonde en scande
Vore als dies men pleecht in den lande.
Wat helpt dat ic vele seide?
Van der wive wonderlijcheide
En mocht ic niet volscriven;
92.
Si ne weten wat voeren driven
Met hem selven, dat es waer,
Waer si comen hier en̄ daer.
Hets oec lettel enech man
96.
Die haren moet gehouden can;
Want alse den wiven niet genoeght,
Daer se God in heeft ghevoeght,
En̄ andre vorme maken,
100.
Hoe sal .i. man dan geraken?
101-102.
Dat God niet en can gedoen,
Proeft eest waer mijn sermoen.
Dat wareit es elc wel versta.
Eens mans neen dat [dats] hare ja,
En̄ eens mans ja, dats hare neen.
106.
Aldus vindt men se al in een.
Alse die man wijn wilt drinken,
Soe doet si hare bier scinken,
En̄ wilt hi bier, soe wilt si wijn;

86.
92.
96.
100.
101-102.
106.

Scop, den spot.
Wat voeren driven, hoe te doen; zie ook v. 120.
Haren moet gehouden, hunne gunst, hunne welwillendheid behouden.
Geraken, erin slagen.
Mijn ‘sermoen’ bewijst, dat God het niet kan. Hs. Poroeft.
Al in een, altoos.
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110 Dus moet al contrarie sijn
Hare doen en hare maniere.
Sal men spise doen te viere,
Wilt hi gebraden, si wilt gesoden,
En̄ dwingt daertoe die boden
115 Dat ment al, wien lief, wien leet,
116.
Doen moet na hare beheet.
117.
Wilt hi rentvleesch, si wilt swinen.
Deus God! wat groter pinen
Eest te sine met desen wiven,
120 Die dusdane voere driven!120.
121.
Eer si oec volseggen die dinghe,
Willen si dat ment volbringe
Hare peinsen en̄ hare begeren,
Wient vromen mach ochte deren,
125 Op dat men haren wille doet.
Sine peinsen niet in haren moet
Watter na mach comen dan;
128.
Dat heeft ontgoet menegen man.
Scone cleder en̄ costelike,
130 Diere hoedghewant en̄ rike130.
Begheren si, dat es waer;
Al soudent man en̄ kinder .i. jaer
133.
Bevasten en̄ dorstech bliven,
Si zelen hare genuechte driven.
135 Wert i. man oec soe beraden135.
136.
Dat hi sinen wive nine wilt gestaden

116.
117.
120.
121.
128.
130.
133.
135.
136.

Beheet, bevel.
Rentvleesch, rundvleesch, ossenvleesch.
Die aldus handelen.
Eer zij het uitgesproken hebben.
Ontgoet, moeten bekoopen.
Hoedghewant, hoofdkleederen, hoofdtooisel.
Het bevasten, er moeten om vasten, het uit hunnen mond sparen.
Beraden worden, zich vermeten, het durven doen.
Gestaden, veroorloven.
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145

150

155
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Dat si zelken cost doe,
138.
Soe gaet si stelen, spade en̄ vroe,
Coren, gelt en̄ ander goet,
140.
En̄ coept dan, na haren moet,
141.
Wat si begert, sonder waen,
En̄ doet den man dan verstaen
Die .iij. deel min dant heeft gecost;
144.
Goet quisten es vrouwen lost.
Alse mijn vrouwe dan comt ten feesten,
Ghehornt ghelijc stommen beesten,
147.
Met gemaecter gedane,
En̄ hare paruren heeft ane,
Soe waent si dat op hare allene
Al tvolc siet gemene,
En̄ wilt seker sijn des
Dat si verre die scoenste es
153.
Van den spele, als en̄ als,
154.
En̄ set soe moylike haren hals,
En̄ maect soe sonderlinghe
156.
Beide gelaet en̄ wandelinge,
In caent u geseggen niet;
En̄ soe wat manne op hare siet,
Eest van dien eest van desen,
Daer waent si gemint af wesen;
En̄ waert dat si quamen dan
Daer si en sagen wijf noch man,
163.
Eer si hem lieten ombesien
164.
Si souden .i. spiegel eer voort tien

138.
140.
141.
144.
147.
153.
154.
156.
163.
164.

Vroe, vroeg.
Moet, zin, lust
Sonder waen, stoprijm.
Lost, lust.
In gekunstelden vorm.
Spel, feest. - Als en̄ als, geheel en al.
Moylike, mooitjes.
Wandelinge, manieren van doen.
Ombesien, ongezien, niet bezien.
Voer tien, uittrekken.
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165 En̄ hem zelven besien allene.
Dese plage es nu gemene.
Aldus verkeert sijn si van doene:
Selc stont dragen si caproene
Lanc tote haren rieme;
170 Dies sijn si sat snieme,170.
171.
En̄ gaen dragen cokelbuze;
Dies niet en hadde ware confuze;
Oec en eest hem niet gnoech,
Al sijn hare rocke lanc gnoech.
175 Si moeten noch langer wesen,
176.
Dat si se op moten lesen
Al omme en̄ omme wel .i. voet.
178.
Dits niet el dan quiste goet.
Ding, die ic helen woude,
180 Ic hem harde node soude
Ontecken, in enegher uren,
Want dwijf heeft van naturen
Dat si harde node heelt
Dat men hare te heelne beveelt;
185 Want meest staet hare coringhe185.
Te doene alle die dinghe
Daer men se af castijt meest.
Alse men in boeken leest.
Dwijf mach onlanghe swighen,
190 Maer scelden en̄ crighen
Daertoe staet altoes hare moet.
Hets lettel enech man soe vroet,

170.
171.
176.
178.
185.

Snieme, spoedig.
Cokelbuze, goochelbuizen?
Oplesen, oplichten.
Quiste goet, verkwisting.
Coringhe, bekoring, verzoeking.
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195

200

205

210

215

220

225

Dat hi sijn wijf, alse hi wille,
Can gedoen swigen stille;
Maer spreken doet hi se gereet
Vele meer dan si weet.
Beheindech, subtijl, sonderlinge,
Soe es dwijf in alle dinghe
Daer bedrieghenisse toe hoert;
Want si connen gelaet en̄ woert
Bat veinsen dan yemen el;
Dat hebben si getoent wel
Hier te voren an menegen man
Die die wijste waren nochtan
Die men in die werelt wiste;
Die bedroeghen si met liste:
Beide Adame en̄ Samsoene,
Davide en̄ Salomoene,
Daertoe meneghen wisen man,
Die ic genomen niet en can.
Wat holpt dat ic vele seide
Van der wive wonderlecheide
En mochtic u in .viij. daghen
Te vollen niet ghewaghen,
Want en es phylosophe no prophete,
Ander meester noch poëte,
Si ne dichten allen en scriven
Van der wonderlicheit der wiven.
Daeromme eest sotheit en̄ anders niet
Dat ick er af dichte iet.
Niemen die dit sal lesen
En begripe mi in desen
Dat ic dit segge van goeden vrouwen,
Daer men alle doget ane mach scouwen
Want hem en mochten al die leven
Prijs te vollen niet ghegheven.
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Isaac Da Costa,
door N. van Reuth.
I.
Stand der Nederlandsche Letteren tijdens Da Costa's Jeugd. - Da Costa's
dichterlijke Ontwikkeling.
GEEL had eene walg van alle versificatie, hoe kunstig ook, zonder poëzie, en ik
veroorloof mij zijn gevoelen te deelen.
Ware hij in den loop der achttiende eeuw geboren, had hij zijne beroemde strafrede
(1)
tegen poëzie zonder waarheid honderd jaar eerder kunnen houden, misschien
zou dan de dichtschool, welke hier te lande in het eerste kwartaal dezer eeuw
bloeide, negen-en-negentig-honderdste harer voortbrengselen in de snippermand
geworpen hebben.
Misschien, - want waarheid zoo zwaarwichtig als die van Geel kon nog te licht
blijken voor poëten, die bij volslagen gemis aan critisch inzicht, en in eene
doorgaande stemming van grootheidswaan, met Helmers' juichkreet instemden:
‘Onze dichtkunst staat thans op eene hoogte, waarop zij nog nooit is geweest. Waren

(1)

JACOB GEEL, Het Proza.
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er voorheen in ons vaderland zooveel dichters, die bij de gelukkigste talenten zooveel
(1)
theorie voegden?’
Als wij aan de hand der beste literatuur-geschiedschrijvers een onderzoekingstocht
maken door de dreven der letterkunde, dan wordt het ons spoedig duidelijk in hoever
Helmers' hooggestemde lofgalm recht van klinken had.
In de achttiende eeuw openbaarden zich in Engeland door de opkomst van de
natuurwetenschappen, van de wijsbegeerte der ervaring, van het deïsme, de eerste
zelfstandige uitingen van den nieuwen geest. Frankrijks schrijvers wierpen zich met
graagte op de kersversche van de overzijde des kanaals aangevoerde denkbeelden.
Montesquieu, Voltaire, Rousseau, de Encyclopedisten vormden weldra eene nog
geduchter phalanx dan de Engelsche voorgangers. De invloed hunner schriften
openbaarde zich in de geschiedkundige beroeringen dier dagen. Als derde in de rij
der zelfstandige en aanvoerende machten deed zich onder Engelands en Frankrijks
invloed Duitschland gelden. Alle overige natiën traden, zonder uitzondering,
ontvangend en navolgend op. De schriften der eerst genoemden konden, figuurlijk
gesproken, beschouwd worden als op zich zelf staande heldendichten, die der
laatsten als episoden daarvan, en zooals alle episoden onderling niet weinig
verschillend in waarde.
Italië, dat een gedeelte van zijnen voormaligen letterkundigen roem wist terug te
verwerven, maakte zich verdienstelijk in het treurspel, in den lyrisch-hartstochtelijken
en den lyrisch-satirischen zang (Alfieri, Leopardi, Manzoni, Giusti);
Denemarken-Noorwegen in de vertelling en in het zedendrama (Andersen, Björnson,

(1)

Voorrede der Hollandsche Natie
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Ibsen); Zweden in de epiek (Tegnér); Polen in de epiek en in den roman (Mickiewicz,
Kraszewski); Rusland zoowel in het treur- als in het blijspel, in de novelle als in den
roman (Puschkin, Gogol, Turgenjew, Tolstoï, Dostojewky). Naar allen schijn gaat
het Czarenrijk weldra eene zelfstandige rol in de letterkunde vervullen. Staatkundig
beschouwd, is het de groote mogendheid der toekomst, en hare literatuur zal zich
naar mate van haar toenemen in wereldbeteekenis ontwikkelen. Wie over een paar
eeuwen de toongevende letterkunde van den dag in hare eigen taal wil volgen, zal
verplicht zijn Russisch te leeren.
De minste rollen vervulden Portugal, Spanje en Nederland, drie rijken, welke vóór
alle andere nieuw-Europeesche gebloeid hadden, doch die in het begin der
negentiende eeuw aan staatkundige en geestelijke uitputting leden.
Nederland werd in 1830 onzacht uit zijne sluimering opgewekt door België. Van
dien tijd af dagteekent eene opfleuring zijner letteren.
Daarmede is niet gezegd, dat er gedurende het eerste vierde der eeuw in de lage
landen aan de Noordzee geen poëten gevonden werden; aan kwantiteit geen gebrek,
slechts de kwaliteit liet te wenschen over.
Helmers zou dichter bij de waarheid gebleven zijn, indien hij zijne lofspraak
uitsluitend had toegepast op de technische voortreffelijkheid der verzen van hem
zelven en die zijner mededichters. Dezen hielden zich aan de door het gebruik
geijkte vormen. In hun oog zweemde het naar Apollo-schennis nieuwe te zoeken.
En waartoe zouden die gediend hebben? Uitte zich de nieuwe geest hier te lande
wel anders dan fluisterend? Het moet evenwel gezegd worden: wat die poëten in
de overgeleverde vormen
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dichtten, was onberispelijk. De Nederlandsche natuur verloochende zich niet;
gelijkmatig als het stampen van een stoomwerktuig klonk der stichters versval.
Hunne taal, hoewel kleurloos, was zuiver. Voor hunne ondiepe gedachten kozen
zij somtijds winderige woorden: een storm in een glas water! En hunne gevoelens
tartten steeds in kalmte den gladden spiegel van eene vaderlandsche trekvaart.
In Bilderdijk zagen al die dichters, en zien ook wij thans nog hunnen grootmeester.
Welk een ontzaglijk taalgevoel had die man, hoe wist hij den vorm te kneden, en
met maat en rijm te spelen. Terecht zeide hij van zich zelven:
‘Roem mijn werkzaam schrijven niet,
Dat mij slechts de borst ontschiet;
'k Hou niet van iets op te vijzelen.
Die mij van een toren stiet,
Zou me in gruizels doen verbrijzelen;
Maar dat gruis naar allen schijn,
Zou gebroken verzen zijn.

Doch grootsche gewrochten, die eene letterkunde stempelen en haar eene eervolle
plaats in de wereldliteratuur verzekeren, vermocht hij niet te leveren. Zou De
Ondergang der eerste Wereld niet in de eerste plaats door den dichter onvoltooid
zijn gelaten, omdat hij gevoelde zijn ideaal niet te kunnen bereiken. Hem ontbrak
de machtige aandrift en het genie, tot het scheppen van een heldendicht vereischt,
en onnoodig is het hoog op te halen van huiselijke en vaderlandsche rampen, waar
eene zoo natuurlijke verklaring voor de hand ligt. Homerus' helden kijven, eten,
minnen, haten, strijden als menschen, Bilderdijks helden zijn wassen beelden, of
opgedraaide poppen, die zich kunstmatig bewegen. Telkenmale wordt in zijn
heldendicht
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de epische toon, vaak op stuitende wijze, door den lyrischen afgebroken.
Een scherpzinnig opmerker, de Engelschman John Bowring, die vóór 1830 in
Nederland vertoefde, en zich de moeite getroostte enkele der beste Hollandsche
gedichten van dien tijd in zijne taal over te brengen, teekende in zijne brieven over
Holland aan, dat het getal verzenmakers in Nederland overgroot, en het getal
prozaschrijvers opvallend klein was. Wegens den kunstmatigen tooi van het dicht,
zeide hij, waardoor de armoede van verbeelding en denkkracht bedekt wordt, is het
gemakkelijker verzen te schrijven dan proza, waarin de leegte van den inhoud
naakter uitkomt. Doch geene school van gezonde critiek wees de Nederlanders op
deze fout. Zij vleiden elkander te veel, sloegen te veel acht op kameraad- en
vriendschap, zagen er tegen op een afkeurend woord te spreken. Juist eene ernstige
critiek zou voor middelmatigheid en nietsbeduidendheid eene opwekkende kracht
geweest zijn.
Na kennis gemaakt te hebben met de voortbrengselen van een Feith, Loots,
Helmers, Simons, Barend Klijn, Hendrik Harmen Klijn, Warnsinck, Spandaw, Van
Walré, Rietberg, Nierstrasz, Van Loghem, Immerzeel, Arntzenius, Yntema, Wiselius,
Schenk, Messchert, Boxman, Schouten, sluit men de werken dier dichters in de
boekenkast, met het vaste voornemen ze nimmer meer te voorschijn te halen. Wat
deze poëten bij uitzondering opmerkelijks mogen gewrocht hebben, valt in deze of
gene bloemlezing na te slaan.
Bijna allen hebben het buitenland uit het oog verloren, maar doen in het binnenland
zeker geene nieuwe denkbeelden op. Zij geraken bij de algemeene Europeesche
beschaving ten achter, verroesten geheel en al, en roepen
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toch uit, kortzichtigen die zij zijn: ‘Nooit stond onze dichtkunst op zulk eene hoogte!’
Lezers bij wie het natuurlijk gevoel voor het schoone tot gezonde ontwikkeling
gekomen is, herinneren zich met weemoedige vreugde den tijd, dat zij zich met
geestdrift wierpen op de voortbrengselen der beste schrijvers huns lands, en daaraan
het naar roem en liefde dorstend harte laafden.
Elk aankomend geslacht, nog niet rijp genoeg in kennis om te gaan weiden in
oudere Nederlandsche of in vreemde schrijvers, zoekt zijne gading uit de gewrochten
in het vaderland ontstaan, in de jaren dat dit jonge geslacht leerde lezen en denken.
den

Isaac Da Costa - geboren den 14 Januari 1798 te Amsterdam uit Daniël Da
Costa en Rebecca Ricardo - wien het warme Israëlitische bloed door de aderen
vloeide, zal bij het lezen van de werken der Helmers-Feithiaansche bent, welke
tijdens zijne jongelingsjaren bloeide, menigmaal uitgeroepen hebben: hebt gij niets
anders te schenken aan mijn hopend, vurig, verlangend harte dan die ledige
woordenpraal, dat onmanlijk gebazel, dat mistroostig tranenstorten aan beken en
stroomen, dat brallen op nationale gebreken, als waren het verheven deugden, dat
sollen met Hollandsche huiselijkheid en huiszittendheid, dat zweven bij den grond
met een voorgewend wiekgeklep des adelaars? Ach, in mijn boezem bruist het
gevoel, en zoekt naar woorden; mijne ziel smacht naar grootsche gedachten,
vereeuwigd in koperen versregels. Standaarddragers der Nederlandsche beschaving
hebt gij dan geen enkel woord voor mij?
Zij hadden het niet.
Zocht en vond daarom de jonge Isaac heul in de letterkunde van Latium en Hellas,
uitten zich daarom
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de eerste galmen zijner lier in onvaderlandsche taalaccoorden?
r

Eén zijner leermeesters M D.J. Van Lennep, de verdienstelijke beoefenaar der
Nederlandsche en der Latijnsche poëzie, heeft niet weinig schuld gehad aan dat
offeren van den leerling op de altaren eener vreemde Muze.
Da Costa was, waar het op leesstof naar zijnen smaak aankwam, buitengewoon
kieskeurig. Hoewel hij Homerus waardeerde en vereerde, getuigde hij nochtans:
‘Maar hoe ge ook praalt in 't rijk der dichtgeluiden,
Hoe eeuw aan eeuw terneerknielt voor uw lied,
(Wil, achtbre schim, mij niet dat woord misduiden!)
Ook gij voldoet den eisch mijns boezems niet.’

Aeschylus was de dichter, waarin hij vond wat hij zocht: grootsche opvatting, vurig
gevoel en onbegrensde zeggingskracht. Van dezen Griek vertaalde hij in zijne jeugd
twee treurspelen in hun geheel: De Perzen en Prometheus, en twee gedeeltelijk:
Zeven tegen Thebe en Agamemnon.
Niet minder hoog, althans in eene ietwat latere periode, liep hij met den bijbel,
voornamelijk met het boek Job.
Een jongmensch, dichterlijk van aanleg, bewonderaar van Aeschylus, van zoo
menig gloedvol deel des Ouden Testaments, en wien Homerus nog te bedachtzaam
toescheen, hem moet bij het lezen van de ziellooze Nederlandsche dichtwerken
zijner dagen een gevoel aangegrepen hebben, alsof ijskoud water op zijne gloeiende
wangen druppelde.
Aan D.J. Van Lennep insgelijks dankte onze dichter zijne liefde voor de bijbelsche
zangen. Da Costa's vader was een rechtschapen, werkzaam en geacht handels-
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man, zonder wetenschappelijke vorming maar met een fier en onbuigzaam karakter,
hetwelk Isaac in hooge mate van hem overerfde. Met hardnekkigheid zocht hij, als
verwoed tegenstander van den Geest der Eeuw, zijn zoon zijne denkbeelden in te
prenten. Daarom verwondert het ons, dat hij in 1811 Isaacs opvoeding voor eene
wijle toevertrouwde aan een uitgeweken Franschman: Frère, die de filosofie van
Voltaire ingezogen had. Wellicht zag de Heer Daniël Da Costa, de aartsvijand van
den Franschen revolutie- en tuimelgeest, van alle republiekeinen ter wereld, eenen
aanbevelingsbrief in Frère's legitimiteit. Doch in het gemoed des zoons ontstond
botsing tusschen de ingescherpte zwaar gewapende beginselen des vaders, en de
lichter uitgeruste, maar zich sneller bewegende van den Franschman.
Koenen meldt in zijn levensbericht van Da Costa, dat door Mr. Van Lenneps
toedoen de kamp dier beginselen eindelijk ten voordeele van des vaders denkbeelden
en van de onvoorwaardelijke waardeering des bijbels beslist werd: ‘Door de
indrukmakende voorstelling der diepe waarheid van het Mozaïsch verhaal van de
schepping der wereld uit Het Niet, eene waarheid, tot welke (gelijk D.J. Van Lennep,
Da Costa's vriend en leermeester, dit in zijn college over de Algemeene Geschiedenis
overtuigend betoogde) geen der Oude Wijzen, - althans der Grieksche wijsgeeren,
- had vermocht op te klimmen, maakte bij Da Costa de invloed van een Voltairiaansch
deïsme plaats voor diepen eerbied jegens het bijbelsche geschiedverhaal.’
In een Feestzang ter gelegenheid der viering van het vijftigjarig hoogleeraarsambt
van Mr. D.J. Van Lennep, zingt Da Costa, toen geen leerling meer, maar een
één-en-vijftigjarig man, geen brekebeen meer, maar
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de grootste der levende Nederlandsche dichters, zijnen meester en vriend aldus
toe:
‘Achtbre Grijsaard, met wiens lessen in uw mannelijke jeugd
Mijn nog ongewisse jonkheid als met kinderlijke vreugd
D'eersten indruk mocht ontvangen van de waarheid van dat woord,
Dat uit Isrel door de volken van heel de aarde werd gehoord; De eerste zelfbewustheid voelde van de roeping van mijn stam;
De eerste trekking (licht!) mijns harten tot den God van Abraham.’

Meer indruk nog dan Van Lennep, oneindig meer, maakte Mr. Willem Bilderdijk op
onzen dichter. Niet zelden werd hier te lande gewezen op den innigen bond van
Goethe en Schiller, om dien van Bilderdijk en Da Costa te kenschetsen. Geheel ten
onrechte! Schillers wilde voortbrengselen zijner jeugd wekten Goethes weerzin op.
Eerst toen de dichter der Räuber, in smaak en talent gelouterd, uit de proefschool
des levens optrad, ontwaakte er sympathie voor zijn streven in Goethes gemoed.
En bij eene toevallige ontmoeting, welke aanleiding gaf tot een langdurig onderhoud,
viel het beiden op, dat er niettegenstaande het scherpbegrensde hunner karakters,
het onderscheid in hun scheppend genie, punten genoeg van aanraking bestonden,
die een vertrouwelijken omgang recht van bestaan gaven. Beiden gevoelden zich
gerechtigd op te treden als banierdragers der Duitsche Letteren. Niet het minst
wakkerde dit tegen elkander onuitgesproken gevoel van waardeering hunne
kennismaking tot kameraadschap, hunne kameraadschap tot vriendschap aan.
Doch die nauwe aaneensluiting belette niet, dat ieder op zijne wijze zijn offer aan
de kunst bracht.
Anders bij Bilderdijk en Da Costa. Deze deed aan genen eene zijner eerste
proeven in Nederlandsch dicht, - de beoefening der Latijnsche poëzie had hij er aan
gegeven, - toekomen: ik bedoel het vers, hetwelk
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zijne werken (uitgave Hasebroek), opent: Lof der Dichtkunst. Aangemoedigd door
den man, die zijne dichtersporen reeds sedert lang verdiend had, ontspon zich
tusschen Da Costa en Bilderdijk eene verhouding als die van leerling tot meester.
Hoewel mettertijd in hartelijkheid toegenomen en in vriendschap overgegaan, bleef
zij zich steeds kenmerken door een betrekking als dien van den aanhanger tot den
aanvoerder. Hasebroek zegt daarom, hoewel een weinig rhetorisch, zeer juist: ‘Da
Costa droeg Bilderdijk niet alleen als de jonger eens meistreels zijne luit, hij droeg
hem ook als de schildknaap eens ridders zijn zwaard na: ja, hij zelf voerde in zijn
gevolg en in zijn dienst, waar het voorkwam, het zwaard.’
r

M Willem met zijne verbazende geleerdheid, zijn ontoombaar karakter, zijn
doordrijvenden wil, zijn haat tegen den Geest der Eeuw moet reeds aanstonds op
Da Costa, in wiens gelijkgestemd en vruchtbaar gemoed de voren slechts op het
zaad wachtten, een onuitwischbaren indruk gemaakt hebben. De blijvende aard
van dien invloed spreekt uit den overgang tot het geloof des meesters van den
tusschentijds gehuwden Da Costa, zijne echtgenoote en een dierbaren vriend.
Tevens legt deze overgang het getuigenis af, dat, al moge de invloed van Bilderdijk
op Da Costa groot zijn geweest, die van Da Costa het niet minder op gade en vriend
was; en in de tweede plaats, dat Da Costa, volgende wat hem waar en waarachtig
toescheen, geenszins zijne zelfstandigheid verloor, maar haar handhaafde en
bevestigde. Iemand, die weifelend grondstellingen aanneemt, overtuigt geen derden
en vierden. En op die zelfstandigheid in de navolging wenschen wij met nadruk te
wijzen.
Da Costa's joodsche begrippen hadden zich reeds sedert lang gekenmerkt. Hem
stuitte het denkbeeld een afstammeling te zijn van de Joden, die Christus gekruisigd
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hadden, tegen de borst. Zijn gedicht De Tocht uit Babel, vervaardigd vóór zijn
geloofsovergang, berust op de volgende, meermalen door hem aangehaalde
overlevering, dat de voorouders der Spaansche en Portugeesche Joden, tot welke
laatste de Da Costa's behoorden, een geheel anderen tak van het Israëlitische volk
uitmaakten dan zij, die den Messias niet erkend en ter dood gebracht hadden.
Omstreeks de verwoesting van den eersten tempel zou deze stam naar het verre
Tharsis-(Spanje en Portugal) uitgeweken zijn. De afstand tusschen Da Costa's en
Bilderdijks begrippen was dus zoo groot niet, als men aanvankelijk meenen zou.
Evenmin als aan Vondels oprechtheid bij zijn overgang, valt aan die van Costa te
twijfelen. De Israëliet, gedreven door eene overtuiging, welke in de hoofdpunten
met Bilderdijks geloof en meeningen overeenstemde, volgde, geleid door den
meester, de aandrift zijns harten.
Doch de liefde voor Israël bleef hem zijn leven lang bij. Niet voor het Israël der
werkelijkheid, met zijne jammeren, zijne vernedering, zijnen handelsgeest, zijne
geldmacht; maar voor een Israël van het verleden. Toen vele Joden naar Spanje
on Portugal uitgeweken waren, ontwikkelden zij zich met de hun eigen veerkracht
in beide landen weldra tot machtige stammen. In Spanje ontstond eene
Hebreeuwsch-Spaansche dichtschool, welke in Juda Ben Samuël Hallevi (omstreeks
1100) en Juda Ben Salomon Alcharisi (omstreeks 1230) tot hare grootmeesters telt.
In Portugal zagen zich zelfs Joodsche geslachten in den adelstand opgenomen.
Doch het duurzame is niet van deze wereld.
Toen in Spanje en Portugal de koningen tegen de Joden met dwang optraden en
hun de keus lieten, óf den staatsgodsdienst aan te nemen óf in de verbanning te
trekken, namen zeer vele Israëlieten het katholieke geloof aan. Daar nu in Spanje
aan hen, die den staatsgodsdienst aannamen, alle
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rechten der geboren Spanjaarden werden gewaarborgd, en zij alle eereposten
konden bekleeden, vermengden zij zich weldra dermate met de inboorlingen, dat
na korten tijd geen spoor van hunne herkomst meer voorhanden was. Het tegendeel
was het geval bij hen, welke door den koning van Portugal gedwongen werden het
geloof van zijn land aan te nemen; dezen bleven, ook na hunne bekeering tot den
staatsgodsdienst, van de overige inwoners steeds afgescheiden, daar het hun niet
vergund werd eereposten te bekleeden. Vele Spaansche en Portugeesche Joden,
die hun geloof niet hadden willen afzweren, waren naar de Zeven-Provinciën
uitgeweken, gevolgd door die Portugeesche, welke na hunnen overgang tot het
katholicisme zich in hunne staatsburgerlijke rechten miskend zagen. Da Costa, de
nakomeling van één dezer uitgeweken geslachten, steeds met geestdrift naar dit
Spaansch-Portugeesch tijdperk terugziende, wees als de bezielers zijner eenzijdige
liefde aan: de in Portugal geadelde voorvaderen, die Da Costa's zilveren beenderen
(1)
in hun wapenschild voerden , den Leeuw van zijn Vorstelijk geslacht, die in Spanje
(2)
zoo wakker nog brulde , den genoemden dichter Hallevi, die door een
onweerstaanbaren drang naar Palestina gedreven, daar den dood vond onder de
(3)
hoeven van het ros eens Beduïnen , het kroost der verstootene Hagar, dat zich
(4)
wereldrijken veroverde . Dit alles was in overeenstemming met zijne aristocratische
inborst, welke niet onderdeed voor Bilderdyks Teisterbants-gezindheid, in
overeenstemming met zijne idealistische dichtgave, waardoor hij niet als de
naturalisten onzer dagen het wormpje aan zijn voet kruipen,

(1)
(2)
(3)
(4)

Zie zijn gedicht: Uit Portugal.
Aan Doctor Abraham Capadose.
Uit Palestina.
Hagar.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

184
den mierenhoop wriemelen zag, het gras groeien hoorde, maar vergezichten
aanschouwde door lommerrijke tunnels van dichtbegroeide lanen, met brokstukken
geschiedenis om zich wierp als de Titans met rotsblokken, en in de geopende
hemelen de toekomst der aardsche rijken las.
(Wordt vervolgd.)
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Nederlandsche en andere oudheden.
Onze-Lieve-Vrouw van Handel,
door Fr. G. van den Elsen.
HET is bekend, dat Noord-Brabant's Katholieken in het vereeren van de Moeder
Gods steeds den grootsten ijver betoonden. Hunne godsvrucht verwierf hun
verschillende bevoorrechte heiligdommen, die jaarlijks door groote processiën uit
alle oorden des Lands bezocht werden. Men denke slechts aan O.L.V. van Den
Bosch, van Uden, Handel, Aarle, Ommel, Meerveldhoven, Oirschot, enz.; men
herinnere zich dat God niet de personen om de plaatsen, maar de plaatsen om de
personen uitkiest, en men besluite dan, dat Noord-Brabant van een diepen eerbied
voor de Moeder Gods steeds doordrongen was.
Eene zeer voorname en, zooals men tot hier toe meende, ook de oudste
bedevaartplaats van deze streek, was die van Handel onder de parochie Gemert.
Gemert was eene vrije Heerlijkheid, sints de dertiende eeuw half, en sints de
e

veertiende geheel het eigendom van de Duitsche Orde. Ofschoon het in de 16
eeuw bijna rondom door het gebied der vervolgzieke Staten was begrensd, verloor
het toch slechts
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voor korten tijd (1648-1662) zijne onafhankelijkheid en vrijheid en die langdurige
vrijheid was oorzaak, dat de bedevaart van Handel immer aangroeide en in de
voorgaande eeuw met die van Scherpenheuvel haast gelijk stond.
Een onderzoek naar het ontstaan en den aard onzer bedevaarten zal gewis
bijdragen tot de z e d e g e s c h i e d e n i s van ons volk. Daarom heb ik getracht den
oorsprong en de geschiedenis dezer belangrijke bedevaart op te helderen, vooral
door bescheiden uit het Staatsarchief van Dusseldorf, waarvan mij voor een paar
jaren langen tijd inzage verleend werd.

De oudheid der bedevaart van Handel.
De oorsprong der meeste bedevaartplaatsen verliest zich in eene hooge oudheid
en is meestal in legenden gehuld, waarvan de waarheid moeielijk is op te sporen.
e

Eene standvastige overlevering, die wij tot de 17 eeuw kunnen nagaan, kent aan
het wonderdadig beeldje van O.L.V. van Handel eene oudheid toe, als door geen
ander gedeeld wordt.
Naar de gegevens, welke de Eerw. Rector W. Moraeus den grooten
Mariavereerder, A. Wichmans, verschafte en welke deze in zijn Brabantia Mariana
uitgaf, zou de kapel ouder zijn dan de kerk van Gemert en dus van het begin der
(1)
dertiende eeuw dagteekenen .

(1)

Constans illic traditio est, imaginem sanctissimae Deiparae miraculis insignem primo inventam
fuisse eo ipso loco, quo hodic Capella fundata cernitur, in quodam rubo seu stipite spineo
vernacule (op eenen doren stock) quod ante 400 annos contigisse certum est, quandoquidem
dicta capella ecclesia Parochiali de Gemert antiquior, jam a tot annorum centuriis inveniatur
extructa. Brab. Mar. II, cap. xxx, p. 407.
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Dezelfde verzekering en bewijsvoering vinden wij bij Nic. Verbeek in het boekje, dat
hij ten dienste van de bedevaartgangers in 1700 uitgaf. Dit wordt nog bevestigd
door het opschrift, dat in hetzelfde jaar boven den ingang tot den toren der kapel
(1)
werd geplaatst , en door de brieven of werken van alle latere schrijvers.
Wichmans dus, of zijn zegsman Moraeus is de eerste, die zoo hooge oudheid
bepleit; en blijkbaar hebben alle latere schrijvers hen slechts nagevolgd, ofschoon
zij niet allen zich op hen beroepen. Als wij nu de woorden van Wichmans goed
beschouwen, dan zien wij dat hij zich grondt op eene standvastige overlevering,
volgens welke de kapel gebouwd is op de plaats waar men te voren in een
dorenboom een miraculeus beeldje gevonden had. Dát alleen beweerde de traditie
en dat houdt zij nu nog staande. Men moet dit echter niet al te letterlijk opnemen,
want de dorenboom staat een steenworp ten oosten van de kapel, bij den
vermaarden put, dien A. Strybos in 1594 liet vernieuwen. ‘Noch anno 94 inter pascha
et pent. (onser liever vrouwen put of fontein) geheel van metsen, kist ende pyep
verneut ende repareert costen tsamen 8 gl.’
Wat Wichmans echter verder schrijft, putte hij niet, ten minste niet geheel, uit
diezelfde traditie. Het is eene eigendunkelijke gevolgtrekking. ‘Zeker is het, zegt hij,
dat de gebeurtenis, door die overlevering medegedeeld, reeds vóór 400 jaren plaats
greep, want de kapel is ouder dan de Parochiale kerk van Gemert, die reeds zóó
lang bestaan heeft.’ Die redeneering gaat niet op, omdat de onderstelling valsch is.
De

(1)

Zie het Handboekje der Bedevaart, uitgegeven in 1887, bl. 36 en 63.
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parochiale kerk van Gemert is niet zoo oud; en dat de parochiale kerk, niet de veel
oudere kapel van Gemert, hier werkelijk bedoeld is, leeren wij uit een vroeger bericht,
dat door Moraeus en Wichmans blijkbaar is nageschreven.
Wichmans zelf maakt in het vervolg van zijn schrijven onderscheid tusschen de
parochie-kerk en de vroegere kapel van Gemert: ‘Ecclesia vero parochialis de
Gemert primo non fuit nisi sacellum’. Het verwondert mij, dat hij bij de voorgaande
zinsnede op dit verschil geen acht geslagen heeft, of niet heeft geweten dat die
e
kapel twee eeuwen ouder is en dat zij eerst in het midden der 15 eeuw tot eene
parochiale kerk is verheven.
Een vroeger bericht nu, dat wij vinden in het register van den Rector van Handel,
A. Strybos, en dat allerwaarschijnlijkst de eenige bron was van Moraeus en
Wichmans, geeft even duidelijk te verstaan, dat hier geene vergelijking mag plaats
hebben met de oude kapel van Gemert, en dat de kapel van Handel slechts wint
als zij met de parochiale kerk vergeleken wordt.
Strybos dan schrijft in zijn merkwaardig register, aangelegd in 1585; ‘Dese capelle
is alder dan die Gemertsche kyrc ende eertyts beter propter oblata, also dat den
twede pastor dictus Gerardus Meeus de Sulre die kyrc resigneerten om Haendel te
hebben. Primus autem pastor Joannes Attendoren obierat anno 1458.’
Men ziet het, Strybos spreekt met van de Gemertsche kapel maar van de kyrc
en noemt dan twee pastoors, niet rectors, van die kerk. Ook noemt hij geen jaren
of eeuwen. Dit doet alleen Wichmans, die 40 jaren later schreef.
Dus kan uit de woorden van Strybos, door Moraeus en Wichmans overgenomen,
niets anders bewezen
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worden, dan dat de kapel vóór de parochiale kerk van Gemert, d.i. vóór de helft der
e

15 eeuw, is gesticht, dat bijgevolg ook het wonderdadig beeldje vóór dien tijd
gevonden is.
De traditie gaat ook niet verder. Zij bemoeit zich met geen jaartallen, en, wat later
is geschreven, schijnt alleen te steunen op de verkeerde opvatting van Wichmans
of Moraeus.
Elders ook vindt men geene bewijzen voor een hoogere oudheid. Strybos teekent
in bovengemeld register slechts vier of vijf namen op van vroegere cynsplichtigen.
Zoo schrijft hij b.v. op de eerste plaats: ‘In den iersten Lenart Gielis van Streybos
(vader des schrijvers) erst Peter Hogers, Aelbert Hogers, Claes Poertmans 3 vat
rogge.’ Vóór Strybos waren er dus slechts drie bezitters geweest van het goed,
waaruit deze roggepacht moest betaald worden. Eéne pacht was reeds zevenmaal
overgegaan, doch daarbij leest men uitdrukkelijk, dat die in 1468 was gesticht, gelijk
er anderen zijn van 1481 en 1484. Van vroegeren datum zijn er geen aangeteekend.
Zoo blijkt, dat men slechts 3 of 4 geslachten moet teruggaan om den oorsprong der
pacht te hebben, dat bijgevolg de oudste stichtingen gemaakt zijn ruim 100 jaren
vóór Strybos.
Ook vindt men, noch in noch aan de kapel, iets wat naar vroegere eeuwen
terugwijst. Het oudste stuk der kapel is, naar luid der geschiedenis, de toren en,
e

aan den stijl te zien, dagteekent deze ongetwijfeld van de 15 eeuw. Het priesterkoor,
waarvan de fondamenten reeds in 1695 gelegd waren, werd in 1708 voltooid; terwijl
het schip bijna afgewerkt was toen de Rector Luyten stierf (in 1754).
Het muurwerk van den toren is 14,40 m. hoog, het spit, dat nog in 1802 op eene
peer uitliep, is 9,25.
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De dikte van den toren is 3,72 vierkant en van den muur 0,53 meters. Daartegen
stond weleer eene evenredige kapel, waarvan de nok slechts één meter, en het
priesterkoor 2,50 m. lager was dan het muurwerk van den toren, zooals men nog
zien kan aan de kalk, die op dat muurwerk en op het tegenwoordig priesterkoor is
achtergebleven, alsmede aan eene schilderij, die, omtrent 1740 vervaardigd, in het
huis van Padua bewaard wordt.
e

In dien vorm moet de kapel reeds in de 15 eeuw gebouwd zijn, in de eeuw van
welvaart en bloei, welke honderden kerken en kapellen aan Noord-Brabant schonk.
De kapel kan niet op eens zulk eene afmeting verkregen hebben; de bedevaart
moest reeds lang bestaan en vele offers moesten gebracht zijn om ze te bekostigen.
e

Toch kan dit alles zeer wel in de 15 eeuw hebben plaats gehad. Het is waar dat er
(1)
reeds eene kapel bestond in 1434 ; deze echter kan veel kleiner geweest zijn en,
al was zij ook dezelfde, een tijd van 50 jaren was in die eeuw voldoende, om
zoodanige kapel en toren te bouwen. Niets belet dus aan te nemen, dat de bedevaart
omtrent het jaar 1400 haar aanzijn verkreeg, dat omtrent 30 jaren later de kapel, en
na wederom 30 de toren voltooid is.
Het beeldje van O.L.V. dat vele jaren voor het oorspronkelijke gehouden is, is
met veel smaak en kennis uit eikenhout gesneden en verraadt de hand eens
kunstenaars van omtrent het jaar 1500. Een ander beeldje, uit dorenhout vervaardigd,
is waarschijnlijk veel ouder, maar dewijl het in mijn oog vorm noch

(1)

Zie het Handboekje van Handel, bl. 48.
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stijl heeft, kan ik het jaar zijner wording niet bepalen. Beiden zijn 35 cent. hoog en
vertoonen juist dezelfde voorstelling: het kind op den linkerarm, met een boek in
beide handjes, terwijl ook de houding en kleeding der Moeder geheel dezelfde is.
(1)
Van het oudste en merkwaardigste heb ik eene teekening laten vervaardigen .
Met dit alles kan niet bewezen worden, dat beeldjes, bedevaart of kapel ouder
e

zijn dan de 15 eeuw; maar ook dit is zeker, dat Handel op het einde dier eeuw
reeds eene bedevaartplaats geworden was. Strybos merkte reeds op, dat het
rectoraat eertijds beter d.i. rijker was dan de pastorie van Gemert (propter oblata)
omdat er zoo veel werd geofferd; en offers zijn de maatstaf van de drukte eener
bedevaart.
Het rectoraat bezat weinig vaste inkomsten. Strybos noemt slechts 14
roggepachtjes en 70 roeden gronds. Van de gezamelijke opbrengst: 6 mud, 10 vat
rogge en 3 gl. 5 st., moesten wekelijks twee Missen gelezen worden. De
buitengewone inkomsten of offers, waaruit de kapel gebouwd is, moeten dus, in de
e

15 eeuw reeds verbazend groot, de devotie vurig en zeer uitgebreid geweest zijn.
In de oude charters van de Kommanderie van Gemert, die allen nog bewaard
e

zijn, vinden wij vóór de helft der 14 eeuw niet eens melding gemaakt van het gehucht
(2)
Handel, laat staan van de kapel of van eene bedevaart . In een perkament van
1364 komt als scepen voor van het gericht der Duitsche Heeren

(1)
(2)

De afbeelding zal in de volgende aflevering verschijnen.
(RED.)
Ook in oude pouillés, door de Ridder in zijne Analectes en door Schutjes uitgegeven, of door
Coeverinx in zijn MS geboekt, vinden wij nergens eene kapel of beneficie van Handel.
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zekere Gevert van Havel of Hanel. Daar nu de personen naar hunne woonplaats
genoemd werden, is het zeer waarschijnlijk, dat deze Gevert pachter was van het
goed te Hanel, later Handel genoemd. Blijkens een charter van 1421 behoorde dit
(1)
goed werkelijk aan de Duitsche Orde, en was het door haar zelven ontgonnen.
e

Daar nu de Orde vóór de helft der 13 eeuw te Gemert nog niets bezat, veel
minder ontgonnen had, kan ook het goed van Handel niet ouder zijn. Toch blijkt dit
goed, d.i. de oude hoeve, nog ouder te zijn dan de kapel, want deze heeft daaraan
haren naam ontleend. In een charter van 1434, waar de grenzen van den Peel
worden aangewezen, is sprake van den pael boven der capelle boven Havelt. De
kapel had alzoo nog geen eigen naam, men duidde haar aan met de woorden: de
kapel boven Handel, niet van Handel of te Handel, maar: de nog niet benaamde
kapel, die, van Gemert uit gezien, boven de hoeve ligt, welke Havelt of Handel heet.
(2)
De kapel lag tusschen het eigenlijke Handel en het oude Strijbos maar heeft
aan het eerste niet aan het tweede haar naam ontleend, ofwel omdat zij er dichter
bij lag, of omdat zij beschouwd werd als behoorende bij de hoeve van Handel, die
eveneens het eigendom was van de Duitsche Orde. Dat deze Orde tot den bouw
der kapel heeft bijgedragen, daarvoor ten minste den grond afstond, spreekt als
van zelf, en wordt bewezen door het jus patronatus, dat zij altoos bezeten heeft.

(1)
(2)

Zie Gesch. der lat. school van Gemert bl. 174 in nota.
Ook dit goed wordt genoemd in het charter van 1364. Daar is later de oude Kluis gebouwd.
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Zoo brengen wij het ontstaan van Handel tot omtrent 1300, het begin der kapel tot
omtrent 1400 terug. Dit zal nog nader bevestigd worden door hetgeen wij in een
volgend artikel omtrent den oorsprong van andere bedevaarten zullen mededeelen.
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Dr Heerlijkheden van het Land van Mechelen.
(1)
Niel en zijne heeren .
NIEL pagus est tribus circiter leucis ab Antverpia dissitus, ad dextram ripam Rupelae,
(2)
qui non procul inde in Schaldim labitur .
De gemeente Niel ligt in het kanton Contich, twee mijlen O.Z. oostelijk van de
plaats van dezen naam, in het arrondissement Antwerpen, drie en een halve mijl
ten zuiden van deze stad. Zij bestaat uit de hoofdplaats Niel, en twee gehuchten of
buurtschappen: de Steenbakkerijen en de Bosschen.
In Januari 1886 telde de gemeente 5480 zielen.
Niel maakte een deel uit der heerlijkheid, die het Land van Mechelen genoemd
wordt. De eerste bekende Heeren van het Land van Mechelen waren uit het geslacht
der Edelen of Dynasten Berthout van Grim-

(1)

(2)

Voornaamste bronnen:
De archieven der leenhoven van Brabant (B), van Mechelen (M) en van de Rekenkamer van
Brabant (R), allen in de Algemeene Archieven van het koninkrijk te Brussel.
De Hss. van de koninklijke. Bibliotheek (K.B.) en van de verzameling Goethals (C.G.), die
daarvan een deel uitmaakt.
Bij verwijzing naar deze bronnen, duiden wij ze aan door de opgegevene verkortingen.
JACOB LE ROY, Notitia Marchionatus Antverpiensis, bl. 264.
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berghe, een der machtigste geslachten van Brabant, waaraan men wezenlijke
vorderingen op den weg der beschaving verschuldigd is.
Door het huwelijk van Sophia Berthout, erfdochter van Floris en van Mahaut van
der Mark, met Reinout II, later Graaf, en (sedert 19 Oct. 1339) Hertog van Gelder
kwam het Land van Mechelen aan het huis van Gelder. In het huwelijkscontract van
dit echtpaar, dd. Roermond, ‘des sonnedages na dertienden dagh’ 1310, wordt
intusschen Niel niet vermeld onder de daar opgenoemde plaatsen van het Land
van Mechelen. Daarentegen wordt het in de oorkonde van 31 Mei 1392, waarbij
Otto van der Poerten zijne medegerechtigdheid in het Land van Mechelen verkoopt
aan den Ridder Nicolaus Zwaef, den rijksten burger van Brussel, onder de dorpen
van dit Land genoemd, en is na dien tijd ook niet meer daarvan gescheiden.
Otto van der Poerten, een der grootste schuldeischers van den ongelukkigen Jan
van Arkel, die door zijne vrouw Johanna van Gulik, dochter van Hertog Willem en
van Maria van Gelder, en erfgename van hare tante Mathilde, Hertogin van Gelder,
gravin van Blois en Zutphen, het Land van Mechelen verkregen had, was door den
magistraat van Brussel in het bezit van dit schoone goed gesteld.
De erfgenamen van den Ridder Zwaef stonden hunne rechten af aan Jan, Heer
van Wesemael, te wiens behoeve ook Jan van Arkel van het Land van Mechelen
afstand moest doen (16 Januari 1427-1428). Willem van Egmont, zoon van jan en
van Maria, Jam van Arkels eenige dochter, wist zich in het bezit van het goed te
stellen, maar zag zich toch spoedig genoodzaakt het weder aan Wesemael aftestaan.
Bij codicil van 6 September 1462 vermaakte deze het Land van Meche-
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len aan den zoon van Filips den Goede, Karel van Bourgundië, graaf van Charolais,
die 3 October 1464 daarmede beleend werd.
Sedert dat oogenblik bleven de hertogen van Brabant in het bezit van het Land
van Mechelen, niettegenstaande al de pogingen van het Huis van Egmont, om hun
dit zoo zeer begeerde goed te ontrukken.
In een ander opstel over de heerlijkheden van het Land van Mechelen, dat wij
hopen eerlang te doen verschijnen, zullen wij in meer bijzonderheden treden
(1)
aangaande al de voormelde feiten en personen .
Het geslacht van Berchem, dat te Schelle het aan eene afzonderlijke heerlijkheid
verbondene slot Laere bezat, had in Niel, Schelle, Reeth en Aertselaer aanzienlijke
bezittingen, bestaande in landreijen, bosschen, grondrenten, laten, enz.
Algemeen wordt aangenomen, dat de oude Heeren van Berchem en Ranst van
het huis van Berthout afstammen, welks wapen, de 3 roode palen, zij voerden, en
wel, evenals de tak van Berlaer, op een zilveren schild, terwijl, zooals bekend is, de
Heeren van Mechelen een gouden schild hadden. Het bewijs voor die afstamming,
en de aansluiting, moeten intusschen naar onze meening nog geleverd worden.

(1)

Intusschen verwijzen wij den lezer naar de ‘Introduction historique de l'inventaire de la cour
féodalee de Malines’ van den heer CH. PIOT. den geleerden archivaris van België, welk werk
ons van veel nut is geweest bij onze nasporingen, alsmede naar een merkwaardig opstel van
L. GALESLOOT, Une cause célèbre, Revendication du pays de Malines par la famille d'Egmont.
(Messager des sciences historiques, 1879, bl. 306).
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In elk geval kunnen wij niet nalaten te twijfelen aan de juistheid van de stamtafel
door Butkens geleverd, in zijne ‘Trophées, tant sacrés que profanes du duché de
Brabant.’ Volgens dezen schrijver moet de stamvader van de geslachten Berchem
en Ranst, geweest zijn Arnold, de jongste zoon van Arnold, Heer van Grimberghe,
e

en deze zou in de eerste helft van de 12 eeuw, uit de rijke vaderlijke nalatenschap,
onder andere goederen, ook de Heerlijkheid Ranst verkregen hebben.
De zoon van dezen Arnold den jongere, eveneens Arnold genaamd, zou den
bijnaam van Ranst gedragen hebben, in 1184 en 1186 met zijnen vader in oorkonden
handelend opgetreden, en in 1214 door Walter Berthout, Heer van Mechelen, volle
neef (cousin germain) genoemd zijn.
Ons ontbraken de noodige oorkonden om deze beweringen te kunnen toetsen;
maar wij twijfelen zeer of de oorkonde van 1214, Arnold van Ranst juist cousin
germain (d.i. zoon van zijns vaders broeder) van Walter Berthout, Heer van
Mechelen, noemt. Mogelijk wordt hij als ‘consanguineus’ aangeduid, waaronder
zeker wel de cousin germain, maar ook de neef in verderen graad verstaan wordt.
Want, als de opgaaf juist was, dat Walter Berthout, Heer van Mechelen, dus Walter
IV, in 1214 eenen stamvader der van Berchems-Ranst, den zoon van zijns vaders
broeder genoemd heeft (waarvan wij, zooals gezegd, het bewijs wenschen geleverd
te zien), dan zouden de van Berchems-Ranst, van een zoon van Walter II en broeder
van Walter III afstammen. Van Walter II zijn echter tot nu toe slechts twee zonen
uit de oorkonden aan te wijzen, nl. Walter III en Gerard, welken laatste wij slechts
éénmaal vermeld vinden namelijk in 1147.
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De volgende stamtafel zal het vorenstaande ophelderen:

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

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

KLUIT. Historia critica, comit. Holl. et Zeel. II, 205.
Chronica et Cartular. monast. de Dunis, 44.
Door Butkens zelf medegedeeid.
Als 3.
Als 3.
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Over de beide uit Walter II en Gerard II gesproten liniën zullen wij in onze
Geschiedenis van het Land van Mechelen uitvoeriger spreken.
Men versta ons niet verkeerd! Wij willen geenszins de afstamming der van
Berchems-Ranst, uit het huis van Berthout-Grimberghe in twijfel trekken; wij
betwijfelen alleen de juistheid der tot nu toe bekende genealogiën.
Velerlei bewijzen voor stamverwantschap zouden aan te voeren zijn. Zoo
verklaarde in 1296, ‘in festo B. Michaelis Archangeli’ de Ridder Jan Berthout, Heer
van Neckerspoele (oudste zoon van Jan, Heer van Berlaer, van Grammines, enz.
en van Marie van Mortagne), dat ‘Consanguineus meus et feodalis’ Willem, gezegd
van Berchem, Ridder, aan de abdij van St. Bernard verkocht had 12 bunders land
(1)
te Bouchout, en te Vremde . - Floris Berthout, Heer van Mechelen, stond aan ‘syne
neve’ Costin van Berchem, Ridder, een deel af van een ‘moer’ in zijn dorp Brecht,
(2)
en een ander ‘moer’ in zijn dorp Vremde. .
Maar die verwantschap zou ook kunnen zijn voortgekomen van de zijde der
vrouwen. Wij haasten ons evenwel te zeggen, dat wij van dien kant geenerlei
familiebanden hebben gevonden.
Zeldzaam geval! Men vindt bij de oude schrijvers, als Miraeus, Butkens, le Roy,
enz. bijna geene docu-

(1)
(2)

MIRAEUS, Opera diplomatica, I 769, en Butkens II, 236.
BUTKENS, II, 238. Als bewijs voor de afstamming der van Berchems uit het huis van Berthout
willen wij niet aanhalen het grafschrift van Walter van Berchem († 11 Juni 1256) in de abdij
van St. Michiel. Het is meer dan waarschijnlijk dat dit opschrift in lateren tijd is geplaatst.
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menten, die betrekking hebben op de oude Heeren van Berchem en Ranst. En het
is evenzoo gesteld met de nieuwe Codices diplomatici. De talrijke stukken, in de
algemeene archieven van België, die wij raadpleegden, hebben ons ook geen
meerder licht verschaft. Wij betreuren dit zeer, want wij zouden ons gelukkig geacht
hebben onze studie over het huis van Berthout te voltooien, met de geschiedenis
van die merkwaardige liniën, die bezitters waren van de heerlijkheden van Berchem,
Ranst, Oostmalle, Contecrode, (Contichrode?) Mortsel, Edeghem, Bouchout, Vremde,
Millegem, enz. en wier namen op zoovele bladzijden der geschiedenis van Brabant
met gulden letteren zijn ingeschreven.
Volgens genealogiën in de handschriften van den Baron van Spaen, welke zich in
den Haag bevinden, op het ministerie van justitie, ‘Hooge Raad van Adel,’ en van
(1)
den kanunnik Helliny , had de Ridder Adam van Berchem, zoon van Jan, Heer van
Oostmalle en van Margaretha van Bouchout, bij zijne echtgenoote Catharina van
o

o

(2)

Ypelaer, drie wettige kinderen, 1 Walter, 2 Jan , Schout van Santhoven, gehuwd
met Johanna van Herbais, 3. Elisabeth, echtgenoote van Willem van Doerne,
genaamd Sompeke.

(1)
(2)

Kon. Bibl. te Brussel, C.G.
Deze Jan van Berchem, zoon van Heer Adam is 3 October 1425 reeds dood. Op dien dag
toch werd eene rente van 10 pond ‘paijements’ op mijns gened. hen. Renten ten Bosch’ die
hem door het overlijden zijner nicht Margaretha van Ypelaer, waren ten deel gevallen, doch
waarvan hij de leensverheffing verzuimd had, op zijnen te Lier wonenden zoon Arnd van
Berchem overgedragen. De leensverheffing geschiedde door diens voogd Jan, zoon van
Willem van Sompeke. B. 396 p. 124.
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Volgens dezelfde bronnen verwekte Adam van Berchem bij Lucia
(1)
Blockscoenmaecker drie natuurlijke kinderen: 1. Roland, 2. Elisabeth, 3. Simon.
Roland, die de oudste was, heeft, volgens Hellin, bij zijne vrouw Margaretha van
Santhoven vijf kinderen verwekt: 1. Roland, 2. Margaretha, getr. met Pieter van
Dasseldonck, 3. Catharina, vrouw van Jan van Pulle, 4. Egidius, of Gilles, 5. Jan,
(2)
getr. met Johanna Pels .
Authentieke bescheiden noemen echter als vader van den bastaard Roland, niet
Adam, maar Daniël van Berchem, ridder.
De moeder van dezen Roland schijnt ons uit eene niet onbeduidende familie
gesproten te zijn. Een oud handschrift noemt haar ‘dochter van Pieter schepen van
Antwerpen en van Johanna over de Vecht.’
Een Pieter Blocscoemaeckers sneuvelde 26 September 1345 bij Staveren, aan
(3)
de zijde van graaf Willem van Henegouwen, Holland en Zeeland, tegen de Vriezen .
Een andere Pieter Blocscoemaecker zegelde in 1436 als schepen van Antwerpen
(4)
‘d'un écu portant un arbre, (ledit écu) soutenu par un ours’ .
n

Op den 21 Juni 1476 verhief Jan Tollinck, na den dood zijner grootmoeder Maria
Tsblocscoemaeckers,

(1)
(2)

(3)
(4)

Men leest onregelmatig: Blocscoemaecker, Blocschoemaecker, Blockschoenmaecker,
Blockschoenmaker, enz.
Volgens het handschrift XVIII (geneal.) der verzameling v. Spaen, zouden Margaretha, Roeland
(de man van Christina Brugmans), Catharina en Egidius van Berchem kinderen zijn van
Roeland, heer van Laere, en van Lucia van Lanckelaer, gezegd Blockhamer, en kleinkinderen
van Roeland en van Marg. v. Santhoven, wat door de authentieke bescheiden wordt
tegengesproken.
J. VAN MALDERGHEM, La Bataille de Staveren.
DEMAY, Sceaux de la Flandre.
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dochter van wijlen Pieter, eene rente van 5 zister rogge op de heerlijkheid 's
(1)
Gravenweel .
De uit Lucia Blockscoenmaeckers gesproten linie der van Berchems, voerde ten
teeken harer onechte afkomst in haar wapen (in zilver drie roode palen), als
vrijkwartier het wapen der Blockscoenmaeckers, in goud een groene boom.
Op een glasraam (zonder inschrift) van het spreekvertrek, in het klooster der
Facons te Antwerpen, zag men het wapen van Berchem, met linksch vrijkwartier,
het wapen van Blockscoenmaeckers: Helmteeken: een gebaard borstbeeld, bekleed
van zilver met drie roode palen, kraag en puntige muts met kwast van het zelfde.
(2)
I.F. IV, 344 .
Roland van Berchem, zoon van den bastaard Roland en van Margaretha van
Santhoven, verkreeg na den dood zijner ouders, hunne goederen te Niel, Schelle,
Reeth, en Aertselaer. Zijn broeder Aegidius of Gilles werd door koop Heer van Niel,
met recht van hooge justitie.
In het jaar 1459 werd door Roland, op verlangen van den stadhouder van het
Mechelsche leenhof, eene lijst overgelegd van zijne van dat hof leenroerige
goederen:
‘Roeland van Berchem wettich sone wijlen Roelands van Berchem welc wijlen
Roeland naturlic sone was wijlen heer Daneels van Berchem Ridders heeft ontfangen
nair de doot vanden voirsz wilen Roeland sine vader en wijlen Jouffrouw Margriete
van Zanthoven sijnre moeder voir

(1)
(2)

B. 344 p. 147.
Door de verkorting ‘I.F.’ duiden wij aan: ‘Inscriptions funéraires de la province d'Anvers.’
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twee volle leenen alsulcke goeden chijnsen pachten bosschen heerlicheijden
manscapen laetscapen bempden enselen ende andere als de voirsz wilen Roeland
oft Jouffrouw Margriete te leenen hielden vanden heere slands van Mechelen ende
dair zij vut gestorven sijn onder Schelle Aertselair Niele ende Reeth gelegen, dair
af de voirsz Roelant en sijne vriende bij hem wesende geloefden declaratie over te
geven vut den chijnsboeke ende Register dat dair af es, met voirwaerden oft het
meer dan twee leenen bevonden worden dat dair af mijn heere altijt sal bliven
e

staende op sijn recht.... XXVIIJ meert nair passchen XIIIJ LIX. Dair bij waren alse
(1)
mannen heer Aerd van Berchem
Ridder Costen van Berchem ende Anthonis Storm..... Dit is den chijs die Roelant
van Berchem naturlic zone wijlen heer Daneels van Berchem ridders ende wijlen
Margriete van Zanthoven te houden plagen, die alsnu besiet ende houdt nair doode
sijns vaders Roelant van Berchem getroude zone des voirsz Roelants, welcke chijs
toebehorende was Jouffrouw Katheline van Zanthoven wettige dochter was Jouffrouw
Kathelinen van Lare ende verschijnt martini ende nativitatis XX denaren welc
e

ten

registere alsdaen gethoent was gescreven int jaer XIIIJ ende XXV opten XXVIIJ
dach van oegst....

Scelle
ende yerst so gedraecht de some vanden chijse binnen den dorpe van Scelle LXIIJ
stuijvers X denaren lovens, XVJ

(1)

18 Sept. 1489 verheft een Adam van Berchem, ridder, voor hem zelven en zijnen broeder
Jan, ridder, bij doode huns vaders den ridder Jan, eene rente van 5 ponden tournois,
gehypothekeerd op de heerlijkheid van Grimberghe, en eene andere rente van 50 rijnsche
guldens op de helft van Woestmeerbeek (B. 346, p. 127). Den 13 Januari 1531, verheft een
Simon (natuurlijke zoon van heer Adam van Berchem, ridder) door koop van Pieter van den
Broecke, zoon van Wouter, een huis te Santhoven, met tuin en landerijen, samen groot 7
bunder en belast met eene rente van 7 zister rogge, welke rente werd afgekocht in 1534 (B.
e

352, p. 35, 68 v .)
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stuijvers zwerte, LXIJ oude groote, XVJ oude Ingelsche, IJ denaren paijments, IIIJ
snijdage, J viertel, XXVJ hijnnen, J viertel capuijns, IIJ mudden rogs, ½ muddeken
even en XIIJ coren.
Item binnen den dorpe van Niele
gedraecht den chijs te zamen IJ stuijvers X denaren lovens, IJ oude groote, V oude
Ingelsche, J chijs gulden, een broot, VJ hoenderen ende J viertel capuijns.
Item den chijns binnen Aertsselair
die gedraecht te samen VJ stuijvers IIIJ denaren lovens, IJ oude Ingelsche, X
hoenderen ende IJ coren
item den pacht die verschijnt binnen Scelle....
item den pacht rogge in Niele....
den pacht vanden rogge geerst ende even binnen den dorpe van Aertselaar,
gedraecht te zamen...
Dit sijn de manne die den huijse ende den hove van Schelle toebehoeren nair
vutwijsen des registers:
Jan Sanders van eenen vollen leene ende vanden goeden Aerd Sanders sijns
ooms; Roeland van Berchem vanden pachte van Willebeck gecregen bij coope
tegen Jan Sanders; Rogier de Cobbe, Claus de Herde, Jan Claus, Jan Claus Jan
Claus Hijnssone, Jacob Rigmast, Peeter van Breda, nu abdt Sinte Bernairts, Jan
Goedens, Aert de Bruyne, Henrick Coops, Gheert Reeckemast, Katheline Sgreven
Joes Beerts wijf....
Dits dat manscap dat Jouffrouw Katheline van Sandhoven draecht vanden
goidshuijse van Sinte Bernairds als van XL viertel rogs dats te weten vande XXXV
viertel Rogs, sijn hare manne die hier nair bescreven staen: Henrick vander Wijct
X, Claus Jan Claus Heijnssone X, Gielis Sanders XV, Katheline van Santhove V...
Dit es dlant dat toebehoirt den hove van Scelle: inden ijersten neven thof tschelle
IJ Buedere, item beijde de bruele IIJ Buendere, item op tsondervelt ½ Buendere,
item IJ heijekens dair men ten Essche wairt gaet ende dander
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leeght bij thof. Item laex velt houdende ½ buender.
Dit sijn de enssele ende die bempde des voirsz hoefs: item dat maer houdende
IJ buendere, item eene bempt op Scelle houdende 1 ½ buender, item J bempdeken,
gelegen te Scelle achter de kerk.... (volgen de bosschen). Den erflijck chijs gaende
vut de voirscreven goeden: item dat goidshuijs van Sinte Bernairt J chijnsgulden IIJ
oude groote, item Gielijs Calans de mandemakere J nobel vlemsch, item heer
Quintijn J stuijver loven.

Dit is lijftocht;
Gielken van den Lare VJ viertel rogs.
Te weten is dat deze voirfs goede ontfangen sijn met verclairt tot twee volle leene
c

bij Roelant van Berchem Roelants sone Anno LIX, XIIIJ dat inder manieren dat zij
dit registere dair dit vut gescreven es begrepen heeft.
ten

Opten XXJ dach van meije anno LIX als mij Costen van Berchem betaelde
XXVJ Rijders voer IJ hergeweden wart tot Antwerpen vut des voirsz Roelands
Registere getrocken de declaratie vande voirfs goeden ende mij overgegeven gclijc
(1)
de cedulle hier voer inhoudt .
Den 7 September 1462 werd door Roeland van Berchem, zoon van wijlen Roeland,
in handen van den Stadhouder van het leenhof van Brabant, afstand gedaan van
al zijne leenen, ten einde die beschikbaar te stellen voor Jan en Arnold van Berchem,
(2)
Ridders, en voor Costin van Berchem, alle drie broeders .
o

In het register n 17,837 van de Rekenkamer van Brabant, lezen wij het volgende:
‘Van Roelande van Berchem die bij tijden wijlen des heren van Wesemale ende
van den voirfs. lande van Mechelen sijne leengoeden den heere in de hant

(1)
(2)

o

M.I, 66 v .
B. p. 342, p. 90.
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opgedragen hadde tot behoef heeren Jans Haerts ende Costens van Berchem, om
dieselve zijne leengoeden nijet te moegen belasten ofte vercoopen in eeniger
manieren sonder haren beijder wille ende consente ende is daer nacommen op den
en

o

XX dach in Junio a LXViij (1468) aen den voirsz. stadhoudere in presencien van
mannen van leene mijns genedich heren int voirsz. lant ende heeft wederom gehaelt
ende aengevert dopdracht dat hij van sijnen voirsz. goeden in der manieren voirsz.
den here in de hant gedaen hadde also hij doen mochte ende want die selve Roelant
gesonden heeft sijnen Rentmeester mit Janmisse Geerts Clerc van desen leenen
aenden heren van der Cammeren vanden Rekeningen te Bruessel om te wetene
ofte hij mijnen genedich here ijet schuldich ware voir thergeweijde van desen
overnemmene dat hij meijnde die contrarie diewelcke heren van der Cammeren mit
mijnen here den zegelere ende meer anderen heren van mijns genedich heren
Raide in Brabant hebben geaviseert dat die voirsz. Roelant daer nijet af schuldich
en is mits dat daer nijet af comen en was en also daeraef hun niet.’
Roland van Berchem verkocht aan Hendrik van den Wijngaerde (zoon van Otto) en
Elisabeth van Ysendijck, zijne vrouw, een huis met weiland te Lier, dat door hen
verheven werd den 4 Januari 1468 (B 343, p. 75).
Krachtens acte verleden voor schepenen van Antwerpen, had Jonkvrouw Diericke,
dochter van wijlen Willem van Berchem, die men heet Wijflet, eene lijfrente van 4
ponden groot vl. op de goederen van Roland van Berchem (zoon van Roland) van
n

(1)

welke rente zij de verheffing deed den 28 April 1468 .
Roland van Berchem bezat te Schelle het leen

(1)

C. 17837.
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genaaamd, 't hof te Laere groot 26 bunders, jairlijcs weert sijnde boven den commer
XXV zijstere roxs met eenen meijer, achterleenen en laten opbrengende V ponden,
(1)
XI stuivers, XI viertel. en II mudden rogge .
o

Roland was twee malen gehuwd, 1 met Christine Brugmans, dochter van Gerard
o

en van Catharina van Emeren, 2 met eene vrouw wier naam onbekend is.
n

Den 26 Mei 1474 verheft Christina Brugmans, vergezeld van haren echtgenoot
Roland van Berchem, ten gevolge van den dood harer moeder Catharina van
Emeren, het deel dat deze had in het goed genaamd den Wouvere of den Wuvere
(B. 344, p. 84) waarvan haar vader Gerard Brugman een ander deel verkocht aan
(2)
Willem van Berchem, vader van Olivier .
28 Februari 1484 Roland van Berchem, zoon van Margaretha van Santhoven,
‘verteegh ende daernaer verswoere metten vonnisse ende acte naer costume van
den Hove (van Mechelen) alsulcken tocht ende bijlevingen, als hij hadde oft hebben
mochte aen een hoff mette heerlijckheijdt... tot Scelle... dat men heet 't hoff ten Lare.’
Te gelijker tijd verklaarden de voogden van Roland van Berchem, zoon van gezegden
Roland en van Christina Brugmans, Laere te hebben verkocht aan Gilles (Egidius)
(3)
van Berchem, oom van dien minderjarige .

(1)
(2)

(3)

M. 45, p. 59. Leenregisfer voor het jaar 1473.
Blijkens een eigenhandigen brief van Gerard Brugman aan M. Gijsbert Molenpas, welke
gehecht is aan Register 344 van het Leenhof van Brabant (p. 246). Een Jan Brugman,
secretaris van den Hertog van Brabant (343 p. 78), komt dikwijls voor onder de leenmannen
van Brabant (1459 tot 1468). Jan van Eemeren, zoon van Wouter, verhief 29 Maart 1484, bij
doode van zijn genoemden vader, eene weide van 4 bunders te Ouden (B. 341 p. 25).
March. p. 255.
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De kinderen van Roland van Berchem en Christina Brugmans zijn:
a. Roland van Berchem. 17 Februari 1553 verheft Simon l'Hermite als curator
van Roland, de heerlijkheid Laere ‘naer vijtwijsen der pinsie curatele van de
K.M. in dathe XI Februarij 1553. Roelant van Berchem de Jonghe Roelantsz,
o

des moeder was Cristine Brucmans. (M. 48 p. 25. C. n 17839.)
b. Elisabeth van Berchem.

Gilles of Egidius van Berchem bovengenoemd, zoon van Roland en van Margaretha
van Santhoven, die de heerlijkheid Laere kocht van de voogden van zijnen neef
o

Roland en daarmede beleend werd 28 Februari 1484 (C, n 17837) kocht van
Adriaan van Schoere terug een halve bunder land, die er vroeger toebehoord had
en door zijn vader was verkocht. Hij deed de verheffing van dit leen op 22 Januari
o

1500 (C. n 17837). Voorts kocht hij van den fiscus, in 1505, de hooge, middelbare
en lage justitie der dorpen van Schelle en Niel, waarvan hij op 31 Juli van dat jaar
de verheffing deed:
o

e

‘Ghielijs van Berchem opten lesten dach van Julio a XV vive, bij opdrachten
ende oivergeven van Meester Matheeuse Hujoel secretaris in Brabant inden naemen
ende als procureur ons heren des Coninx van Castillien bij sijnen oepenen brieven
gegeven opten iersten dach van Junio int selve jair behoirlic gemechticht, om die
opdracht vande heerlicheijd ende goeden nagescreven in sijnder genaden naem te
doen ende te passeren, achtervolgende den coope bijden voirsz Gielijse van
Berchem mit consente der drie staten des voirsz lants van Brabant tegen ons voirsz
here den Coninck
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gedaen, hout die hooge middel ende leghe heerlicheiden ende insticie mit al dat
dair toebehoirt vanden dorpen van Schelle ende Nijele zoe verre wijte ende breet
als onse voirsz here de Coninck die als hertoge van Brabant ende here des lants
van Mechelen aldair gehadt heeft ende tot des de chijnsen ende renten binnen
Schelle in ghelde verschinende te kersavonde iij f.x vj stuijvers lovens, ij 1/2 oude
grooten ende eenen ouden schilt, item noch te Schelle eenen capuijn, xxxvij hijnnen,
xliij vertelen rox, xiiij 1/2 veertelen even, eenen penning lovens afgetrocken vanden
voirsz chijnse in fauten, xxxiij denaren obolen loven een hijnne, zesse veertelen
rox, vij veertelen, lij mueken, i quart evenen. Item noch die chijnsen ende renten
inden dorpe van Nijele beloopende in ghelde vj f. iiij st. iij d., ij 1/2 broot lovens, lxix
te

hunnen, iij quart, xviij part, iij veertelen, j 1/2 mueken, quart evenen. Ende noch
van diverse cleijn chijnsen van vutvangen ende inslagen onder Schelle ende Nijele
tsamen twee stuijvers, xj d. ob. lovens, des afgetrocken xij d, lovens voer fauten,
blijft iiij st. viij d. ob. tript nute, ende die kueren, vut saken van den hoostoele oft
besten pant als men sterft te Nijele voirsz, om die bij den voirsz Gielijse van Berchem
ende sijnen erven ende nacomelingen te hebben ende te gebruijcken ende dieselve
vanden hertoighdomme van Brabant zonder middel tot eenen vollen leen te houden
(1)
totter tijt toe dat die gelost ende gequeten sullen wesen .
JOH. TH. DE RAADT.
(Wordt vervolgd.)

(1)

B. 25 p. 82; Zie ook B. 348, bijvoegsel aan het einde.
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Beeldhouwkunst.
Standbeelden-nieuws.
Luim of Ernst?
ONDER dezen titel willen wij onze lezers zoo geregeld mogelijk op de hoogte houden
van de gedenkteekenen groot of klein (kleine worden eigentlijk niet meer vervaardigd)
welke aan verdienstelijke afgestorvenen worden opgericht.
Wij herinneren daarbij aan het voorgedragene op blz. 75, vlgg. van den vorigen
jaargang, waar bewezen werd dat een overvloed van standbeelden nog nooit het
bewijs is geweest van de grootheid eens volks.
De schrijver verzoekt uit de opgegeven namen geene gevolgtrekking te maken
betreffende den graad van achting welke de redactie gevoelt voor de verdienste
van hen die door standbeelden worden vereerd. Hier en daar alleen wordt het
oordeel over de zaak uitgesproken, wanneer zij al te zeer tegen de begrippen van
schoonheid schijnt te stooten.
Wij schrijven daarom zonder orde:
Voor den geestigen romandichter de Balzac zal weldra in 't Palais Royal een
standbeeld prijken.
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Delacroix wordt in brons in het paleis Luxembourg verwacht.
Men wenscht een standbeeld te doen rijzen voor den begaafden, vriendelijken
dichter Frans de Cort.
Men heeft het plan gevormd aan den welbekenden nationalen volksdichter Prudens
n

van Duyse, gest. den 19 November 1859, een standbeeld op te richten.
Aan Leverrier, den ontdekker der planeet Neptunus, wordt een standbeeld
toegedacht.
In Duitschland worden aan Ulrich von Hutten en Franz von Sickingen
gedenkteekenen voorbereid, al heeft de helft der duitsche natie ook eenen afkeer
van eerstgenoemden held.
Karel van Mander, de schilder en dichter van Meulebeke, zal (gelijk reeds lang
bekend is) in zijne geboorteplaats met een standbeeld worden vereerd.
Aan Wappers en de Keyser wenscht men standbeelden op te richten.
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Te Givet is onlangs het standbeeld ingewijd van Mehul, den voortreffelijken
componist.
Voor Ludwig Richter, de groote duitsche, nationale teekenaar, zal te Dresden een
gedenkteeken worden opgericht.
Aan den fransch-belgischen staatsman Rogier zal een standbeeld worden gewijd.
Aan den hollandschen dichter en volksvertegenwoordiger Schaepman bereiden
zijne vrienden de hulde van een marmeren standbeeld, uit te voeren door den
beeldhouwer Strackee.
Den schrijver yan den Trompeter von Säckingen en Ekkehard, von Scheffel, wil
men te Karlsruhe een standbeeld oprichten.
Dat vele steden van Duitschland zich bereid verklaren aan koning-keizer Willem I,
† 1888, een standbeeld of ander gedenkteeken op te richten is algemeen bekend.
n

Dinsdag, den 30 October, werd te Parijs een fransch-amerikaansch middagmaal
gehouden, naar aanleiding van den verjaardag der onthulling van het standbeeld
der Vrijheid te Nieuw-York. Minister Goblet sprak eene vurige redevoering uit ter
eere der ‘groot-
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sche toebereidselen voor den grooten wedstrijd’ van 1889, waartoe Frankrijk alle
volkeren(!) uitgenoodigd heeft.
n

Maandag, den 29 October 11. werd te Berlijn op de Mon-bijou-plaats het
gedenkteeken onthuld voor Adalbert von Chamisso, den bekenden dichter van
Frauenliebe und Leben en van vele andere treffelijke, soms wat hypersentimenteele
dichtstukken. Het monument bestaat uit een r e u s a c h t i g kopstuk van carrarisch
marmer op een dito voetstuk geplaatst. Julius Rodenberg schreef daarvoor een
gedicht op muziek van Richard Wagner, von Spielhagen hield eene feestrede.
Alma Tadema levert eene teekening voor een ‘fonteinmonument’, ter eere van C.
Vosmaer op te richten in de Scheveningsche boschjes.
Voor Jean Jacques Rousseau is in 't begin van Februari een standbeeld onthuld op
de St.-Genovevaberg te Parijs. Het draagt wandelstok en hoed onder den arm, als
wilde 't niet lang te dier plaatse blijven wachten.
Gelijk men weet zetelt Diderot sedert lang op het St.-Germain-bolwerk en houdt
Voltaire bij het Institut de wacht.
Doch... last not least!
n

Een comble. Te Parijs is den 4 November op het Antwerpen-plein een
gedenkteeken onthuld ter eere van den Gewapenden Vrede.
De gedachte die loodzwaar op Europa drukt wordt hier zinnebeeldig voorgesteld!
Een gevleugelde Genius(!),
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Frankrijk voorstellende, met de bekende phrygische muts op het geniale hoofd,
steunend op een zwaard, heeft de hoorn van.... overvloed aan hare voeten. Het
getrokken zwaard en de overvloed! Vroeger bond men de denkbeelden Vrede en
Overvloed aan een. Heden is het de vrede met het zwaard in de vuist die den rijkdom
verspreidt!!
De beeldhouwer Coutan heeft voor vele jaren met dit beeld eenen grooten prijs
gewonnen; zou de heer Sedille, de schenker, nu van zich zelven geenen tegenhanger
laten maken, voorstellende Den ontwapenden Oorlog of Den Getemden Mars,
zooals onze van der Borght in zijne Vrede-Vreught zou zeggen.
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Aankondigingen en advertentiën.
Boekenkennis.
Nieuwere romans.
Vaarwel, door Neera, uit het italiaansch, door Dr. Epkema. Voor de naamlooze
vennootschap De Portefeuille: MM. Olivier, te Amsterdam, uitgever, 1888, 87 blz.
Neëra is de aangenomen naam eener lombardische dame, die in Italië en in vele
landen daarbuiten, door haren roman Teresa, en andere vruchten harer pen, een
groot getal lezers heeft verworven. Dr Epkema schaart haar onder ‘de schrijfsters
van beteekenis’. De gevolgtrekking die Neëra uit haar verhaal wil maken is deze:
dat er nog eene andere liefde bestaat dan diegene welke door de aanhangers der
Wahlverwandschaft en van den zinnelust in Wagners Walküre wordt geroemd.
‘De schuldige liefde maakt niet gelukkig’ zegt Valeria, de hoofdpersoon (blz. 79);
‘voor een korten tijd bevredigt die liefdekoorts, maar het leven heeft behoefte aan
rust’.
Moge Neera ons in een volgend verhaal die rust, die liefde zonder koorts schetsen,
gelijk zij ons hier het afschrikkend voorbeeld van het tegendeel biedt.
Uit de Porte-feuille. Twaalf novellen van Apeliotes, Taco H. de Beer, Mevr. W.F.Z.
Honigh-van Reuth, Melati van Java, W.P. Wolters, Noel Bazan, Ludovic Halévy,
Marc Twain, Sacher Masoch, e.a. Met illustratiën van Alfaro H.A.C. Dekker, J. Linse,
Jan v. Oost en J.L. Scheidel. Voor de naamlooze vennootschap De Porte feuille,
M.M. Olivier, te Amsterdam, uitgever, 160 blz.
Deels teedere, deels blijde, deels spotachtige verhaaltjes. Wij kennen de namen
van goeden klank hierboven genoemd. Reinheid, zedigheid, schoonheid, voeren
zij in 't schild. Het groote fransche duel van Gambetta is eene kostelijke parodie
onzer heerlijke begrippen van eer!
Achter de coulissen, kleine onbescheidenheden, door F.A. Buis, Henri Duval,
r

Maurice Hageman J en N. van Harpen. Voor de
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naamlooze vennootschap De Portefeuille, M.M. Olivier, Amsterdam, uitgever, 1888,
164 blz.
De uitgever wil de zonderlinge denkbeelden, illusiën, utopiën, die er omtrent het
hedendaagsch tooneel bestaan ophelderen, en bewijzen dat de stand der kas en
de roem der tooneelspelers naar geheel andere beweegkrachten luistert dan het
publiek vermoedt. Dit wordt bijzonder in een opstel van Henry Duval bewezen. Wij
hebben hier eene reeks kostelijke tafereeltjes voor ons, waarmede de zeden die
achter de schermen heerschen eigenlijk niets te doen hebben. Lachend doorleest
men het werkje dat veel waarheid en menschenkennis bevat, en soms een roerend
tooneel uit het leven van den jongen kunstenaar schetst. De Helmersiaansche
deftigheid wordt hier te recht bespot. De natuurlijkheid sluit echter de zedelijkheid
niet uit. Soms is het alsof de jonge schrijvers vreezen aan de schoonheid te kort te
doen door de zedelijkheid van het tooneel aan te bevelen. Welke verwarring van
denkbeelden! Ons bundeltje is echter niet zoo aanmatigend radicaal. Daarom:
‘Welkom!’.
De twee hoeden, door Nic. Theelen. Tongeren, drukkerij van Theelen-Michiels,
1888, 206 blz.
Los, vrij, natuurlijk, zelfs kinderlijk, doch van goeden smaak, met menigen trek
van wezenlijke menschenkennis in aangenamen stijl geschreven; zoodanig is het
verhaal De twee hoeden, hetwelk wij hartelijk welkom heeten op de leestafel.
Ernst Ahlgren. Schetsen uit het Zweedsch, door Una. Met portret van de schrijfster.
Leiden, A.H. Adriani, 1889.
Ahlgren, Mevrouw Benedictson, is een aardige tegenstelling van hare eigene
schriften. Hare schetsen zijn geene uitstorting van lyrische opwelling of epische
verhaaldrift, maar een wapen tegen haar eigen gemoed. Zij prediken tevredenheid,
rust, moed, niet ongezonde gedachten, en de schrijfster zelve leed aan
zwaarmoedigheid, aan hypochondrie, die haar een einde aan haar leven deed
maken. Merkwaardige tegenstelling, die slechts kan voorkomen in een leven zonder
evenwicht, zonder steun in de hoogere opvatting van het dagelijksche leven. Slechts
in het schetsje Levensmoe komt de neerslachtigheid der schrijfster door, anders
nergens. Zij streed, zij stierf met moed maar zonder troost en hoop op een beter
leven!
Dat dringt in hare schetsen door. Was zij meer stoïcijn dan christen? Hare verhalen
zijn soms nuchter; sentimentaliteit kent zij niet; er heerscht hier eene aardige
mengeling van dichterlijkheid en koele opmerking!
Eene lange Marteling. Oorspronkelijke roman van Louise Stratenus, Arnhem,
Gouda Quint, 1888.
Wij kunnen niet anders dan ons aansluiten bij allen die reeds bij 't eerste
verschijnen dit verhaal met vreugde begroet hebben.
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Het bevat uitmuntende en kiesche esthetische schoonheden, bewijzen van eenen
fijnen geest van opmerking, diep gevoel, gezonde zedeleer.
Het onderwerp is onzen meesten lezers reeds bekend: de vrouw, de moeder die
zich geheel opoffert ter betrachting van hare plichten als huisvrouw, als echtgenoote;
de vergevingsgezinde, lijdende onder de buitensporigheden van haren gemaal, en
die aan hare kinderen niet kan noch wil bekend maken wie het geld verspilt waarvan
het huishouden moet leven. Daardoor verbeurt de gemartelde dan zelfs
(onrechtvaardig) de liefde van eigen kroost!
Men leze en oordeele, en hope en verwachte van de begaafde schrijfster weldra
een verhaal van blijder, troostender stemming. Semper gaudete!
Lars Dilling. Schetsen. Uit het Noorsch door Una. Tweede Bundel. Leiden, A.H.
Adriani, 1888, 220 blz.
De kritiek heeft zich reeds lang en met erkentelijkheid over dezen nieuwen bundel
uitgesproken, en wij sluiten ons daarbij oprecht en hartelijk aan. Wij hebben hier
verhalen als bloemen die niet voor eenige uren bloeien en weder vergaan. Gezonde
humor is de grondtrek der hier geschetste karakters, een lach en eene traan, maar
geene valsche gevoeligheid; dat getuige eene vergelijking der verbalen onderling.
Wij herh len wat wij vroeger omtrent den eersten bundel gezegd hebben in den
jaargang 1888 van de Dietsche Warande, vierde aflevering. De verhalen zijn van
een even gezond als diep gevoel.

Dicht- en prozawerken van verschillenden aard.
Letterkundige schetsen (Huet over Tolstoï; Prof. van Hamel over een bezoek aan
Victor Hugo, Sarcey, Daudet en Huet). Voor de naamlooze vennootschap De
Portefeuille, M.M. Olivier, uitgever, Amsterdam, 1888, 32 blz.
Men ziet gaarne oude, bekende vrienden terug, en drukt hen. warm in de armen
wanneer zij toegankelijk zijn voor oprechte genegenheid. Daarom mogen deze
Schetsen elkeen door en door welkom wezen.
Onze nationale Letterkunde. Eene keuze uit de werken der beste zuid- en
o

noordnederlandsche schrijvers, uitgegeven onder toezicht van Pol de Mont. N 1.
Balladen en Romancen van Willem Bilderdyk. Ninove, wed. Prosper Jacobs en
o

zonen, drukkersuitgevers, 1888. 32 blz. kl. 8 25 centiemen.
Eene uitstekende onderneming; want boeken uit Noord-Nederland zijn maar
zelden bereikbaar voor kleine beurzen. Wij hopen dat de volgende afleveringen
weldra mogen verschijnen.
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Hierbij zij nog als aanbeveling opgemerkt, dat de levensschets des dichters en een
overzicht zijner werken aan den bundel voorafgaan.
In Memoriam. Aan Mr. C. Vosmaer. 1888, 123 blz.
Dit werkje, door den uitgever A.W. Sythoff, te Leiden der familie van den
betreurden overledene aangeboden, is eene schoone en waardige hulde van diens
verdienste en goede eigenschappen.
Vosmaer is reeds in de bladen en elders te veel besproken, dan dat wij bij zijne
persoonlijkheid nog behoeven stil te staan. Wij spreken eenvoudig onzen hartelijken
dank uit aan den heer Sythoff voor zijne edele en schoone gave.
Bibliographie der middelnederlandsche taal- en letterkunde, door Louis D. Petit,
conservator bij de bibliotheek der rijks-universiteit te Leiden. Met de goude medaille
bekroond en uitgegeven van wege de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taaln

en Letterkunde. Leiden, E.J. Brill, 1888, 297 bl. groot 8 .
Dergelijke werken behooren tot de nuttigste welke ter studie onzer oude letteren
geschreven kunnen worden. Er behooren hiertoe eene belezenheid en volharding
die slechts weinig personen bezitten. De schrijver had alreeds de voldoening dit
door de Academie algemeen erkend te zien.
Bij dergelijke werken zijn natuurlijk eenige leemten geheel onvermijdelijk, indien
er niet meerdere jaren over het opstellen daarvan verloopen zijn.
De Academie heeft ook niet eens volkomen volledigheid gevoederd. Sedert het
verschijnen des werks heeft de heer Arnold, tweede bibliothecaris ter boekerij van
Gent eene bijzondere studie over het werk en als 't ware een supplement geschreven.
Wij verwijzen naar dit opstel hetwelk eerstdaags in, de Handelingen der Academie
zal worden uitgegeven. Maar ook zonder dit toevoegsel verdient het werk de
algemeene hulde van allen die zich ernstig met de letterkunde onzer middeleeuwen
bezighouden.
Het bevat de opsomming niet alleen der uitgaven van oude werken, maar van
alle studiën welke in 't verloop der eeuwen over middelnederlandsche letteren zijn
uitgegeven.
De werken van J. Van den Vondel, uitgegeven door Mr. J. van Lennep; herzien
o

en bijgewerkt door J.H.W. Unger, Gent, S. Leliaert, A. Siffer en C , 1889.
Wij ontvingen reeds het vierde deeltje dezer nieuwe uitgave, behelzende:
‘1605-1616, Het Pascha, Den Gulden Winckel, De Vaderen; 1617, Vorstelycke
Warande der Dieren; 1618-1620, Hierusalem verwoest; De Heerlyckheid van
Salomon; De Helden Godes; 1637-1639, Gysbreght van Aemstel, Elektra,
Maeghden.’
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Een aanlokkelijk werk. De druk is goed, de bewerker Unger is bekénd voor zijne
uitmuntende bibliographie van Vondel; de ondernemer der uitgave, Sijthoff te Leiden,
draagt eenen even voortreffelijken naam; de galvano's en houtsneden zijn in 't
algemeen zeer goed geslaagd; de prijs is zeer matig; het formaat is recht handig;
de drukfouten zijn zeldzaam, maar de uitgave van van Lennep is het niet. Van
Lennep knoopte alle werken aan Vondels leven. Dat is eene uitmuntende eigenschap
die wij hier missen; van den anderen kant is van Lenneps uitgave niet vrij van
misstellingen en leemten, die wel gemeden konden worden. Ondanks dat moge
deze uitgave veel aftrek vinden. De Vondel van Jos. Alberdingk Thijm, uitgave
Roelants te Schiedam heeft ons nog niet bericht.
Voor Vlaanderland, ter eere van Coremans en zijne trouwe medewerkers, door
o

Baldwin. Gent, drukkerij S. Leliaert, A. Siffer en C , 1889. 51 blz. 50 centim.
Dit werkje, met twee portretten, van de heeren Coremans en De Laet, in
semi-gravure, versierd, is eene waardige hulde en een eereblijk ter gelegenheid
van de geestdriftige betooging te Antwerpen gevierd.
Hoe zou ook een jonge rechtsgeleerde, vol moed en kracht niet juichen bij hetgeen
onlangs ter Kamer is geschied, al is het ook slechts een begin van verbetering der
rechtspleging. In volle, warme dichtstukken wordt hier de diepe indruk van het
gebeurde weder gegeven. Daaraan worden andere gedichten, die op de gelegenheid
passen, gevoegd; vervolgens wordt de levensbe. schrijving der twee genoemde
advocaten der vlaamsche zaak gegeven, en eindelijk worden de drie taalwetten in
hun geheel afgedrukt. Het geheel is een uitmuntend werk, wat in ieders handen
behoort te zijn. Ook is de typographische uitvoering uitmuntend.

Werken voor 't Tooneel.
Iwein van Aalst, melodrama in drie bedrijven, door Dr. Is. Bauwens, eerevoorzitter
van het zang-, tooneel- en letterkundig gezelschap ‘'t Land van Riem’ van Aalst.
Muziek van den toondichter Gustaaf Pape, werkend lid van ‘'t Land van Riem’. Het
stuk werd door dit gezelschap de eerste maal vertoond, ten schouwburge van Aalst,
op 28 Maart 1886. Leuven, drukkerij van Karel Peeters, Namensche straat, 22,
1888.
Wij wénschen onzen geachten Dr. Bauwens van harte geluk met dit nieuw bewijs
van zijn talent, zijne vlijt en zijne christelijke en vaderlandsche gevoelens.
Een kunstenaar slaagt het best wanneer hij voor zijne werken
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onderwerpen kiest van den bodem waar hij geboren is, van de luchtstreek waarin
hij zelf ademt. Hij zal dan bepaald tot den geest en het hart zijner lezers of hoordets
kunnen spreken. Iwein van Aalst is een stuk van uitmuntende strekking, levendig
van gang en zedelijk; het bevat eene goede aaneenschakeling van schoone
tafereelen, al zijn de toevalligheden ook een weinig storend voor het kunstgenot.
Wouter en Dooreken, minnespel in één bedrijf, door Floris van Westervoort.
Antwerpen, drukk. van Lod. Janssens, Carnotstraat, 125, 1888.
Hannes en Klaartje, minnespel in één bedrijf, door Floris van Westervoort.
Antwerpen, Lodewijk Janssens, drukker-uitgever, 1887.
Graaf Koenraad van Zolre, drama in drie bedrijven, door Floris van Westervoort.
Antwerpen, drukk. van L. dela Montagne, Wijngaardstraat, 10, 1888.
Harald en Hilda, minne-drama in één bedrijf, door Floris van Westervoort.
Antwerpen, drukk. van L. dela Montagne, 1888.
Van Westervoorts werken getuigen allen van ernstig nadenken, goeden smaak,
zedelijkheid, zielenadel des schrijvers. Zijn Koenraad toont historische studie, daarop
volgt zijn Harald en eindelijk Wouter alsook Hannes.
Wij bevelen deze tooneelwerken oprechtelijk aan. Zelfs wanneer van Westervoort
een minnespel schrijft, houdt hij vast aan den zedelijken grondslag. Hij verstaat de
naieve gemoedsbewegingen eener verliefde burgerklasse. Mochten zijne werken
wat meer gespeeld worden! Zij staan boven vele anderen, die men herhaald vertoont.

Oudheden.
Aldenardiana en Flandriana, door Edmond vander Straeten. Nieuwe reeks. Eerste
deel. Brussel-Noord, D. Van Doorslaer-Verbeken, drukker-uitgever, 1888, 140 blz.
Iedereen kent de vlijt, de volharding, de oorspronkelijkheid die ons tegenstraalt
uit de schriften van Edmond vander Straeten, Het kan niet anders dan de algemeene
erkentelijkheid wekken dat de schrijver de belangrijkste zijner opstellen in bundels
verzamelt, daar zij voor de nationale oudheidkunde van het hoogste gewicht zijn.
Zoo zie men hier de verhandeling over Eenamsche penningen, Voormalige
Speelmannen, die over goudleder, kleurafzetten, pottebakken, enz. allen van 't
hoogst belang voor de geschiedenis der kunstnijverheid, al zijn zij nog zoo kort.
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De kerk van Sinte Dimphna te Geel, tweede uitgave. Geel, drukkerij van E.
Biddeloo, 1888, 83 blz.
De schrijver verbergt zijnen naam met bescheidenheid, dewijl hij voor zich zelven
geene eer zoekt.
Welnu, hij heeft toch een nuttig werk gedaan, niet alleen voor den godsdienstzin,
maar ook voor geschiedenis en oudheidkunde.
Elkeen, ook de grootste geleerde in 't vak, kan uit zulke beschrijvingen, wanneer
zij met zorg gemaakt zijn, wat leeren. De schrijver behandelt met nauwkeurigheid
verschillende deelen der kerk, waartoe ook de aanbouw behoort, de ziekenkamer
genaamd, waar vroeger de zinneloozen in de afzondering eene novene moesten
bidden, en kosteloos werden opgenomen. Volgde de genezing niet, dan werden zij
in een bijzonder huis besteed.
Het grootere werk van P. Kuyl, Gheel vermaard door den eerdienst der heilige
Dimphna, was des schrijvers hoofdbron.
Olmen, naar de archieven van Postels abdij, door Th. Ign. Welvaarts, Prior en
archivaris der abdij van Postel-Moll, Buitenlid van Met tijd en vlijt, enz. enz. enz.
Turnhout, boekdrukkerij van F. Beersmans-Pleck, 1888, 106 blz., met het
wapenschild der abdij.
Dit werkje bevat acten van hertog Jan (1293), van den abt van Malonne (1432),
inlichtingen op het gebied der aardrijks-, der geslachtskunde enz. en een alphabetisch
register wat het gebruik ervan zeer verlicht. Het verhaal van de vreugde en 't leed
der geestelijken loopt tot op het jaar 1880.
Het Refugiehuis der abdij Postel te 's Hertogenbosch, door Th. Ign. Welvaarts.
's Hertogenbosch, gebroeders Muller, 1888.
Wie kent den ijverigen prior en archivaris der abdij Postel-Moll niet?
Alles wat van zijne hand komt is nieuw, en geeft bewijzen van groote vlijt en
inspanning. Het Refugiehuis is eene merkwaardige bijdrage tot de zedegeschiedenis
e

e

van de 13 -15 eeuw. Dergelijke bewijsstukken vullen de geschiedenis onzer
voorvaderen op treffende wijze aan.
Wij hebben hier eene reeks actestukken voor ons, loopende van het jaar 1249
tot 1530, benevens eene alphabetische opsomming der Inboorlingen van 's
Hertogenbosch, die in de abdij Postel verbleven, of daar buiten kerkelijke bedieningen
bekleedden, van 1438 tot 1785, benevens een zeer nuttig alphabetisch register.
e

L'hôpital St. Julien er les asiles de nuit à Anvers, depuis le XIV siècle jusqu'à
nos jours, par Ed. Geudens, chef de bureau aux hospices civils d'Anvers. Anvers,
o

typographie F.J. van Ael-Schoofs, rue de l'Empereur, 52, 1887, 221 blz. groot in-4 ,
met platen.
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Dit werk worde hartelijk welkom geheeten onder de studiën der oude zeden en kunst
van de vlaamsche steden. Het is met zorg en vlijt bearbeid, en vervult eene ware
leemte. Mocht elke stad van België dergelijke monographiën leveren. De gasthuizen
spiegelen op merkwaardige wijze den toestand der maatschappij onzer voorouders
af.
Met recht drukt de schrijver op de algemeenheid der hospitalité de nuit onder
onze voorouders. Ik meen in de Geschiedenis der gestichten bewezen te hebben,
dat bijna geen gesticht tot opneming van hulpbehoevenden in België is ontstaan of
het was oorspronkelijk eene herberg, dat is een vreemdelingenhuis, een
xenodochium, en niet voor zieken bestemd. Het zieken-verzorgen dringt
langzamerhand de herbergen binnen; deze waren gasthuizen, huizen voor tafelen bedgasten, geene ziekenhuizen. Het woord gast duidt de zaak aan. Het woord
gasthuizen is voor ziekenhuizen ten onrechte gebruikelijk gebleven en het woord
herberg heeft de beteekenis van bierhuis, enz. ontvangen.
Een blik op het z e e r g o e d e register kan den oppervlakkigsten lezer van den
rijkdom des inhouds overtuigen. Een weinig meer nieuwe boekenkunde ware niet
overbodig geweest.
De uiterlijke vorm van dat kostelijk boek is uitmuntend. Moge het vele koopers
vinden!
P. ALB. TH.
Noordbrabantsche Volks-Almanak voor het jaar 1889. Jaarboekje voor
Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde, onder redactie van Aug.
Sassen, archivaris der gemeente Helmond. Met afbeeldingen. Prijs f. 1-15 (fr. 2-50).
Helmond, J. de Reydt.
Dergelijke werkjes zijn bij uitstek nuttig, dewijl men altoos weet wat men erin moet
zoeken, en de schrijvers ervan meestal beter dan iemand anders ingelicht zijn
omtrent de zaken welke zij bespreken.
Wij ontmoeten hier met buitengewoon genoegen de namen van de voortreffelijkste
schrijvers: de heeren J.Th. de Raadt, J.G. Frederiks uit Amsterdam, J.C. van Ghert,
H.V. Ouwerling, J.v.d. Baan, H. Lamers, Jac. Cuypers, Th.J. Welvaarts, A. van
Sasse van Ysselt, Th.G. Versfelt, G.M. van Heeswijk en eindelijk den hoofdopsteller
zelven, den kloeken, ondernemenden archivaris, Aug. Sassen, die ons onder anderen
e

leert dat gebruiken van heidenschen oorsprong nog in de 13 eeuw te Helmond in
zwang waren. Wij leeren daaruit dat b.v. Faust's onderteekenen met bloed 3 eeuwen
later nog gebruikelijk en niet zoo schrikkelijk was als men denkt. Men kan daarbij
het blijspel Frick in 't Veurhuys van Jongnagel (1642) als bewijs vergelijken.
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Ein Weltbild unserer kirchlichen Kunst, gezeichnet in der Vatikanischen
Ausstellung von Heinrich Swoboda, Kaplan am Campo Santo in Rom. Mit sechs
Kunstbeilagen. Paderborn, Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh, Münster
in W. Prinzipalmarkt 1. 1889, 48 blz. Mk. 1-80 (fr. 2-40).
De schrijver wijst er met recht op hoeveel wij in de kleinkunst van de Oosterlingen
kunnen leeren, waarbij onze gewrongen onnatuurlijke ornamentstijl aan geregen
laarsjes doet denken. De Hindoes zijn ons vooruit, de Indische kruik, blijft een kruik,
en wordt geen gebouw zooals onze hoogwijze pottebakkers-kunstenaars eruit
maken.
Deze en vele andere nuttige wenken, waarbij men zich verheugt soms de
‘Chineezen van Europa’ genoemd te worden, bevat dit leerrijk verslag.
Für Carl Greith's Freunde, ein Andenken aus seinen Briefen. Mit Greith's Bildniss.
Freiburg im Breisgau, 1888, Herder'sche Verlagshandlung, 84 blz.
Wien zouden de uittreksels eener briefwisseling van den voortreffelijken, edelen
toonkunstenaar Greith met zijne vrienden niet welkom zijn?
Wij hebben hier het genot van de natuurlijke, ongezochte mededeeling der
schoonste gedachten-splinters, des mans ‘die door goeden uitslag zich nooit liet
verheffen of verblinden en die door de aanvallen der kritiek niet vernederd werd’,
doch die ook gevoelde dat bij den zwakken mensch de toenemende koelheid eindelijk
in verstijfdheid overgaat, wanneer de gelijkmatige stemming niet aan een zeer hoog
beginsel ontspruit.
Herinnering aan en van E.M. Arndt (1858-1859), door Karel Stallaert, werkend lid
der Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde. Gent, drukkerij S.
o

Leliaert, A. Siffer en C , 1888.
Verhaal van een bezoek bij den grooten duitschen geleerde en eene briefwisseling
tusschen de heeren Arndt en Stallaert gehouden over Pangermanismus.
Eléments de la grammaire flamande, application des règles grammaticales,
e

exercices de lecture et de traduction par F. Rosel, 3 éd., remaniée et augmentée.
Bruxelles, librairie classique, E. Duval, fils et soeur, 21, rue des Paroissiens, 1888,
145 blz.
Een uitmuntend boek voor het waalsche deel der bevolking, opdat het toch
eenmaal niet meer moge denken dat men eene vertaling naar Göthe moet maken
om de vlaamsche geschiedenis van Reinaert de Vos aan de belgische Walen bekend
te maken, gelijk nu geschiedt.
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Overzicht van Tijdschriften.
België.
Art moderne. - 1-5. Saint Paul et le sémitisme. L. Bloy, Un brelan d'Excommuniés.
La quest, du théâtre de la Monnaie. Chron. judiciaire des arts. Tout au Japon. Expos.
Van Gelder et Hamesse. La Materna. Les voyageurs en tableaux. Franciscus. Expos.
Heymans au cercle. Expos. Pissaro. Nadia. A. Cabanel. La direction de La Monnaie.
Aux XX. Un programme pour l'histoire. Les origines de l'art. Grupello, sculpteur et
médailleur. Les artistes et les grands.
o

Het Belfort. N 1. E. Pauwels, Paul Féval. E. De Gryse, Het Hexameron. C. Lucas,
r

De Altaargeheimenissen van Vondel. J. Samyn, Lamblin en David te Leuven. D
Jonckbloet en de ‘Gewijde poëzie’ der middeleeuwen. J. Broeckaert, Snippertjes
uit de oude doos. F. De Hert, Eene reis onder de zee. Het Vlaamsch in de Kamers.
Gedichten van H. Claeys, G. Gezelle, O. Ritzen.
o

Fédération artistique. N 10. A. Van Ryn, Richilde de E. Mathieu. G. Verdavainne,
Delsaux, Halkett, Massin, Marcette, Broerman. A.V. Ryn, La Messe en si mineur
o

au Conservatoire. N. Kolbac, Germinie Lacerteux de Ed. de Goncourt. N 11. E.
o

Vander Straeten, Deux Clavicordes signés. Moise sur le Nil, de E. Wambach. N
12. G. Verdavainne, De l'impuissance. A.V. Ryn, La Monnaie. L'art japonais.
Niederland. geistl. Lieder aus Handschr. des XV. Jahrh. v W. Bäumker. Le Rubens
t

o

de S Bavon. l'soline de A. Messager et C. Mendès. N 13. Expos. à Paris. O.
Lecesne, Clavecin de Jean Ruckers. A. Van Ryn, Franciscus, oratorio de Tinel. C.
de Moosherck, Gand: Le Roi d'Ys de Lalo. N. Kolbac, La Reine Fiamette de C.
o

Mendès. N 14. Peul d'Acosta, Etude s.l. synthèse de l'art lyr. dram. A. Van Ryn,
Nadia de Bordier; La Materna. P. Stephen, Les Expos. rétrospectives. Annie Brunel
o

de F. Gittens Le Palais Médicis. N 15. J. Colfs, Congressistes archéologues. Etude
etc. (suite) G. Verdavainne, Expos. Cluysenaer. A. Van Ryn, La Materna. J. Daisy,
o

L'Ecole des Beaux-Aits de Paris. Istar de J. Péladan. N 16 P. Stephen, L'art
Japonais. A. Van Ryn, Le Roi d'Ys. G. Verdavainne. Les XX. Etude etc. (suite). N.
o

Kolbac: Les résignés de H. Céard. N 17 J. du Jardin, Les expressions de l'amour.
o

Etude etc. (suite). Le Japonisme. Godefroid de Bouillon de d'Acosta. N 18. Art jap.
(suite). G. Verdavainne, L'art belge à Paris. A.V. Ryn, Roméo. Les Aissa-Wahs. N.
Kolbac, Expos. parisiennes.
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o

Flandria. N 174-182. Selma van Ossian, bl. 630, 6, 16, A. De Vreught, Bohemen
en de czechische Volksstam, 632, 19, 32, 42, 53, 67. - Het Nederlandsch in
Gerechtszaken, 2. Eene Vlaamsche Hoogeschool, 3, 13, 26, 62. E. Vander Straeten,
Aldenardiana: 4, 29, 50, 77, R. Verhulst, Blanka, 6. C. De Neve, Invloed van het
Licht bij de Levensveropenbaringen, 7. De hervorming te Brugge, 8. F. Rodenbach,
Taalregeling, 14. K. Stallaert, Maria v. Braband, 16. Vlaamsch en Liberalism, 26.
E. Hiel, Fornarina, 27, 40. F. Van Leemputten, 30, 64. E. Nys, Sir H. Summer Maine,
31, 63. Betooging Coremans, 37, 77, 85. Oud Gallische Taal, 41. E. Hiel, Twee
Liederen, 51. E. Van Langenhoven, Teirlinck's Cilia, 54, E. Hiel, K. Torfs, 67. Procter,
79. A. Goffin, Taalstrijd te Antwerpen, 86. E. Hiel, Groenendael.
o

Guide Musical. N 52. Richilde (suite). Une réforme de la mus. (suite). B. Claes,
MM. d'Indy et Bernard au concert Lamoureux. M. Kufferath, La Messe en si mineur
de Bach à Bruxelles. Amsterdam: Le roi d'Ys de Lalo. L'Association artist. d'Angers.
o

N 1. E. Vander Straeten, Lettres inéd. de Cyprien de Rore. Une réforme etc. (suite).
B. Claes, Paris: Isoline de A. Messager et Mendès. M. Kufferath, La question de la
direction de La Monnaie. Le Pré-aux-Clercs. Leipzig: Orphée de Gluck. La saison
o

de carnaval à Rome. N 2. L. Mesnard, Rossini et son influence music. E.
Destranges, Gounod disciple de Wagner. Subvention de l'Opéra à Paris. F.
Dwelshauvers, Leipzig: Les Trois Pintos de Weber-Mahler. M. Kufferath, Berlioz
o

par Ad. Jullien. N 3. Imbert, Brutalités et éiégances du goût musical. B. Claes,
t

Paris: Un épisode du Faust de Liszt au concert Lamoureux. Le S François de Tinel
à Bruxelles. Wagner à Bordeaux, Lyon et Marseille. Thompson en Italie. M. Kufferath,
o

Beethoven par W.v. Wasielewski. N 4. M. Kufferath. Lettres de Wagner à Uhlich,
Fischer et Heine. Brutalités etc. (suite). Bruxelles: Nadia, de J. Bordier; La Materna;
La Patti. Anvers: Don César de Bazan de Massenet. Gand: Le Roi d'Ys de Lalo.
o
Leipzig: Lohengrin = Van Dyck. N 5. Lettr. de W. (suite). Brutalités etc. (suite).
me
Bruxelles: Reprise des Maîtres Chanteurs; M Materna. Anvers: Le Retour imprévu
de Callaerts. Amsterdam: Van Dyck et la Materna. Les Festspiele à Bayreuth.
o
Rheingold à New-York. N 6. Lettr. de W. (suite). Edouard Lalo. H. Maubel,
o
Catéchisme d'art. B. Claes, Paris: Le Retour d'Ulysse de Pugno et Carré. N 7. Le
Roy d'Ys de Lalo. B Claes, Paris: ‘Où est l'arche de Noë?’; le Wallenstein de V.
d'Indy, le Requiem de Fauré. Conc. histor. au conservat, de Bruxelles. L'adjudication
du théât. de la Monnaie, Anvers: Le Roi d'Ys. Leipzig. L'orat. Constantin de Vierling:
o
Rome: Le Conte de Gleichen. L'opérette anglaise à Vienne. N 8. Lettres etc. (suite).
B. Claes, Paris: Symph. en ré min. de C. Franck. Bruxelles: Les Aissa-Wahs de Van
Cromphout;

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

230

Roméo et Juliette de Gounod; la jeune Ecole franç. aux XX. Thomson à Madrid. Lilli
Lehmann et l'opéra ital. M. Remy, Le Prince Igor, opéra de Borodine.
o

Jeune Belgique. - n 1. Eeckhoud, Lettres pour les illettrés. Maubel, Richilde.
o

Loquela. n 4. 28 art. Zantekoorn. Répertoire univ. de la langue franç. Bruggelingen.
D'ommekeer in de friesche taal.
o

Magasin littéraire et scientifique. n 1. L. De Backer, Poètes provençaux de la
me

Renaiss. au 19

s. Lettre de Louvain. T. de Rochenoire, Les Ecriv. cath. A. de T'
me

Serclaes, Hembyze. M. de Harlez, La Religion en Chine. G. Cooreman, M. et M
Ledroit de Blaguère, avocats. E. Standaert, Dies Natalis. F. Van den Bosch, La
o

conversion de Zola. A. Dutry. Expositions. J. Casier, Rondels. N 2. A. Thiéry, P.
Bourget. M. Cousot, L'Enfant dans la poésie. Mgr. de Harlez, La Relig. en Chine
on

(suite). E. De Groote, Au Caucase. B Béthune de Villers, Lubeck. L. De Backer,
Poètes prov. etc. (suite). Le R.P. Callens. Salon de Louvain.
o

Nederl. Museum. N 12. M. Rooses, Twistpunten in de Vlaamsche Beweging. A.
Gittée, Taal en volksmythol. in Limburg (verv.). Pol Anri, Jan Van Beers.
Précis Historiques. - 1-2. V. Baesten. L'Ommeganck de Bruxelles en 1615. J. Van
Spilbeeck, Nicolas Psaume, évêque de Verdun de l'ordre des Prémontrés
(1516-1575). P. Palanco. Le P. Laynez au colloque de Poissy et à Paris en 1561.
E. Cosquin, L'astronome Kléper et les catholiques.
o

me

Rev. de l'Art chrétten. N 1. Sauvage, Dessin orig. du 15 siècle appart. au
Chapitre de Rouen. Barbier de Montault, Croix stationnales de la basil. du Latran à
t

t

Rome. J. Helbig, Les Gildes de S Thomas et de S Luc dans le Nord de l'Allem, II.
L. Cloquet, Types symboliques, V.J. Didiot, Un tableau morave. L. Cloquet et A. de
Lagrange, Manuscr. de Ferry de Clugny. J. Helbig, Neerlandia Catholica. Barbier
t

de Montault, L'Infl. de S Bonaventure s. l'art ital. à prop. des peint. d'Utrecht et de
t

Florence; L'oratoire de la confr. du S Sacrem., au Latran; Peint. mur. de l'archi-hôpit.
t

t

du S Sauveur, Les images du Christ, Epitaphes pontific. et Inventaires de S Pierre
à Rome.
o

Rev. Belge. - N 17-18-19. Richilde. Marnix de Sainte Aldegonde, F.E. Ardrighetti,
La légende du Kourgan rouge. J. Bailly, Le banquet d'Oultremont. S. Laurent, A
propos d'lstar. Ch. Tilman, Un lettré et un chrétien. E. Baes, Le déshérité. P. Danamy,
Venise. Th. Maurer, Les petites chansons. D. Goerig, Aux penseurs magnifiques.
L. Ickx, Les grands coeurs. Ch. Beltjens, H. Heine.
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o

e

Rev. de Belgique. N 1. Delboeuf, Le magnétisme animal (3 partie). L. Navez, La
question de l'émigration.
o

Revue Générale. N 1. C. Woeste, L'Allemagne à la fin du moyen-âge. J. De Becker,
La propriété ecclésiast. et l'oeuvre de la Constituante en 1789. La Fée etc. (suite).
E. Roustan, Conte de Noël. P. de Haulleville, Procès Lemonnier, La femme-avocat,
La question flamande, La peine de mort.
os

Rond den Heerd. N 5-13. Joh. Winkler, Oud-vlaamsche namen, Blz. 33, 51, 57,
77, 86, 94, S. Genoveva, 36. Ed. Vlietinck, Walravensijde, 38, 41, 60. F. Haghebaert,
Dante (verv.) 43, 66. A. Joos, T of d in de gebiedende wijze? 49. H. Claeys, Arme
Visschers, 50. - Ad. Duclos, Memlinc's sterfdag en geboorteplaats, 57. Matthijs de
Lobel, 60. De Melaatschheid, 62, 71, 73, 83. De fransche omwenteling van 1789,
65, 75, 102. Uitsteekberden, 81. H. Claeys, De wolf der O.L. Vrouwkerk te Aken,
84. Over tapijten, 89. Hoe men vertellen moet, 97.
o

o

De Toekomst. N 1-12, Toegepaste zielkunde, Natuurkunde. N 2. A. De Cock, Fr.
V. Cuyck's Segher Janssone. A. Cornette, Balladen v. Bilderdijk. A. Gittée, M. Perk's
Troubadours; Contes popul. de différ, pays.
De Vlaamsche School. Tentoonst. Linnig, Blz. 185. J. Staes, Conscience en de
critiek in 1838. A. Vermast, Kabinet De Meyer, te Brugge. A. Bredius, Over Potuyl,
195. M. Rooses, Karel Ooms (m. platen), 1. Rubens' Sint Bavo, 8. J. Staes, Bijdr.
e

tot de gesch. van Antwerpen op het einde der 18 eeuw, 9, 19. A. Cornette, Spencer
over de ontwikkeling der kunsten, 10. A. Vermast, Kunst en kunstonderwijs te Brugge,
1, 12. Constant Montald, prijs van Rome, 14. M. Rooses, Moderne kunst in
houtsnede, 18; Ortelius' Album amicorum, 21. P. Alberdingk Thym, Jullien's Berlioz.
o

Volkskunde. N 1. A. Gittée, Burton's Duizend en Een Nacht. A. De Cock,
o

Volksgeneeskunde. N 2. Van 't schoenmakerken. De zeven Winnaars der
Koninginne van Mississipi. Volksgeneesk.

Nederland.
os

Caecilia. N 1-5. J. de Jong, Briefwisseling Wagner-Liszt (verv.) 1, 11, 21. J.J.
Scheltema, Bäumker's Niederl. geistl. Lieder aus d. 15. Jahrh., 12. E. Mathieu's
de

Richilde te Brussel, 13. Jullien's Berlioz, 22. W. Nicolai, De 3
23-26.

t

symph. v. S Saëns,

o

De Gids. N 1. J. Hooijer, Blik op Douwes Dekker, 1-29. J. Frantzen, Invloed der
Duitsche letteren op de Nederl., 29-80. S. Naber, Latijn en Grieksch? 80-106. J.
Sachse, Journal des Goncourt, 106-132. J. Buys, Het heilige verbond, 132-165. A.
van
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Hamel, Salon der Comtesse Diane, 165-175. Pantoen. L.v. Deyssel's Kleine
Republiek. Engelbert de Chateleux' Indrukk. v.d. dag. Daudet's Souvenirs d'un
homme de lettres.
o

De Katholiek. N 1. O.a.A. van Cooth, De symmetrie in hare juiste beteekenis en
kunstwaarde hersteld naar de oude Grieksche kunst, 42-63. J. Leesberg, Het bezoek
o

der drie Koningen 67-72. N 2. P. De Bruijn, De pauskeuze in de eerste eeuwen
t.a.d. onderg. v.h. Oost-Goth. rijk in Italie, (Slot van blz. 202) 92-116. F, Poelhekke,
Jonckbloet's Isaias, 116-133.
o

Katholieke Gids. N 1. C. Scheiberling, De sociale vraag. B. Klönne, Van Jerus,
naar Jericho (met platen). F. Stracké, Museum te Haarlem. Een dag uit h. leven v.
Pr. Willem III. H. Schaepman, Aan den Kath. Gids. Th. Koelman, E. Drumont en de
o

Joodsche kwestie. N 2. P. Bots, De transfiguratie naar Raphaël. Een dag etc. (slot).
M. Tullingh, Algemeen stemrecht. C. Scheiberling, Onveranderlijkheid d. kerk en
veranderlijkh. d. wereld. A. Ruyten, Multatuli. F. Stracké, Museum te Haarlem (verv.).
Drumont (verv.).
os

Leeswijzer. N 14-19. Fransche Letteren, 185. Molière's Geleerde Vrouwen, 187,
199, 216, 226, 244. J. Pluim, Iets over kunst, 197. Caroline Schelling, 209. J. Winkler
Prins, De vrouw in de oud-Fransche literatuur, 213. G. Priem, Vosmaer's Muze,
225. A. Dondorf, Een schilder uit den Ouden tijd, 234, 249, 258. T. Pluim, H. Swarth's
Sneeuwvlokken, 237. T. Pluim, Vondel als schilder, 241. Gedachten ov. fransche
letteren, 253. Bjornson als redenaar, 255. G. Priem, De kanon van Polukleitos, 256.
o

Maandblad voor Muziek. N 4. H. Viotta, Parsifal. Amalia Materna Het Museum
o

‘Prins Hendrik’ te 's Gravenhage. N 5. Die Sarazenin, opera-schets v. Wagner.
o

Nieuwe Gids. N 2. L. van Deyssel, Zolaas nieuwe boek. A. Prins. Een executie.
F. Erens, Literaire fantasie. A. Aletrino, Een achtermiddag. Een Leelijk Eendje. Jan
ten Blink, Hél. Swarth, Breeroo, Heine. - Cath. Van Rees, Cosinus, Netscher, Emants.
J. Staphorst, Monuments égyptiens du Musée de Leide. P. Hack v. Outheusden,
Jong-Amsterdam.
o

Noord en Zuid. N 1. C. den Hertog, Taalstudie der onderwijzers. Stud. v. Potgieter:
Grauwtje. E. Sachse. Geels werken. T. de Beer, Episch, lyr. dram. J. Rössing,
Costers Iphigenia. S of sch? Tweede persoon: U hebt, U heeft. Gisteren, heden,
morgen. Den staf breken. Verbuig. der lidw. in eigennamen.
o

De Portefeuille. N 26. P. Rosegger, (m. portr.). J. van Santen-Kolff, De Berlijnsche
o

Nibelungenring. Het nieuwe Burgtheater te Weenen. N 27. Gallische Boogschutter
van J. Best
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(plaat). J. van Santen-Kolff, Zolaiana. Briefe von Wagner an Uhlig, Fischer und
o

Heine. M. Perk, De springprocessie te Echternach. N 28. J. van Santen-Kolff. A.
Jullien's Berlioz. Springprocessie (vervolg). Ebers' Die Gred. J de Rochemont,
o
Bamboe. N 29. W. Honigh-Van Reuth, Fiesta de Toros. Christine Nilsson (met
o
portr.). Hilda Ram's Vier tijdperken van den Dag. N 30. G. Ohnet (met portr.). De
Nibelungen te Berlijn. Volksalmanak voor 1889 van J. Alberdingk Thijm. Dahn's
Attila. Dumas' Henri III. De processie v.h.H. Sacr. v. mirakel le Amsterdam in de
e
o
XVI eeuw, schilderij v.A. der Kinderen. N 31. J. van Pellecom, Het gezongen
o
woord. Marc-Monnier, Les Gorilles. Het Hypnotisme in de kunst. N 32. P. Wijsman,
o
Auguste Blanche, † te Stockholm. N 33. Les Résignés. De Barbier, schilderij van
o
H. Schalken. N 34. Ohnet's Le Docteur Rameau. Sardou's Marquise.
o

Algem. Nederl. Familieblad. N 1. Doopregister der Hollanders in Brazilië (verv.).
Oude kerkregisters (Geulle-Goudswaard). Bijdr. tot de geneal. d. famil. Andres. De
Brielsche vroedschap van 1618-1794, VIII. Hoogendijk-van Domselaar (verv.). De
geslachten van Heemskerck en van Vianen. Aanteeken. uit de trouwregisters te
Sluis.
os

Nederlandsche Spectator. N 49-52, 1-5. Sanskrit- und Prakrit-Handschriften,
403. A. van der Es, Vosmaer's vertal. der Odussee, 403. D. Nijhoff, Bijvanck's Poëzie
en Leven, 404. Oude kunst in Nederl., 412. Verboden boeken, 415. Bredius'
Meisterw. des Rijksmus. zu Amsterdam, 420, 429. België's aanwinsten uit
Cheltenham, 421. Dora d'Istria's werken, 421. Bijvanck, Willem de Clercq, 424. J.
Six, Grieks vazen m.d. naam v.d. meester, 424, 430. J. Israels, 22 landsch.
teekeningen van Goethe, 425. S. Warren, Gasten en geesten, 432. W. Bijvanck,
De zoon van Bilderdijk, 3. D. Scheurleer, Russische muziek, 6. Bulletin des Églises
Wallonnes, 11. Dahn's Frigga's Ja, 15. Halliwell-Phillips, 18. Goethe's of Lessing's
Faust? 18. C. Francken, Emil Baehrens, 18, 27. A. Bredius, Rembrandt-teekeningen,
20. E. Moes, Jan van Scorel, 21. De processie v.h.H. Sakr. v. Mirakel te Amsterdam,
28 J. Hoogvliet, Volapük, 35. J. Hartog, Middeneeuwsche geestel. liederen, 37.
Mémoires van Daudet, 38.
o

Studiën op godsdienst., wetensch. en letterk. gebied. N 5. W. Wilde, De Geyter's
o

Keizer Karel, 417-464. J. van Kasteren, Nieuwe Syrische bloemlezing. N 1. A. van
Gestel, Frederik Le Play, 1-64. J. Kerlen, Hypnotisme, 65-109. G. Jonckbloet,
o
Coppée's Contes rapides, Veuillot's Historiettes et Fantaisies, 109-114. N 2. H.
Allard, Ommegangen en bedevaarten naar Heilo en Oesdom in 1713, 115-157. J.
Kerlen, Hypnotisme en Hysterie, 157-187. G. Jonckbloet, Delaporte's Récits et
Légendes.
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Duitschland.
o

Archiv für christliche Kunst. N 2 Erweiterung und Vergrösserung von Kirchen,
13. E. Keppler, Deutschlands Riesenthürme, 14. Das Bildwerk de Taufsteins in
Freudenstadt, 17.
Archiv für Kirchl. Baukunst. Jahrgg. 1888. G. Hermann, Deutsche Kunst z. Zeit
der Sächs. Kaiser, 1-15. R. Mielke, Religion u. Kunst, 15-31. Illustrationen z. Gesch.
der Glasmalerei, 31-35. P. Kortz, Reise des Architekten-Vereins n. Bosnien, der
Herzegowina u. Dalmatien, 35-65. Antependium u. Altar-Palla in d. St.
Gertruds-Kirche in Stockholm. J. Otzen, Die Kirche z. hl. Kreuz in Berlin. Kruzifix
von Miller. Wandlungen in der Darstellung des Todes. Fenster des Kölner Doms.
Begräbniss-Kirche im Muskauer Parke. Mit 10 Lichtdruck-Tafeln u. 36 Holzschnitten.
o

Fliegende Blätter für Kirchenmusik. N 1. F. Schmidt, Franz Witt; Die Zukunft
o

des Cäcilienvereins. N 2. F. Schmidt, Zwei die Orgel betreffende Fragen.
o

Die Gesellschaft. N 1. C. Alberti, Die 12 artikel des Realismus. E. Wechsler, Karl
Frenzel (mit Portr.) E. Stahl, Ein Musikanten-Problem. M. Goldstein, Deutschl.
zukünftiges Gesetzbuch. M. Conrad, Aus d. München. Kunstleben. C. Alberti, Berliner
o

Theaterbriefe. N 2. E. Mauerhof, Die Lüge in d. Dichtung. P. Niemeyer, Neuzeitliches
Biertrinkwesen. F. Hammer, Wie die Schweizer kritisieren. M. Goldstein, Sünden
wider den Vaterland. Geist.
o

Hist. Jahrbuck der Görresgesellschaft. N 1. Funk, Die Schrift De aleatoribus
1-22. (Hüffer, Wunder des Hl. Bernhard u. ihr Kritiker, 23-45. Falk, Kurf. Friedr. III.
v.d. Pfalz u.d. Nonnenkloster Marienkrone zu Oppenheim, 46-66. Eubel, Sbaraleas
u. Papinis liter. Nachlass. Glasschröder, Z. Frankfurt. Reichstage v. 1366. Denifle,
Z. Ratio Studiorum Soc. Jesu a. 1588.
o

Magazin f.d. Litteratur des In- und Auslandes. N 1. K. Blind, Urältestes
Germanen-Volk. E. Eckstein, Die beiden Austern. W. Kirchbach, Ibsen 's Die Frau
vom Meere. J. Mähly, Hellenisch, die Gelehrtensprache der Zukunft, v.A. Boltz. G.
Karpeles, Lessing in Rom. Ur. Germ.-Volk. (Fortsetsung). E. Braussewetter, Zola's
o

Rêve. A. Friedmann, Ad. Kohut. Tr. Pech, Czech. Encyklopädik. Eichendorff. N 3.
J. Poestion, Kalewala. Germanen-Volk (Forts.) J. Sarrazin, Vict. Hugo's schriftsteller.
o
Nachlass. J. Filtsch, Das neueste Buch über Siebenbürgen. N 4. F.v. Bodenstedt,
Zur Geschichte der grossen Entdeckungsfahrten. Germanen-Volk (Forts.) K.
Freiligrath, Heines Grab. L.v. Sacher-Masoch, Octave Mirbeau. E.v. Wolzogen,
o
Menschen untereinander. N 5. G. Kleinert, Friedr. d. Grossen Stellung zur
Volksbildung. R. Proels, Eine deutsche Muster-
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bühne. M. Vogler, Eine neue Kulturgeschichte. W. Henckler, Tolstoj's Glaubenslehre.
o

E. Groth, Französ. Kritik deutscher Geschichtsforschung. N 6. Eine Geschichte
von Holger Drachmann. A. Kohut. Briefe v.L. Mühlbach a.d.J. 1848. H. Glücksmann,
o

Bauernfeld. Friedr. d. Gr. etc. (Schluss). N 7. A. Daudet, Gambetta. A.v. Suttner,
Victor Cherbuliez. A. Wünn, Parting of the ways. M. Lehmann, Jon Arnason. Italien.
o

litt. kritik. N 8. A. Kohut, Csiky's Dürre Blatter. E. Bark, Spanische Naturalisten. J.
o

Petzoldt, Kritik der reinen Erfahrung. J.v. Grotthuss, Pol de Mont. N 9. W. Henckel,
Die schöne Asa. Kritik etc. (Forts.). W. Kirchbach, Zwei Gedichte. C. Arps. Eine
Freundin Puschkins. A.v. Krajewska, Le Vifet le Mort, L. Fuld, Der code civil und d.
Theater.
o

Musica Sacra. N 1. A. Walter, Franz Witt. Die Bestrebungen des Cäcilienvereins.
o

Stimmen aus Maria-Laach. N 1. B. Duhr, Eine Irrung der Jungfrau v. Orléans. St.
Beissel, V.d. kunsthistor. Ausstellung d.J. 1888 z. Brüssel. A. Baumgartner, Tolstor;
Ph. Schweitzer's Geschichte der Skandinav. Literatur. J. Knabenbauer, P. Schegg's
o

Biblische Archaologie. N 2. P.v. Hoensbroech, Papst u. Kirchenstaat. J. Hagen,
Die Astronomie i.d. letzt. Jahrzehnten. M. Meschler, Lehr u. Redeweisheit des
Heilandes. A. Baumgartner, Verfall d. deutsch. Volksliter. u. Kunst i 16. Jahrh. W.
Kreiten, Säculäquat od. statuarisch.
o

Zeitschrift für christliche Kunst. N 10. J. Pieper, Roman. Pfarrkirche zu Brenken.
Schnütgen, Kaselkreuz nebst Stolen in Applikationsstickerei. W. Bode. Ein neues
Profilbild des Heilands von Jan Van Eyck in der Berlin.-Gallerie. F. Crull, Die
Grabplatte der Herz. Sophie v. Mecklenburg zu Wismar. J. Dettmer, Der
Kirchenschatz von Herford. Keppler, Wie studirt man Kunst? (Bibliograph.
Rathschläge). W. Effmann, Aufgrabungen in der Krypta der Abteikirche zu Werden.
o

N 11. H. Thode. Die Dormagen'sche Madonna vom Meister des Bartholomaüs. J.
Asseburg, Anton Eisenhut und Otto Meier. A. Fuhrmans, Relig. Malerei auf der
internat. Kunst-ausstell. in München, J. Liell. Der h. Christophorus in d. roman.
Kirche zu Bcedingen. V. Herzig, Zwei Gussleuchter aus Stendal. Dominik.-Kirche
zu Köln.

Frankrijk.
L'Artiste. - Déc. Diderot, L'éducat. par le théâtre, fragm. inédits. 401-409. M.
Tourneux, Notice sur les fragm. inéd. de Diderot - P. de Chennevières. Souvenirs
d'un directeur des Beaux-Arts: le vicomte Both de Tauzia. (fin) 409-437. E. Durand-
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Gréville, Monograph, artistiques: Journal posthume d'un artiste (fragm. inédits)
453-458.
Journal des Arts. - 1-10. A. Dalligny, L'exposition des 33. P. Du Bois, Causeries
d'un curieux: les graveurs du XIX siècle. Expos. de la Royal Academy de Londres.
Dons, Les musées de Saint Quentin. Un tableau de Rubens. Superstit. et coutumes
du Tonkin. S. Reinach, Le château de Saint-Germain. Fouilles en Egypte. A. Gruyer.
Corrège au Mus du Louvre. Dalligny, L'Expos. rétrospect, de l'art franç. en 1889.
Expos, de peintresgraveurs. P. Jacques, Edm. de Bonaffé. P. Botrei, L'Expos. de
Florence. Acad. des inscriptions et Belles-lettres. A. Dalligny, La polychromie dans
la statuaire du Moyen-Age et de la Renaiss. Macé de Challes, Les débuts de
te

Cabanel. Van der Myssel, Les peintres graveurs d'outre-mer et d'outre-monts. Vic
de la Borde, Rapports sur les envols de Rome. Soc. nationale des antiquaires de
France. Deux pierres tombales. H. Veuagneux, Fouilles archéolog. P. Robert, Expos.
du cercle Volney. F. Henriet, Expos. de la Soc. des Aquarellistes. A. Dalligny, Notes
sur l'hist. du meuble.
Le Muséon. Janv. - A. Mehren, Etudes s. la philosophie d'Averrhois, 5-21. C. Serrure,
Essai de grammaire gauloise, 21-37. E. Wilhelm, La patrie et l'orig. de Cyrus, 37-51.
Imbert, Le temple reconstr. de Zorobabel (fin) 51-67. H. Van Hoonacker, L'origine
des 4 prem. chapitres du Deutéronome, 67-86. V. Bótticher, La Troie de Schliemann,
une nécropole à incinération préhistor., 101-132. I. Pezzi, De quelques particular.
de la langue de Ferdouzi.
o

Polybiblion. N 6. Visenot, Réc. publications illustrées L. Couture, Philosophie.
o

Comptes rendus: Théologie, Histoire. Partie technique: 393-472. N 1. Visenot,
Dern. publicat. illustrées. F. Boissin, Romans, Contes, Nouvelles. Comptes-rendus:
Théologie; Jurisprudence; Sciences et Arts, (E. Faligan, La Légende de Faust; E.
Nageotte, Hist. de la Poés. lyr. grecque; C. Huit, Vie et OEuvres de Ozanam; T.
Martel, OEuvres littér. de Nap. Bonaparte; OEuvres inédits de V. Hugo.) Histoire.
o

Partie tech., 5-48. N 2. L. Couture, Philosophie. C.r.: Théologie; Jurisprudence;
Sciences et Arts; (ae Nadaillac, Moeurs et Monum. des peuples préhistor.; Carette,
Étude sur les temps antéhistor.) Belles-Lettres, (J. Plowert, Glossaire pr. servir à
l'intellig. d'auteurs décad. et symbolistes; J. Lemaître, Impressions de théâtre; E.
Bouchet, Précis des littératures étrang. anc. et modernes; J. Lemaître, Corneille et
me

la Poétique d'Aristote; Vaudon, Et. littér. sur le 19
49-80.

siècle;) Histoire. Part. techn.,
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Revue archéologique. - Nov.-déc. S. Reinach, Les gaulois dans l'art antique et le
sarcophage de la vigne Ammendola, 273-285. Cagnat, Le camp et le praetorium
e

de la III légion auguste à Lambèse, 285-294. Berthelot, Sur le nom de bronze chez
les alchimistes grecs, 294-299. P. Monceaux, Fastes éponymiques de la ligue
Thessalienne. Tages et Statèges fédéraux, 299-319. F. de Mély, Le poisson dans
les pierres gravées, 319-333. Drouin, L'ère de Yedzdegerd et le calendrier perse,
333-344. Helbig, Inscript. gravée sur le pied d'un vase tarentin, 344-349. L. de Fleury,
Les dépôts de cendres de Vendée, 349-360. Menant, Deux fausses antiquités
chaldéennes, 360-367. Vaillant, L'Estampille ronde de la flotte de Bretagne trouvée
à Boulogne-sur-Mer, 367-372.
Revue des Deux-Mondes. - 1-2-3. O. Feuillet, Le divorce de Juliette. G. Rothan,
Souvenirs diplomat.: L'entrevue de Stuttgart, 70-102. E. Planchut, La situation
financière de l'Egypte, 169-187. G. Valbert, Crispi et sa politique. P. Leroy-Beaulieu,
L'Etat, la religion, l'éducat. et l'assistance publique, 282-321. G. Boissier, Le poète
Prudence, 357-391. P. Janet, La Philos. de Lamennais, 549-581. M. Paléologue,
Madame de Chateaubriand, 606-642. F. Brunetière, Le peuple d'Israél et son
historien, 672-695.

Engeland.
o

Dublin Review. N 1. E. Clerke, The New Crusade, 1-24. W. Kent, The Unity of
Theology, 25-43. E. Peacock, Were Nuns ever Immured? 42-51. E. de Lisle, The
Evolutionary Hypothesis, 43-70. F. Capes, A Dominican Story-Teller, 70-86. J.
Vaughan, Faith and Folly, 87-105. A. Clerke, The Cape in 1888, 106-113. T. Arnold,
Louvain a. Dublin, 113-121. A. Hilliard Atteridge, A Protest. Criticism of Protest.
Missions, 121-136.
Fortnightly Review. - Jan.-Febr. A. Swinburne, Victor Hugo: Toute la lyre, 29-41.
O. Wilde, Pen, pencil, and poison, 41-55. Symonds, Elisabethan and Victorian
poetry, 55-80. W. Mallock, The scientifie bases of optimism, 80-107. E. Gosse,
Ibsen's social Dramas, 107-122. G. Curzon, A visit to Bokhara, 122-144. F. Harrison,
The future of agnosticism, 144-157. Dowden, Hopes and fears for literature, 166-184.
Tyndall, A Story of the lighthouses, 198-220. Dumbard Ingram, Two centuries of
irish history, 229-245. Lyn Linton, The characteristics of englishwomen.
The Portfolio. -Jan.-Febr. Mounet-Sully as Hamlet, painted bij Laurens. W. Loftie,
Westminster Abbey. J. Page, Dartmoor. P. Hamerton. M. Habert-Dys. A Man's
portrait from the picture by Jan Van Eyck in the Nution. Gallery. Julia Cartwright.
Lorenzo Losto.
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Italië.
os

Römische Quartalschrift. N 1-4. J. Wilpert, Die Katakombe der h. Priscilla, 1-20.
H. Hyvermat, Fragm. altcoptischer Liturgie, 20-28. Armellini, Zwei altchristl.
Inschriften, 28-36. P. Batifol, Ungedr. Papst. u. Kais.-Urkunden ans basilianischen
Archiven, 36-64. Nürnberger Docum. zum Ausgleich zw. Paul V, u.d. Republ.
Venedig., 64-81; 248-277, 354-368. De Waal, Aus einem Lib. indulg. Urbis des 14.
Jahrh.; Der longobard. Silber und Goldschatz des Car. Rossi. H. Swoboda, Altchristl.
Funde in Oesterr. Wilpert, Die Ausgrab. i.d. röm. Katakomb. - J. Kirsch, Zur Gesch.
der alt. Peterskirche in Rom, 113-130. Armellini, Bronzeplatte m.d. Bildn. Petri u.
Pauli, 130-137. Germano, Haus der hh. Mart. Johannes u. Paul., 137-148; 339-344,
404. De Waal, Der Schatz des Cav. Rossi., 148-165. G. Brom, Briefe v. Raph.
Brandolinus Lippus, 175-207. J. Kirsch, Die Cometerien der Salarischen Strasse
im 13 Jahrh. Sauerland, De Ccemeterio Priscillae Rom inv. in canicul. ann. 1578.
Battifol, Archiv d. griech. Collegs in Rom. P. Baumgarten, Ueber die Geldsort. in
Wien zu Anf. des 19 Jahrh. - J. Kirsch, Ort des Martyr. des Ap. Paulus, 233-248.
De Waal, Euchar. Gefäss in Lammesform; Gewandstücke a.d. 4 Jahrh.; Ausgrab.
i.d. Basil. S. Valentini. - De Waal, Figürl. Darstellüngen auf Teppich. u. Vorhäng. in
röm. Kirchen bis z Mitte des 9 Jahrh., 313-339. Stevenson, Cömeterium der h.
Christina, 350-354. Pflugk-Hartung, Die Liniirung der alt. Papstbullen, 368-382.
Baumgarten, Unbek. Papstbriefe a.d. Zeit vor 1198, 382-404. (Mit polychromen und
heliotyp. Tateln). (Prijs per aflevertng: 5 fr.)
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Erratum.
ste

1 Jaargang, bl. 763, regel 26-27. In plaats van: ‘mais que le temps, ce juge
impartial, dont les sentences sont sans appel, n'honorera pas même des honneurs
de la critique.’

Te lezen:
‘mais auquel le temps, ce juge impartial, dont les sentences sont sans appel,
n'accordera pas même les honneurs de la critique.’
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Josephus Alberdingk Thijm als stichter der Dietsche Warande
(1)
herdacht.
HET was in het najaar 1842. De begaafde dichter was toen twee-en-twintig jaren
oud. Openlijk was hij nog niet als schrijver opgetreden. Zijne gedichten waren
hoofdzakelijk aan den huiselijken kring en het familieleven gewijd; zijne opstellen
in proza werden voorzichtig met eene enkele letter (M) onderteekend.
Daar rees in het wakker, strijdlustig, ridderlijk en voor al wat edel en schoon is
ontvlambaar gemoed van Alberdingk Thijm en eenige zijner voor de schoone kunsten
blakende vrienden, de gedachte op tot stichten van een kunstorgaan hoofdzakelijk
aan de belangen van het tooneel gewijd, tot verheffing der dramatische kunst
bijzonder te Amsterdam.

(1)

Het bestuur der Dietsche Warande heeft gemeend den stichter van het tijdschrift uitsluitelijk
in deze eigenschap te moeten herdenken, en levert slechts eene bijdrage tot de
levensbijzonderheden, die sedert den dood des diepbetreurden dichters alom verschenen
zijn en nog verwacht worden, in de werken der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde
te Leiden, in die der Brusselsche, zoowel als in die der Gentsche koninklijke academie, enz.
Men stipt hier den levensloop daarom slechts aan.
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Men stond toen nog in het tijdperk dat de menigte zich vergaapte aan Hondentrouw,
of de moord in het woud van Bondy, aan de Gedenkschriften van Robijn, en het,
op ‘algemeen verlangen’ bij Jan Gras, op de Leidsche schans, ijverig gespeelde
drama Aballino, of de groote bandiet.
Jos. Alberdingk Thijm was een geboren criticus, en meende door vastheid van
schoonheidsbeginsel, door onafgebroken hameren op wansmaak, op
gewetenloosheid, wat goeds te kunnen stichten, vooral in die kunstuiting welke
soms pleegt eene zedeschool voor 't volk te zijn - het drama, het tooneel. Zoo werd
(1)
dan de Spectator van tooneel, concerten en tentoonstellingen gesticht, onder de
kenspreuk, aan Hooft ontleend:
‘Schrik niet.....
Straf is mijn haat: maar lieflijk mijn gemoet.’

Nu werd tegen de onwetenheid, de luiheid, de zorgeloosheid van tooneeldirecteuren
en spelers, tegen de vadsigheid des publieks geprotesteerd; en zien wij heden aan
Gijsbreght van Aemstel, naar ouder gewoonte tegen Kersdag gespeeld, eene
passende inkleeding geven, men heeft die aan de terechtwijzingen te danken welke
reeds door den Spectator, in het jaar 1842, werden geschreven.
Dit tijdschrift was toenmaals bijna het eenige in geheel Nederland, (zelfs met
inbegrip van België) hetwelk kunstcritiek leverde in de Nederlandsche taal, en
bijzonder stond het alleen met de tooneelcritiek. Toch ging het onder, na het bestaan
van een achttal jaren, maar zou zich in 1855 weder verheffen met eenen anderen,
omvangrijkeren

(1)

Reeds in hetzelfde jaar begon men Spektator te schrijven, volgens de door Jos. Alb. Th.
voorgestelde regeling van de spelling der bastaardwoorden.
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titel, waaronder men aan de meeste schoone kunsten eene groote plaats wilde
inruimen:

De Dietsche Warande.
De bestuurder was Jozef Alberdingk Thijm. Ter inleiding zette de stichter der
Warande uiteen, hoe hij vreesde dat de titel sommigen schrik mocht aanjagen, maar
beduidde tevens den lezer hoe hij dien had gekozen om aan te duiden dat in die
gaarde alle vruchten van nederlandschen of nederduitschen stam, hetzij te Antwerpen
of te Groningen, te Tongeren of te Amsterdam, ja zelfs te Grevelingen of te Lubeck
ontsproten, mochten te vinden zijn.
Ook zou het tijdschrift op zoo breeden grondslag worden gevestigd, dat binnen
de grenzen der kunstgeschiedenis daarin velerlei meening vrij konde uitgesproken
worden, al was en bleef de leus van den hoofdopsteller ook Nil nisi per Christum.
Hij schreef daarover onder anderen naar België aan den ondergeteekende,
archivaris te Leuven:
26 Oct. 1854.
‘Vriend, ik ben aan 't bepeinzen van een groot plan. Ik wensch, zoo ik uwe hulp
daartoe krijgen kan, een tweemaandelijksch tijdschrift op te richten. Wordt mijn
voornemen verwezenlijkt, dan zal dit tijdschrift gewijd zijn aan nederlandsche
oudheden, kunst en letteren. Ik wensch er in behandeld te zien aktueele vraagpunten
op het gebied van kunst en literatuur, voor zoover beiden in verband tot het dietsche
vaderland staan. Ik wensch er vooral eene ruime plaats in te geven aan bijdragen
voor geschiedenis onzer beeldende kunsten, muziek en literatuur. Ik zal er ook
onuitgegeven of slechts in
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zeldzame drukken voorhandene oude dicht- en prozabrokken in opnemen. Ook
wordt er in behandeld al wat ons den vroegeren maatschappelijken en huiselijken
toestand onzer vaderen verduidelijken kan: zeden, gebruiken. rechtspleging, enz.
enz.
Wat denkt gij hiervan? Er zou bijv. gelegenheid zijn, om de fraaiste stukken van
minder bekende vlaamsche dichters en dichteressen met letterkundige noten daarin
op te nemen...’
De jonge, vurige criticus omgaf zich daarom van eenen stoet medewerkers, die
geen oogenblik twijfel overliet, hoe oprecht, hoe rechtzinnig hij zijn plan wilde
uitvoeren.
Ten genoegen onzer lezers schrijven wij de lijst der medewerkers af, zooals die
in den eersten jaargang op bl. II wordt vermeld. Men zal daaronder menigen geliefden
afgestorven vriend, maar ook ouderen van dagen terug vinden, die zich heden nog
in eene goede gezondheid verheugen.
De lijst was aldus alphabetisch opgesteld:
P.P.M. Alberdingk Thijm,
A. Angz. Angillis,
L. de Baecker,
S.J. van den Bergh,
H.A.A. van Berkel,
Ph. Blommaert,
J.H. Bormans,
Th.J.H. Borret, pr.,
A.J. Bruinsma,
Edm. de Coussemaker,
P.J.H. Cuypers,
J.M. Dautzenberg,
N. Donker,
Prudens van Duyse,
J. Dyckmann, pr.,
M.G. Tetar van Elven,
Edw. van Even,
J.G.A. Faber,
W. Everts, pr.,
G.D. Franquinet,
J.H. Halbertsma,
J.F.J. Heremans,
C.R. Hermans,
J.C.A. Hezenmans,
W.J. Hofdyk,
H. Hofmann von Fallersleben,
J.J. van der Horst, pr.,
J.J.L. ten Kate,
P.J. Koets, pr.,
D. Koorders,
R. van Hinloopen Labberton,
J. van Lennep,
J.J. Nieuwenhuyzen.
A.C. Oudemans,
Julins de Saint-Genois,
Alexander Schaepkens,
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F.A. Snellaert,
Karel Stallaert,
L. Veneman,
J. van Vloten,
M. de Vries.
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Aan deze lijst ontbreekt nog een enkele naam: die van den derden der broeders
Alberdingk Thijm, Lambertus Joannes; die vooral op muzikaal gebied werkzaam
was, en op 't oogenblik der uitgave van de eerste aflevering aan zijn gezin en talrijke
vrienden ontviel. Josephus schreef daarover aan den ondergeteekende de volgende
woorden:
t

Op S Egbertsdag 1855.
Hooggeachte heer en vriend,
‘Gij hebt zeker vernomen wat zware slag mij en de goede zaak in Holland
getroffen heeft, door het onveiwacht afsterven van mijn dieibaren broeder
Lambertus. - Maar de Warande was nu eenmaal op touw gezet; groote
e

uitgaven waren er voor gedaan; het I nummer lag afgediukt. Ik moest,
hoe weinig gestemd, dus wel doorgaan...
Nieuwe moeilijkheden rezen op, door velerlei tegenstand.

20 Maart 1856.
Waarde en hooggeachte vriend,
.... Jammer dat we nog al veel inteekenaars verloren hebben, onder den
druk eener hier heel dure decembermaand. Ik zal echter al het mogelijke
doen om de Warande open en begangbaar te houden. Ik beveel mij zeer
aan voor uwe kunsthistorische namenlijst. Didron heeft mij op de
belangrijkheid daarvan, door zijn voorbeeld, aandachtig gemaakt. In een
naam zit ik weet niet welke lichtsprank, die stralen schiet op den geheelen
kring van voorwerpen daar rondom, en het duistere bekend doet worden....
Men ziet ondertusschen uit de lijst der medewerkers dat het oprechte doel van den
stichter is de Nederlandsche kunst van Noord en Zuid, in den ruimsten zin, in de
Dietsche Warande vertegenwoordigd te zien. Maar voor als nog scheen de geboden
spijs slechts voor uitverkorenen bestemd.
Slaat men nu verder eenen blik op den inhoud der eerste deelen, zoo bemerken
wij dat ook zelfs buiten de dietsche grenzen omgezien werd naar bijzonder-
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heden welke aan Dietsche kunstgeschiedenis te stade konden komen.
Kerkelijke oudheden en bouwkunst namen eene hoofdplaats in. die eerst later
aan taal- en letterkunde werd ingeruimd.
De stichter zag met benauwdheid rondom zich heen in Amsterdam de aloude
zwierige steenen geveltoppen wijken voor afgrijslijk dreigend in de lucht hangende
houten kroonlijsten, met valsche vensters.
De hollandsche bouwkunstenaars(?) schenen alle begrip van opstrevende en
redelijke bouwvormen vergeten te hebben; zij kenden van deuren en vensters naar
't scheen alleen deze beschrijving: ‘Eene deur is een gat in eenen muur, om
menschen of vee door te laten; een venster is eene opening om de duisternis te
weren.’
De criticus huiverde bij het verschijnsel dat in nieuwerwetsche gebouwen de
verschillende muurgaten met het woord Entrée of Ingang moesten worden aangeduid,
opdat de menschen niet door de vensters zouden dringen en het licht door de spleten
der dennenhouten deur.
Hij zag van den anderen kant hoe al wat onze voorouders voor edele en zwierige
vormen hadden gehouden, in plaats van hersteld, afgebroken, vernietigd werd, en
schreef en sprak met innige verontwaardiging tegen het negentiende-eeuwsche
wandalisme, wat aan eenen beeldstorm gelijk kwam. Hij vond intusschen dat menige
Belgische stad gunstig afstak bij hetgeen in het Noorden geschiedde.
Op ander gebied werd de oudheid echter gerestaureerd door belangrijke studiën,
e

als Een hollandsch dorp in de XIV eeuw van (wijlen) H.A.A. van Berkel, de
oud-nederlandsche bijdragen van K. Stallaert, Nieuwen-
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huyzen, Blommaert enz., welke met vele andere studiën bewijzen, hoe het woord
Dietsch gemeend was, en door den inhoud van het tijdschrift werd gerechtvaardigd.
o

De Warandier heeft de drie punten van zijn program: 1 waarheid en harmonie
o

o

in alle kunstuiting, 2 samenwerking van Noord en Zuid, 3 vrijheid van meening op
het kunstgebied, tot aan zijnen laatsten ademtocht volgehouden, al is hij in deze
denkbeelden niet regelmatig door zijne geloofs- en kunstgenooten ondersteund; al
hebben ook diegenen van wie men in de eerste plaats oprechte medewerking door
inschrijving mocht verwachten, aan die verwachting in den regel minder beantwoord
dan diegenen welke door geboorte en opvoeding vreemd bleven aan de denkbeelden
die ter inleiding waren opgeschreven.
Om zijn kunstbegrip te verduidelijken had Alberdingk Thijrn namelijk de Inleiding
van het eerste deel met de volgende woorden gesloten:
‘Bendemann heeft eene schoone schilderij gemaakt:
De Bouwkunst, gekleed in de statige priesterkap, draagt het model eener
gothische stichting in hare handen: gij ziet haar aangezicht van voren, en
plechtig slaat zij den blik naar Boven. De Beeldhouwkunst, met hare
attributen, staart bezield op de zinnebeelden in het midden der
bosschaadje waar ze zich bevinden. Naast haar is, in bevallige houding,
de Schilderkunst geleund; hare kleeding draagt, in de losse plooiing, het
kenmerk van elegantie en trouwe beoefening van dagelijksch leven en
natuur; op een paneel heeft zij het woord “Pictura” geschreven, maar hare
teekenstift zelve schijnt te bewijzen dat de schoone lijnen de eerste
middelen zijn, waardoor deze kunst behoort te werken; de kleuren komen
er slechts bij. Ter zijde van de Bouwkunst staat de Poëzie: deze
gelauwerde krijgsman, met zijn snaartuig drukt te zamen de lyriek en
epiek uit; hij steunt zich aan de fontein, waar-om-heen ze vergaderd staan,
en blijft in gepeinzen. Op den voorgrond zit de Muziek in half knielende
houding, en terwijl ze de vingeren op een orgelklavier stelt, vertaalt zij de
verhevene gedachten en gevoelsbewegingen. die spreken uit haar schoon
profiel. Een fijne lichtkrans zweeft boven heur afvloeijenden zwarten
haarstroom.
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De Muziek kon de schilder, meende hij, niet voorstellen, zonder hare
verwantschap met het Engelendom aan te duiden. En de veelzijdige
fontein met de zinnebeelden, waar-om zij geschaard staan? - Uit haar
midden verheft zich eene zuil, die een pinakel met zes nissen draagt, en
in die nissen staan de heilige dichtkunstenaren des Christendoms. Ziedaar
De kunsten aan de bron der Poézie.’
De logische criticus bekampte ook in meer dan één opstel de onjuistheid der
uitdrukking: ‘Kunst en letteren’.
Is de dichtkunst, zijn de letteren dan geen vorm ter uitdrukking van de eeuwige
schoonheid, gelijk het marmer, de kleur, de toon?
Is de bepaling der Fransche Academie niet verbazend bekrompen, wanneer zij
zegt: La littérature est:
o

o

1 ‘La science qui comprend la grammaire etc.’, of 2 ‘La connaissance des règles
o

etc.’ of 3 ‘L'ensemble des productions littéraires?’
Voorzeker! De dichtkunst, de l e t t e r k u n s t - hetzij in gebonden of in ongebonden
stijl - hetzij de Genesis of de Iliade, de Twee conincskinderen, of de Henriade, hetzij.
Les moines d'Occident of De loteling - is eenvoudig eene uitdrukking der schoonheid,
der eenige schoonheid door middel van het woord, gelijk de schilderkunst die
uitdrukking is door middel van lijnen, kleuren, en zoo voorts.
Daarom spreken de volgende deelen der Dietsche Warande ook nooit meer van
Kunst en Letteren, als of deze beiden twee verschillende denkbeelden of groepen
voorstellen, gelijk Kunst en Wetenschap. De Warande is eenvoudig gewijd aan ‘de
aesthetische beschaving’, die overal nagestreefd moet worden - zoowel in het
eenvoudig schoolopstel, als in het prachtigst heldendicht, zoowel in den bouw der
eenvoudige boerenhut, als in de bouwwerken van Erwin von Steinbach, Layens, of
Michel Angelo; zoowel in de lijnen onzer huismeu-
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bels, als in de werken van broeder Hugo, Gerard Loyet en Thorwaldsen; zoowel in
de kleuren van den geringen hals- of hoedenband, als in het koloriet van Fra
Angelico, Rubens of Makart; zoowel in de klanken van het fluitje des veehoeders,
of het gesuis der aeolusharp, als in de toonwerken van Lass of Beethoven.
In alles ligt een begin van uitdrukking, of eene meer volkomen uiting der
E e u w i g e S c h o o n h e i d . Alle woorden, klanken, lijnen, kleuren door de
menschelijke kracht in 't leven geroepen, behooren tot het kunstgebied.
En de letteren, de dichtkunst, zou een afzonderlijk vakje onzer hersenen moeten
innemen?
Ondertusschen willen de ‘kunstliefhebbers’ tot heden de gedachte maar niet vatten
(1)
van die eenige, algemeene, overal tegenwoordige kunst .
Gelijk de schoonheid éen en eeuwig is, zoo is alle vorm door de menschenhand
in 't leven geroepen een stap tot de kennis der eeuwige schoonheid. Doch, gelijk
de verblinde geest de waarheid zoekt zonder deze te bevorderen, misbruikt ook
menig kunstenaar het woord, de stift, het penseel of de beitel, de middelen om tot
de schoonheid op te klimmen, omgekeerd tot het bezoedelen daarvan, en wat eene
eer moest zijn, wat eene genade van boven is, en ten zegen moet strekken, dient
hem tot schande en verderf.
Die eenheid van kunstbegrip, zoo vele jaren achtereen door den schrijver in dicht
en proza gepredikt, is slechts door weinigen bereikt.
Het strekt aan Josephus Alberdingk Thijm niet weinig tot eer voor eene zoo hooge
en edele gedachte zijn leven

(1)

Verg. daarover de Inleiding van de nieuwe reeks der Dietsche Warande, Gent, S. Leliaert,
o

A. Siffer & C , 's Gravenhage, W. Cremer, 1887-1888, bl. 8.
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lang te hebben gekampt, ondanks de onkunde, de verblindheid of den kwaden wil
waarop hij afstiet.
Want het is waar, wat de Warandier ter inleiding van zijn vierde deel half
weemoedig uitsprak: ‘Nooit wellicht is het kerkelijk, het nationaal huiselijk leven zoo
weinig van de algemeene, de maatschappelijke, de nationale kunst doordrongen
geweest als in onze tijd.’
Maar dat gebrek scheen zijnen moed weder aan te wakkeren, en zijnen strijdlust
te wekken. Hij zou. hen met eerlijke wapenen blijven bestrijden, hen bijzonder ‘die
de zegepraal der goede zaak door hunne werken vertragen’, d.i. die de gedachte
uit de wereld zoeken te bannen, dat de kunst eenen hoogeren oorsprong, een
hooger doel heeft dan het bestaande na te apen, dan het geschapene eenvoudig
minder volkomen te herscheppen.
Een geboren kamper voor het recht en de vrijheid van taal en kunst, streed hij
ook met warme ingenomenheid voor de herleving der V l a a m s c h e t a a l , het
V l a a m s c h e v o l k s l e v e n . Met nauwkeurige zorg stelde hij alle kleine voorvallen
te boek waaruit bleek dat in België de lust tot aankweeken van eigen kunst, van
eigen taal en letteren weder toenam, die onder de gebeurtenissen van het jaar 1830
zoo bitter hadden geleden.
Hoe verheugde hij zich bij voorbeeld (Warande D.V. bl. 299) over de poging door
de hooge geestelijkheid in 1859 aangewend, om op de noodzakelijkheid van het
gebruik van eigen taal te wijzen! Hoe hoog schatte hij het voorschrift tot vorming
van k w e e k e l i n g e n gegeven: terwijl andere hooggeplaatste mannen meenden
dat door de beoefening van het nederlandsch ‘gevaarlijker denkbeelden onder het
volk zouden doordringen, dan door de beoefening der taal van Paul de Koeken de
beide Dumas’. De openhartige Warandier bekende ronduit dat ‘voor
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den gullen Vlaming het Hollandsch orthodoxisme (Calvinisme) een onverduwbare
spijs’ was. Hij kon zich daarom dien angst voor hollandsche schrijvers van andere
soort niet verklaren (t.z.p.).
Elke herstelling van een oud gedenkstuk in België, elke plaatsing van belangrijke
kunstwerken, muur- en glasschilderingen, enz. werd door de Dietsche Warande
met erkentelijkheid besproken.
Vroolijk stemde zij menigmaal in den roep ‘Vlaanderen den Leeuw! Weg met den
Leliaert (V. bl. 612)!’
Maar toch bleef het tijdschrift in België een vreemdeling behalve op enkele
openbare boekerijen.
Eene verplaatsing naar België bleek dan ook toenmaals nog onmogelijk, was er
ook een warme kunstvriend en hoogst begaafd kenner der belgische toestanden
die daartoe ried. Zoolang de krachten des bestuurders niet afnamen zou de Dietsche
Warande in Amsterdam blijven verschijnen, vooral toen in latere jaren, minder
uitsluitelijk aan de middeleeuwsche kunst de hoofdplaats werd ingeruimd, en met
's meesters liefde voor zijne geboortestad ook zijne geestdrift was gestegen voor
het tijdperk waarin die stad uitblonk boven alle handelsteden van Europa, en zelfs
de Engelsche macht trotseerde - namelijk in de zeventiende eeuw.
Hoe ouder de Dietsche Warande werd, des te meer klom die liefde voor de
kunstuitingen van het tijdperk van Lodewijk XIV, met al wat er aan vast was, zijn
zwier, zijne galanterie (in den edelsten zin altoos), zijne dansen, zijne moden, de
minste onderdeelen der kleeding zelfs.
‘Après tout, zeî onze dichter, Middeleeuwen of Renaissance, is toch in vele
gevallen slechts eene vraag van ornamentatie...’ Daarmede was de slag gevallen;
de Renaissance scheen nu uit de middeleeuwsche
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vormen opgegroeid; daarmede was Viollet-le-Duc in de schaduw gesteld, daarmede
ook De Dietsche Warande vaster aan Amsterdam, het zeventiende-eeuwsche
Amsterdam gekluisterd. De oudste der vlaamsche schilderscholen werd minder
uitsluitend gehuldigd; daarentegen bleven het tijdperk en de persoon van Isabella
Clara Eugenia, Rubens' groote begunstigster, als een ideaal van ridderlijke deugd
(1)
en vroomheid, van kunstzin en edelmoedigheid voor 's dichters geest zweven .
Dat was omtrent het jaar 1860.
Thans begon voor De Dietsche Warande een nieuwe tijd van beproeving. Vele
oude medewerkers waren gestorven, of hielden zich om verschillende redenen
terug.
Het eerste deel was in 1855, het vijfde in 1859-60 verschenen; maar het zesde
liet tot in 1864 op zich wachten; en van dit oogenblik af verscheen om de twee jaren
een deel, en eindelijk, sedert 1874, zagen nog slechts vijf deelen van ongeveer 600
blz. het licht.
Ondertusschen was de kracht des bestuurders niet geweken; dat bewijzen het
groot aantal andere schriften in de volgende jaren door hem uitgegeven. Maar de
laatste jaren der Dietsche Warande moesten door den bestuurder met slechts een
paar vrienden geschreven worden, en het lezend publiek naam steeds af.
Elk die aan de Warande getrouw bleef, herinnert zich evenwel met voldoening
de studiën over Vondel, Hooft,

(1)

Het is bekend dat Josephus Alb. Th. in zijn Almanak voor Nederlandsche katholieken, in een
eigenaardig verhaal eene warme hulde bracht aan deze oelgische vorstin.
Met groote voldoening kunnen wij onzen lezers mededeelen dat dit keurig opstel in 't
hoogduitsch vertaald wordt, door eenen persoon van Koninklijken bloede, die de warmte van
het Iberische land met den ernst van het Noorden verbindt, gelijk genoemde aartshertogin.
De bescheidenheid veroorlooft ons evenwel niet den naam dier doorluchtige prinses hier
bekend te maken.
Red.
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Tesselschade, die nu alle dagen toenamen en aanleiding gaven Josephus Alberdingk
Thijm als een der jongeren van Vondel te beschouwen. Doch zoowel de gedachte
als de vorm zijner gedichten bleven zijn leven lang veeleer den Bilderdijkschen
stempel dragen, die hem door de ijverige studie der werken van Bilderdijk in zijne
jonge jaren was opgedrukt, door den meester van wien alleen hij getuigd heeft: ‘Ik
min u!’
Met innige dankbaarheid blijven de lezers daarbij denken aan de gewichtige
bijdragen van schrijvers als K.J. Allard, Aug. van Daehne, Os. Duyrcant, A.J. Flament,
P.J. en J.G. Frederiks, J.H. Hofman, F. Hovius, H.N. Ouwerling, Norbert van Reuth,
A.J. Servaas van Rooyen, Lina Schneider, J.W. Spin, J.F.M. Sterck, enz., die het
aan den bestuurder mogelijk maakten de Dietsche Warande tot in het jaar 1886 te
blijven uitgeven. Hierbij sloten zich een groot getal nieuwe medewerkers aan, wier
namen met vriendelijken dank aan de eerste aflevering der nieuwe reeks werden
toegevoegd, toen onze hooggeachte en verdienstelijke professor ter Leuvensche
hoogeschool, Josephus broeder, Paul Alberdingk Thijm zich met de hoofdredactie
had belast.
Moge de herinnering aan de begaafde stichter nog vele jaren in deze zijne
schepping voortleven, en zij voortdurend de aanmoediging en ondersteuning blijven
genieten welke haar tot heden ten deel viel, niet alleen van hare oude vrienden,
maar ook van dezulken, die, welwillend en met geestdrift deelnemend, zich bij de
pogingen van het tegenwoordig bestuur aansloten, dat niets anders bedoelt dan
verwezenlijking der hoofdgedachten van haren stichter: de waarheid in alle
kunstuitingen.
Namens het Bestuur,
EDW. VAN EVEN.
Leuven, April 1889.
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Schilder-, teeken-, plaatsnijkunst, enz.
De geheimen der verfbereiding, afzetterskunst en
miniatuurschildering van het klooster van Groenendaal
(Soniën-Bosch).
(Vervolg van blz. 151.)
Van roode couleuren.
MENIE is oock een schoon root dit en mach men oock niet vrijven, want soude doort
vrijven geheel verbleeken ende haer schoonte verliesen, daer om sal men die
waschen ende door eenen cleijnen doeck sijghen, gelijck van de masticot geseijt
is; het groffste dat in den doeck gebleven is mach men gebruijken tot grove dingen,
als op vloeren, muren oft eenich hautwerck.

Van roode coleuren. - Vermilloen.
Dit sal men vrijven met goeden verschen gebranden wijn, stercken, oft met het water
geseijt urine van mans die sterken wijn hebben gedronken, maer den gebranden
wijn is beter; ende alst wel cleijn is gevreven, soo sal men op den steen laeten
verdroogen, ende daernaer wederom besproeijen met den stercken gebranden wijn,
ende daer mede noch een poosken vrijven, ende dan van den steen opt crijt doen
ende alsoo laten droogen, ende als men daer mede wilt wercken sal men een
stuxken in een schelpe leggen ende dat temperen met gomwater.

Brasilie hout.
Men maeckt van brasillie haut een seer schoon coleur den lack niet seer ongelijc.
Desen mach men te weijke setten, oft
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sieden naer dat men die wilt haest gebruicken, want die men set te weijken die moet
wel acht oft thien dagen in de sonne staen; ende die gesoden mach men terstont
ghebruijken, ende als men die weijkt sal men doen als volcht.
Nemt een gelas oft steenen pottektn doet daer in een weijnich gestooten aluijn
daer op stroijende wat brasillie hauts, ende daer op weder aluijn, ende weder brasillie
ende soo van elckx tot drij of vier reijsen toe, ende dan giet daer op sterken wijn
asijn dat het haut eenen duijm overdeckt sij, ende soo toegedeckt in de sonne setten;
naer acht oft thien dagen root genoech sijnde, sal men met pinceel daer weijnich
uutnemen in een groote schelpe, ende daer drij oft vier pater nosters in sijnde, ist
heel schoon root om aen te leggen ende hoe het langer in de schelpe sal blijven,
e

sal het bruijnder root worden; als nu het nat soo lange op de voors materie gestaen
heeft dat het root genoech is, macht door een doexken gedaen worden oft propelijck
afgieten in een ander gelaesken ende sal langen tijd schoon blijven.

Ghesoden Brasillie.
Als men brasillie wilt soo sal men vier loot brasillie haut doen in eenen hoochachtig
en wel verlooden pot, ende daer op gieten soo vele regenwaters dat het haut eenen
vinger breet bedeckt sij; item een half loot gestooten aluijn daer tussen; dat sal men
soo een heelen nacht laeten staen weijken, des anderen dachs sal men daer bijdoen
twee lepels stercken wijn asijn met een drinck gelas out sterck claer bier, ende een
vierendeel loots gomme van Arabie; daer naer sal ment setten op een cleijn vier,
ende laeten een poosken sieden tot dat het root genoech is ende propelijcxkens,
want men moet wel wachten voor het oversieden want de vetticheijt saude daer uut
loopen, ende als het daer naer root genoech is, sal ment vant vier nemen ende laet
caut worden ende daer naer door een doexken laeten leken in eene flesse oft
potteken, ende daer in wel gestopt sijnde bewaeren, worpende daer een stuxken
gevreven loot wits inne. Wanneer men hier mede wercken wilt, soo sal ment
gebruijken als van den gesetten brasillie geseijt is; men moet oock weten dat men
desen brasillie niet sieden en mach dan alst claer weder is ende schoone sonne
schijn, want hoe die sonne claerder is schijnende, ende locht schoonder is hoe die
couleuren schoonder sullen sijn.

Fernanboeck haut.
Dit haut is noch schoonder hooch root als den brasillie, op bleeck root geverft ende
getrocken met alluijn is gelijck couleur de feu.
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Provincie haudt couleur.
Provincie haut en is den brasillie haut niet seer ongelijck, maer rooder van couleur;
hier van maeckt men een schoon purper couleur, als men het voorschreven haut
te weijke set in wijn asijn, met oock alluijn in gelijker manieren als van den brasillie
geseijt is ende hoe het langer in de schelpe blijft hoe het bruijnder worden sal.

Lac.
Men vindt veel derhande soorten van lack maer den Judiaenschen lack is onder
alle andere de beste, alle andere lac moet men vrijven met gomwater, ende op het
crijt laeten droogen; maer van den voorschreven Judiaenschen lack leijt men
alleenelijck een cleijn stuxken te weijkt in gomwater, ende naer dat eene halff ure
geweijckt soo vrijft men met den vienger omstucken, want hem lichtelijc laet breken;
ende alst dan wederom in de schelpe gedroocht is, soo sal men een druppel
gomwater in de schelpe laeten vallen ende temperen met het pinseel. Ander lacken
sal men vrijven ende gebruijken met gom in water, maer als hij verdroocht, dan moet
men telker reijse wederom vrijven met den vinger ende onderrueren.

Bruijn Engels Root.
Dit root sal men vrijven met simpel water ende opt crijt laeten staen drooghen, int
verwercken sal ment temperen met gomwater.

Bruijn Root Crijt.
Root crijt sal men vrijven ende verwerken met simpel water ende gevreven laeten
droogen opt crijt, dit is een seer bequaem couleur, tet peerden, ossen, steenrotsen,
hair, weghen, baerden, ende dier gelijke soo dexperientie leeren sal.
Bij de roode couleuren hooren noch gevoecht de gheweijckte cutfeuille, ende ooc
het scherrer root daer de scheir lakenen mede geverft worden; het scherrer sijn
beestkens gelijck wormkens in Oost-Indien, die met den dau opt velt vallen; bij geval
daer sy opt velt vallen sijn die persoonen rijck genoech.
De Organot wortelkens aftetrecken comt een schoon root oock van.

Amathites.
Tot de drogisten vient men eenen steen genoemt Amathites, dien welken gevreven
sijnde en is het bruijn root niet ongelijck; als men desen steen soude willen gebruijken
ende vrijven, soo moet men die eerst stooten in eenen mortier; want het op den
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steen te seer straf soude wesen, ende naer dat hij cleijn genoech is gestooten, sal
men hem met simpel water, ende opt crijt laeten droogen.

Van Safvloers.
Nemt saffloers, doet dat in een doexken oft in een saxken ende laet het weijken in
regenwater twee dagen, elcken dach versch water; daer naer soo lange gewasschen
tot datter geen geel water meer uut en comt, ende dan in eenen pot met regenwater
gedaen ende dan met wat pot aschen dat geclopt is op gestroijt; tot een pont saffloers
een vierendeel pot assen; laet het soo lange staen tot dat het wit af geleckt is, ende
dan de safvloers uut gevrongen ende daer sap van camoenen bij gedaen, tot dat
het root genoech is, ende doen in soo vele potten differente potten alsmen differente
couleuren begeert, dat is te seggen, als ghij het purper wilt hebben doeter wat
potaschen bij.

Tourne Sol.
Men sal een deel tournesol te weijke stellen in schoon water, eenen dach lanck;
den dach daer naer salmen dat nat wel uutdouwen in een commeken ende daer
naer op cleijn vier setten gelijck van het root geseijt is.

Van Blau couleuren. - Asur.
Asur is het costelijxste ende schoonste blau dat men vint, ende het is ooc gelijck
andere blauwen seer qualijck te coopen, als ooc de aschen dan bij monsters; maer
hoe het fijnder is hoe beter, dit sal men vrijven met dickachtich oft sterck gomwater
op eenen herden steen ende daer naer doen in een steenen commeken oft teelken,
ende daer op schoon regenwater ende onderroert het wel met uwen vinger ende
dan laet het sinken. Als het nu luttel gesonken is, soo sal men dat boven afgieten
in een ander schelpe die suijver sal wezen; daer naer sal men dese schelpe doen
vangelijken ende suijveren ende alsoo voorts; ende alsoo doende sal men drij oft
vier derhanden aschens van asur trecken, deen lichter dan het ander, soo dat het
eerste ende principaelste genomt sal worden Asur, ende alle de andere blauwen
die uut getoogen oft gespoelt sijn oft worden, sal men noemen blauwe aschens.

Asch blau.
Men vint veel derhande Aschen, maer die duijtsche ende hungaerse sijn de beste.
Dese en can men niet wel bekennen dan bij monsters, maer hoe die fijn oft vetter
sijn hoe beter. Als men die coopen wilt, sal men een weijnich daer van nemen op
een
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mes ende wederom daer aflieten vallen; dat is een teeken dat se fijn is; maer indien
dat se niet af en vallen, dat is een teeken dat se grof is, ende daer naer waschen
als van den asur geseijt is, men sal se temperen met gomwater int verwercken,
ende indien dase fijn genoech is, sal men se temperen met den vinger in een schelpe.

Smalte.
Daer is noch een blau dat smalte wordt genoemt; hoe die fijnder ende bruijnder is,
hoe beter. Men vint er ooc veele soorten van dit blau; daer om moet men oock
monsterkens daer bij hebben. Als men die coopen wilt, moet men sien naer de gene
die naer de purpere comt, want het veel meer naer den purperen comt als den asur.
Als het te groff is, salment ooc vrijven met sterck gomwater ende wederom wasschen
gelijck men van den aseur geseijt heeft.

Lack moes ofte Lagmoes.
Lacmoes is een vochtige verwe ofte substantie, ende die selve sal men sieden ende
door slaen, ende daer naer wederom laeten innesieden in gelijker manieren, als
gelijck van den tournesol geseijt is.

Indigo oft Indi blau.
Indigo sal men vrijven met simpel water ende daer naer opt crijt doen ende laeten
droogen; dit sal men in het wercken temperen met simpel water; als men dat
doorschijnich maken wilt (doorschijnich is op eenen simpelen gront); maer als men
daer mede begeert te diepen, dan moet men temperen wat dicker met gomwater.
Om verven te trecken, dienen diverse wateren ende loogen, naer dat de verve ende
couleuren vereijschen, te weten: Aijun sap, Lamoensap, pisse oft gedistileert water,
alluijn, salpeeter looge, wit aschen looch, potassen looge, eijck assen looge,
lamoensap, wijnsteen water, coperose, galnoot water, wijnruijt sap, asijn, seep,
verjuijs, witte lelisap, stinkenden gau sap, mater sap, al dat sterck bijt; elx proprieteijt
gaet naer de couleuren ende aftetrecken de couleur hauten van diverse soorten
etc.

r

Om brasillie water te maken dat seer schoon is van S Fruijtiers.
Nemt een half pond brasillie haut van fornambouck, eenen pot aut goet bier dat
claer is, ende twee gemeijne roomers regenwater, eenen roomer wijn asijn, drij loot
claer witten aluijn, een Icot gamme (?) dragant; dit sal men alletsamen op een
gestadich vierken op de helft laeten sieden, ende alsdan alst naerderhant
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wat vercaut is, sal men het claerste afgieten in een gelase flesse die men wel dichte
sal toe stoppen; hoe dit water verscher is, hoe het bleeker van couleur is, ende het
ander hoe bruijnder sal wolden.

Van swerte Verven. - Lamp swert.
Lampswert sal men vrijven met gomwater, ende alst een poosken gevreven is soo
sal men opt crijt doen ende laeten verdroogen; als ment wilt gebruijken sal ment
temperen met gomwater; maer indien dat men eenige caerten ofte canten van
brieven daer mede wilt swerten, soo sal men sterck lijmwater daer onder mengelen;
ende alst drooch is sal men daer over vrijven met eenen wullen lap; dan sal het
swert eenen schoonen glans crijgen. Nota. Schaeps voeten, calfs voeten gebrant,
sijn goet swert, ivoor swert; item persesteenen als ooc wijn gaert ranken gebrant.

Keulse Aerde.
Keulse aerde is een swert dat comt naer den rossen oft bruijnen, ende int wercken
getempert met gomwater; men laet het oock opt crijt droogen. Omber is ooc een
verve die bruijn is, die gevreven moet worden, ende met dun gomwater verwerckt.

Papier swert.
Dit swert wort gemaeckt van de boexkens daer het gaudt oft silver in gelegen heeft.
Dese twee boexkens sal men onsteken met een keerse ende laten branden; alse
heel verbrant sijn, dan salmen se laeten vallen in een commeken met water; daer
naer sal ment wel vrijven seer cleijn, ende opt crijt doen droogen; dit swert is seer
bequaem om doode menschen, om naecte mans mede te verdiepen, ende tot haer
ende baerden.

Ivoir swert.
Ivoir swert gcmaeckt wort aldus: nemt een stuxken ivoir been, laet het verbranden
tot dat het swert is. Daer naer vrijft het op eenen steen met simpel water ende laet
het opt crijt droogen. Dit swert gaet alle swert in bruijnicheijt te boven, ende is
bequaem cm swert fluweel daer mede te maecken oft aanteleggen.

Luijker swert oft smecolen genoemt Houllie.
Men maeckt oock goet swert van smecolen oft hoellie; als men die wel vrijft met
schoon water dit is seer bequaem om swert wulle laken aenteleggen.
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Kol swert.
Van haut maeckt men een blau oft grau swert, als die colen wel cleijn vrijft ende opt
crijt laet droogen.
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Mumia oft Mommie.
Mommie is menschen vlees dwelck gevonden wort int geberchte van babilonien oft
Ninive, ende egipten, gebalsemt ende geheel verdroocht, maer nochtans door den
balsem geconserveert die in die landen wast. Dit vint men te coope inde abtekerijen
ende drogisten; men salt vrijven met simpel waeter ende opt crijt laeten droogen;
het is een bequaem couleur voor hair ende baerden. Item tot naeckte mans ende
doode Lichaemen, oock tot geberchte ende steenrotsen.

Hier naer volgen verscheyde weerschijnen ende sijde couleuren.
Menie ende masticot aengeleijt sal men verdiepen met lack ende wit daer naer,
inde meeste diepte met lack alleen, oft men verdiept met asbus menie; verhoogen
met gaut.
Wit ende masticot aengeleijt sal men verdiepen met lack ende wit, ende in de
meeste diepte met aschen; verhoogen met gaut.
Menie ende wit aengeleijt sal men verdiepen met lack ende wit, inde meeste
diepte met lack oft tournesol; oft men salt verdiepen met swert oft aschen oft ceder
groen; hoogen met gaut oft vermillioen, ende met wit aengeleijt, tsamen verdiepen
met lack ende wit oft met cedergroen, ende inde meeste diepte met lack alleen; oft
men salt verdiepen met asche ende wit ende inde meeste diepte met Indi blau, dat
is indigo; verhogen met masticot; oft men salt verdiepen met smalt oft met berggroen
oft cedergroen, die meeste diepte met schelp groen; verhoogen met gaut.
Lac ende wit aengeleijt sal men verdiepen met asche ofte smalte; oft met lac
alleen, ende verhoogen met gaut, ofte hercheren met weijnich wit; ofte men macht
verdiepen met cedergroen, oft berggroen; betrecken met schelp groen.
Brasillie ende wit aengeleijt sal men verdiepen, ende verhoogen gelijck men van
den lack geseijt heeft.
Ceder groen aengeleijt sal men verdiepen met tournesol oft met lac ende wit,
ende daer naer met lac alleen, ende verhoogen met gaut.
Ceder groen ende masticot aengeleijt sal men verdiepen met saf groen, ofte men
salt verdiepen met smalt ende wit; oft me asche oft tournesol, ende verhoogen met
gaut oft masticot alleen.
Spaens groen ende wit aengeleijt sal men verdiepen met schelp groen, oft met
tournesol, ende die meeste diepte met safgroen ende Indiblau tsamen; verhogen
met silver.
Rooden auripigmentum genaemt oprement aengeleijt salmen verdiepen met
vermillioen ende wit oft met lac ende wit, ende inde meeste diepte met lac alleen;
verhoogen met gout oft met geelen masticot; oft men mach verdiepen met ceder
groen oft met aschblau; die meeste diepte met lac alleen.
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Asche ende wit aengeleijt sal men verdiepen met smalt oft met asche alleen; oft
met lac ende wit, oft met tournesol, ende inde meeste diepte met lac alleen; oft men
sal oft mach verdiepen met schelp groen ende verhoogen met gaut, oft silver, oft
masticot ende wit, oft met masticot alleen.

De maniere om verscheijden couleuren van drapperijen ende laken
aenteleggen.
Een wit cleet sal men aenleggen met wit, ende dat sal men verdiepen met allen de
naervolgende couleuren, elck besonder, als met lac, tournesol, cedergioen, schijtgeel,
vermillioen, schelpgroen, Indi blau, smalt, swert, saphraen, rooden oprement,
genaemt auripigmentum, ende men salt verhoogen met silver.

Een geil cleet.
Een geil cleet salmen aenleggen van rooden auripigmentum, verdiepen met soet
root, veimillioen, lac ende wit, bruijn roet, asblau; verhoogen met gaut oft besien.
Gelue aengeleijt sal men verdiepen met berchgroen, schelp groen, ceder groen,
asblau, menie, ende lack, lack ende wit, vermillioen, bruijnen oker, schijtgeil en root;
ende verdiepen oock met bruijn root, veihoogen met wit oft met gaut geel.
Schijt geel aengeleijt sal men temperen met simpel water, verdiepen met
schelpgroen, berggroen, rooden auripigmentum, asblau, keulse aerde, tournesol;
verhoogen met gaut oft masticot.
Gelue op lichten oker aengeleijt salmen verdiepen met vermillioen, ooc met wit,
daer bij lack ende wit, berggioen oft cedergroen, lack, root crijt, ceulse aeide; ofte
verdiepen met bruijnen oker; verhoogen met gaut. Saffraen aengeleijt salmen
verdiepen met soet, oft met lack ende wit daer bij; oft met bruijnen oker, oft
schelpgroen, oft safgroen; verhoogen met gaut.
Nota: bruijnen oker ende bruijn root is castanie bruijn.
Menie aengeleijt sal men veidiepen met lac oft vermillioen; oft met brasillie;
verhoogen met gaut.
Vermillioen aengeleijt sal men verdiepen met lack; verhoogen met gaut; oft met
lootwit lichtekens verhoogen; die meeste diepte betrecken met keulse aerde.
Lack lichtekens aengeleijt met weijnich wit, sal men verdiepen met het selve wat
dicker genomen; verhoogen met menie ende wit, oft met gaut.
Brasillie aengeleijt salmen verdiepen met lac oft tournesol; verhoogen met gaut
oft menie ende wit,

Een purperen cleet.
Tournesol met wit ende asblau getempert ende aengeleijt sal men met het selve oft
Jndigo verdiepen; beter met lack; verhoogen met silver oft met licht asblau.
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Getempert purper.
Men mach oock seer schoon purper temperen, van lack, smalt endewit; oft ooc van
lac wit ende tournesol, oft lacmoes; beter met lack; verhoocht met silver oft wit; ende
dit is het recht couleur van aqueleijen oft violetten.
Nota: om bruijn purper, nemt colswert ende lack, om bleeck nemt rose; item blau
ende rose is schoon purper.

Root flueel.
Vermillioen aengeleijt sal men verdiepen met lac, verhoogen met dun wit oft gaut,
oft men salt verdiepen met bruijnen lac ende wit; verhoogen met gaut eerst met
menie.

Van groen couleuren.
Spaens groen is seer bequaem ons gedrukte consten aenteleggen, ofte aftesetten
ende men maeckter verscheijde groenen aff, als die getempert met schijtgeel, oft
masticot, oft wit, oft safgroen, ende worden ghediept met schelp-groen, oft safgroen,
ende worden gediept met schelpgroen oft safgroen, (sic bis) verhoocht met silver,
maer op perkementen wordt het niet gebruijckt.
Nota: spaens groen ende berch groen is tsamen schoon groen. Item blij geel
gemengt met spaens groen, in wijn geweijckt eenen nacht, is schoon groen.
Ceder groen aengeleijt sal men verdiepen met schelp groen, verhoogen met gaut;
ende men maeckt hier van een lofelijck groen alsmen masticot daer bij brengt,
dwelck men verdiept met asche, met schelp groen.

Van Blau couleuren.
Smalt aengeleijt met lijmwater laet hem wel effen leggen ende dit sal men verdiepen
met lacmoes oft met tournesol, ende met asche ende wit; verhoocht met wit alleen.

Asur.
Asur sal men aenleggen met gomwater, verdiepen ende verhoogen gelijck geseijt
is.

Aschen ende duijts blau.
Dese sal men temperen ende aenleggen met gomwater, verdiepen met Jndiblau,
oft smalt oft tournesol; oft lack oft lacmoes; verhoogen met wit oft masticot, oft wit
ende asche, oft lichte asche, oft menie ende wit, oft lac ende wit.
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Nota: men moet generalijck weten alsmen eenire blauwen, hoedanich de selve
sijn, wel effen leggen wilt, soo moet men de selve eerst dunne aenleggen ende alst
drooch is, noch eens aenleggen.
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Van Swerte verven.
Wullen laken sal men aenleggen met luijker swert, dat is gevreven houllie; verdiepen
met het selve; verhoogen met swert ende wit in de meeste diepte met ivoor swert.
Fluweel sal men aenleggen met ivoor swert, verdiepen met het selve, verhoogen
onder ende boven, dat is op beijde die lagen met wit ende cool swert ondereen
getempert.
Armosijn salmen aenleggen van colswert wit ende Jndigo onder een getempert;
verdiepen met lampswert ofte smoor swert; hoogen met grau oft wit; oock soo salmen
een swert cleet aenleggen met lampswert; verdiepen met ivoor swert ende verhoogen
met grau.

Minne Broeders grau.
Dit couleur salmen temperen met wit ende weijnich swert ende oker, verdiept met
swert ende mommie; dunnekens verhoogen met silver ofte wit; oft men salt
aenleggen met asch ende wit, verdiepen met lampswert daer weijnich oker onder
is; verhoogen met wit.

Brigidde broeders grau.
Emathites sal men aenleggen met weynich swert; verdiepen met tournesol;
verhoogen met emathites ende wit.

De Naeckte Couleuren int afsetten.
Naecte Vrouwen oft kinderen in gedruckte beldekens, sal men verdiepen lichtekens
over wassen met wit, vermillioen ende weijnich lac, ende die hoochden verdrijven
tot die diepte toe met wit; die ooren, neusen, wangen, kinne, tempelen, elleboggen,
handen ende vingeren, teenen ende borsten blosende maken met lac ende menie
ende vermillioen onder een getempert ende gemengt, de lippen met lack wit,
verdiepen met lac. Mans ende oude vrouwen, int affsetten sal men die diepte met
die hoochde over doen met lac, vermillioen ende wit, ende dat lichtekens met wat
oker, daer bij; men salt verdiepen met een weijnich lac, ceulse aerde; verhoogen
met wit.

Naeckte kinderen in de Verlichterijen.
De kinderen sal men aenleggen met lac, wit ende vermillioen, wel ondereen gemengt;
maer men moet toesien dat het niet te root en sij, anders moeste daer meer wit bij
gedaen worden; men salt lichtekens verdiepen met lichten oker, menie ende
vermillioen; item bloesenen als boven, daer naer mach men noch wel een weijnich
verdiepen met lampswart ende wit, seer fijnerkens ende dunnekens verhoogen met
wit.
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Vrouwen in Verlichterijen.
Dese moet men aenleggen naer gelegentheijt van ouderdom: Jonge dochteis oft
jonge vrouwen sal men aenleggen gelijck van de kinderen geseijt is; maer men
moet daer meer wits bij doen; men salse verdiepen met licht lampswert, heel
dunnekens, ende blosende maken als boven; den montreck maken met lack ende
soet, oft Ceulse aerde; verhoogen met wit.
Nota: die achterstaende persoonen altijt bruijn ende die voorstaen altijt claer.

Mans ende Vrouwen in verlichterijen.
Mans ende vrouwen sal men aenleggen met wit, lichten oker ende vermillioen;
verdiepen met colswart ofte mommie; blosende maken met lac en de vermilloen.

Van bruijne lieden.
Die sal men aenleggen met wit, oker ende bruijn root, naer de rechte naecte
getempert; men sal se verdiepen met bruijn root oft ematistes, oft Keulse aerde;
beter luijck swert daer onder gemengelt sij; verhoogen met wit dunnekens genoech.

Bleeke lieden verven.
Die sal men aenleggen met wit, lichten oker ende menie; verdiepen met bruijnen
oker, Indiblau, soet; verhoogen met wit.

Hair verven.
Hair sal men aenleggen met scheijtgeel ende verdiepen met soet.
Item loot wit ende saffraen, lac, soet ende papier swert aengeleijt, sal men
verdiepen met papier swert.
Swert, vermillioen ende bruijn geel is goede hair verve.
Lapis emathites, aengeleijt ende gemengelt met papier swert, sal men verdiepen
met Indi blau.

Root of Ros hair.
Bruijn root aengeleijt salmen verdiepen met vermillioen ende smoor swert.

Bruijn hair.
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Lichten oker aengeleijt sal men verdiepen met bruijnen oker, inde meeste diepte
met Ceulse aerde; verhoogen met masticot ende wit.
Asch wit ende weijnich witten oker aengeleijt sal men verdiepen met omber ofte
ceulse aerde, ende veihoogen met wit.
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Grau Hair.
Grau hair sal men aenleggen met wit ende weijnig asch ende papier swert; verdiepen
met dun Indiblau; verhoogen met wit.

Esels grau.
Dat sal men aenleggen met wit, Indiblau ende swert; inde verlichterijen verdiepen
met ceulse aerde; verhoogen met wit.
Nota: Inde verlichterijen, is te seggen, het op papier oft perkament te schilderen
oft te trecken, met de penne oft penceel; maer ick neme afsetten te weten gedruckte
consten.
Men mach aenleggen met root crijt, soet oft keulse aerde oft met asch ende wit,
verdiepen met swert, met lampswert oft keulse aerde naer dat men die begeert te
hebben.

Wolfs verve.
Keulse aerde ende wit aengeleijt sal men verdiepen met keulse aerde.

Couleur van eenen vos.
Eenen vos sal men aenleggen met root crijt, heel dunnekens, daer naer wat die met
den selven verdiepen, ingelijx mach men ooc doen peerden, honden, bonte koijen
ende dier gelijke beesten.

Manieren om verscheijden loechten aenteleggen.
De locht sal men beneden beginnen aenteleggen met masticot ende wit; daer naer
verhoogen met brasillie ende wit; daer naer tot boven toe met asche ende wit, ende
het opperste salmen noch eens overleggen met asche oft smalt wel onder den
anderen altijt verdrijvende dat het niet te hart tegens malcanderen af en steekt.

Een blau locht.
Een blau locht salmen van beneden aen beginnen me wit ende weijnich asche; daer
naer tot boven toe met asche ende wit, ende het opperste sal men noch eens over
doen met asche ofte smalt alleen.

Woleken.
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Dese machmen aenleggen met aschen ende wit oft met Indiblau ende wit, met lack
daer onder; verdiepen met asche ofte smalt; ofte tournesol, ofte lac, ofte Indiblau,
naer dat men se begeert te hebben; ende verhoogen met menie ende wit, oft wit,
oft men mochtse aenleggen met menie ende wit oft tournesol, ende verdie-
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pen met asche ofte lac oft tournesol; verhoogen met wit ofte silver; ofte men mach
aenleggen van lack, wit ende asche tsamen gemengt; verdiepen met deselve
bruijnder; den omtrek met tournesol ofte lac; verhoogen met wit ofte masticot, daer
wit onder is; dit sijn die rechte manieren van lochten.

Van Bergen ende Lantschappen.
De opperste bergen sal men aenleggen van asche ende wit, oft smalt ende wit;
diepen met smalt ofte asche; verhoogen met wit oft masticot daer wit onder is, ende
het landschap daer naest sal men aenleggen met wit daer men een luttel cedergroen
ofte spaens groen onderdoet; verdiepen met asche; veihoogen met masticot ende
loot wit. Wat voorder met spaens groen ofte cedergroen, masticot ende wit; verdiepen
met beichgroen; verhoogen met masticot daer onder met spaensgroen, oft
cedergroen ende safgroen, ende schelpgroen, oft omber, oft ceulse aerde oft schijt
geel; verhoogen met masticot oft menie ende wit oft vermilloen ende wit, oft bruijne
ocker, verdiepen met ceulse aerde.
Ofte men mach aenleggen met schijtgeel, verdiepen met soet oft mommie oft
broot (sic), verhoogen met masticot ende wit; de wegen oft paden uit opperste
lantschap, sal men trecken met wit; de tweede oft derde met lac ende wit, maer niet
te root. In de vierde ofte vijfde met ceulse aeide ende wit, oft bruijnen oker ende wit,
oft ceuise aerde alleen lichtekens gtnomen; verdiept een weijnich met schelp groen
oft safgroen.

Wateren.
De wateren in het onderste lantschap sal men aenleggen met dien Indiblau; diepen
met het selue; die wateren die verder comen sal men aenleggen met asche ende
wit ende verdiepen met Indiblau; hoogen met wit; wateren die in veroerring sijn ende
Indiblau lantschappen, sal men aenleggen met wit alleene sonder die te verdiepen.

Stammen van Boomen.
Sommige stammen van boomen mach men dunnekens aenleggen met root crijt,
verhoogen met wit; sommige hooge boomen sal men coloreren met veelder handen
verven, soo dat alle die voorschrevenen couleuren aen eenen boom wel te passe
comen.
Men maeckt ooc stammen naer venant blau naer dat se verre staen in het
lantschap, alsoo dat se in het ververven ooc geheel blau gemaackt ende ooc met
masticot ende wit verhoocht moeten worden; de cleyne boomkens, in het blau
lantschap, sal men aenleggen met asche alleen; verdiepen met Indiblau; verhoogen
met wit, ofte menie ende wit, oft met masticct.
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Het loof ofte bladeren der Boomen.
Het loof van de boomen sal men naervenant groen ofte blau maken, naer dat die
gront is daer se opstaen; dat is te verstaen: hoe dat se verder int lantschap comen,
dat sij dan naer den blauwen moeten aengeleijt worden.

Steen Rotsen.
Dese mach men maeken van alderhande couleuren, maer men moet die flauheijt
ooc considereren, naer dat se verre int lantschap staen oft comen; men sal se
aenleggen met bruijn root ofte masticot; verdiepen met het selve; verhoogen met
masticot ende wit, ende men machse verdiepen met asche oft Indiblau; verhoogen
met lichtgroen. Sommige sal men aenleggen met ceulse aerde ende wit; verdiepen
met ceulse aerde ende met swart; verhoogen met menie ende wit.
Andere sal men aenleggen met tournesol ende wit; verdiepen met tournesol;
verhoogen met masticot ende wit, ooc van andere vele diverse couleuren, soo dat
men nauwelijk can bekennen wat couleuren daertoe genomen sijn; men mach se
aenleggen van wit ofte schijtgeel ende wit.

Roode Huijsen ende Casteelen.
Dese sal men aenleggen met lichten vermillioen ende wit, ofte menie doorschijnich
ende wit; oft met lac ende wit; met lichtbruijn root; verhoogen met wit; ofte men salse
aenleggen met lack ende wit; verdiepen met lack, wit ende tournesol; dunnekens
verhoogen met wit.
Nota: Omber ende wit ende schijtgeel om metselijrije, ende wat grouwer, soo
doeter wat blau bij; Item om mueren, soo neemter wat menie ende wit ende
gemengelt, ende te sommige steden wit met blau; dat staet seer schoon; ende sultse
beijde diepen suijverlijck met vermillioen; ende te sommige steden cleijn cleijntiens
doer grauwen steen, die mach men aenleggen met Indiblau alleen; oft van Indiblau
met swert, luttel swerts; verdiepen met Indiblau; verhoogen met wit ofte asche ende
wit.
Arduijnen steen sal men aenleggen van lichten oker ende wit oft van wit ende
mommie; verdiepen met bruijnen oker ende ceulse aerde; verhoogen met wit, ende
daer naer hier ende daer soetkens wat schijt geel ende licht groen.

Van Verscheijde daken van huijsen.
Een root dack sal men aenleggen alst van verre comt met menie ende wit; diepen
met asche; hoogen met wit.
Een blau dack sal men aenleggen van asche; oft asche ende wit, naer dat het
verre oft naer bij comt; verdiepen met smalt oft duijts blau; verhoogen met wit.
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Stroijen dack.
Een stroijen dack sal men aenleggen met lichten oker ende wit, oft met omber ende
wit; verdiepen met omber, ende daer naer hier ende daer toutskens geven met schijt
geel oft besien geel. - Diepen met mommie.

Purper Dack.
Purper dack dat sal men aenleggen van lack ende wit, oft brasillie ende wit; verdiepen
met tournesol; verhoogen met wit alleen. De voorseijde huijsen mach men wel hier
ende daer een toetsken geven met een licht groenken, soo heeft het beter gratie
ende aert.
Item moet men weten hoe dat de huijsingen ende casteelen verder comen, hoe
dat se meer naer den purperen ende naer den blauwen moeten comen ende flauwer
aengeleijt moeten worden.
Metael ofte coper werck dat sal men aenleggen met schijtgeel, verdiepen met
Indiblau; verhoogen met asche ende wit.
Isere werck sal men aenleggen met Indiblau ende wit; weijnich verdiepen met
Indiblau; verhoogen met asche ende wit.
Tenne werck sal men aenleggen met asche ende wit; verdiepen met Indiblau;
verhoogen met wit ende silver fegge oft silver.
Roock sal men aenleggen met weijnich Indiblau ende wit ende keulse aerdt onder
een gemengelt; verdiepen met ceulse aerde ende Indiblau, in de meeste diepte met
swert; oft met luijck sweit; verhoogen met donker grau van keulswert ende wit
getempert.
Vlammen sal men aenleggen met masticot; daer op sal men diepen eerst met
menie, daer naer met lac; roock als boven geseijt is.
Hemel licht sal men aenleggen met menie, lac ende wit; de stralen verlichten met
gaut, ende die wolcken sal men aenleggen met lack, asche ende wit. Int donkerste
sal men weijnich Indiblau doen; verdiepen met lac, oft tournesol of asche.
Hautwerck sal men aenleggen van lichten oker; diepen met omber oft bruijnen
ocker, oft ceulse aerde. Item bruijnen oker aengeleijt met keulse aerde verdiept;
verhoocht met gaut. Item root crijt aengeieijt met lichten oker ghemengelt ende
verdiept met ceulse aerde. Item bruijnen oker ende omber.
Ad Instantiam dilectissimi domini Adriani degentis in monasteri Septem Fontium,
o

hunc libellum exaravit frater Franciscus Viridis. Vallis professor A . 1642.

N.B. 1642 is het ware jaargetal, en niet 1628, zoo het in de inleiding bij misgreep
gedrukt is geweest.
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Melchior Wyntgis,
door H. Hymans.
(Vervolg van blz. 152).
Ziehier nu de inventaris.

Voir in de Vloer.
Een origineel stuck oliverwe synde een 60 guld.
Sint Cristoffelsz [St.-Antonius?] temptatie,
van Jeronimus Bosch. In een groote lyst.
Paneel.
Een copia van F. Francqz oliverwe synde 45 g.
de seven wercken der Bermharticheit.
De waerheit en leughen, van Poerbus
geschildert.

20 g.

Sint Anna geslachte vol figuren: copia
(1)
van meester Michiel Cockzies .

21 g

Prent. De Brugghe van Segovia in
(2)
Spagnien .

4g

De Valck van mevrouw Maria, in heur
12 g.
leven Gouvernante van weghen syn
Keiserleyk Majesteit hoch Memorie in
syne Erfnederlanden: geschildert nhaer
leven.
Drie uhuilen nhaer 't leven geschildert by 18 g.
(3)
Lodewiek van Bosch

In de Nedersale.
Een origineel met twee dueren toe slaende, olyverwe geschildert by de heer Schorel,
in syn leven canonick

(1)
(2)
(3)

Michael Coxie.
Men weet niet wat omtrent dien tijd met eene prent van dat gewicht kon bedoeld zijn. Misschien
meent men de sterkwater-prenten van G. Nieulant, de Engelenbrug te Ronie voorstellende.
Lodewijk Jansz Van den Bos, geboortig van 's Hertogenbosch, en door Van Mander vermeld
als bloemen- en vruchtenschilder Er wordt van hem geene enkele nagelaten schilderij
genoemd.
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't Utrecht en by F. Franck, synde het
binnenste paneel een Crucifix; en de

100 g.

t

deuren Sancta Maria en S -Johannes met
de stadt Jerusalem sekere ruyne en
lantschappen... waerdich
t
Een S -Jeronimus van meester Lodewick 300 g.
Van Bosch, heerlyck rotze, ruyne
paysage en vol figurkens, in de lucht het
(1)
oordeel

Op de meisens camer.
Twee schildereien van meester Raphael
Coxsy.
Een Adam en Eva van Martin Peppin.
Twee rondekens van Gillis Mostaert.
Een Marienbeelt de incerto

40 g.

Een treffelicken geeselicken Heeren
100 g.
heer, geschildert n'haer 't leven met twee
deuren, buyten en binnen geschildert by
(2)
Van Harlem
Eenen capotzin geschildert naer 't leven 36 g.
met rotse en lantschap ende by Paulus
(3)
van Somere
Een... figuire van bronse

36 g.

- Twee saters van bronse, candelars

12 g.

Twee ligghen(de) geschilderede
gesneden figuerkens

30 g.

Derthien ronden met de lysten daer in
onze kinderen geschildert syn als sy
jonck waren.

(1)
(2)
(3)

Van Mander noemt dit eene zeer schoone schilderij. Zie H. HYMANS, Le Livre des Peintres,
(Parijs, 1883, D.I. bl. 171).
Zeer waarschijnlijk Cornelis Cornelisz.
Paul Van Somer, geboren te Antwerpen in 1576, overleden te Londen in 1621. Een bekwaam
portretschilder.
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In de Salet boven de Kelder.
Een crucifix Van Francisco Poeribus met 100 g
t

Sancta Maria en S -Jan Lantschap
Een stuck naer Lucas van Leyen synde 300 g.
d'historie van... vol schone figuren een
parragonie, geschildert door M.
(4)
Poppinus
Een drie Coninghen vol figuren met rotze, 250 g.
ruyne landschap, olyverw geschildert by
Caerel Van Mandere

(4)

Onbekende meester.
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Een verlichterie van 't Hellich Sacrament, 24 g.
met 7 historien in bannieren of vaenen
Roomen nhaer t' leven geschildert by N. 36 g.
(1)
Steinmuller , olyverwe
Een frutage van Hans Brueghel in een
schotel

36 g.

In't voor salet.
Een origineel stuck van den Guido
500 g.
(2)
Boulongeois italiaen, synde de Historie
van Holifernus. Cost 300 gulden valet
Een copia van t' selve stuck, gedaen
maken by Gaspar de Craey (er)

100 g.

Een staent Marien beelt met engelen, en 1200 g.
twee dueren seer cunstryck, paneel en
dueren buyten en binnen geschildert by
(3)
den Heere Meester Jean Van Eyck
Een keuken van Langhen Pier, met een 300 g.
(4)
staende figuire n'haer t'leven cost 250
g. valet
Een keuken van den ouden Jochim
Beukelaer, oock met een staende
(5)
vrouwen figure nhaer 't leven

300 g.

Een seer groot lantschap van Joos de
Momper constryck geschildert met
figuren geschildert by incerto

150 g.

Noch een lantschap geschildert by J. Van 150 g.
Coninxloo, Tobias Verhaegt ende figuren
(6)
by Jan Brueghel
Een Fama van Olyverw, van
(7)
Bartholomeus Sprangers

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

150 g.

Onbekende meester.
Guido Reni.
Daar Van Eyck meermaals dit onderwerp geschilderd heeft, is het ons niet mogelijk te zeggen
waar gemeld tafereel zich bevindt.
Het Museum te Brussel bezit eene schilderij van Pieter Aertsen, welke met deze beschrijving
overeenkomt.
Deze schilderij is aangehaald bij Van Mander. Naar zijn schrijven waren de figuren van
levensgrootte.
Van Mander spreekt van een groot landschap door Wyntgis bezeten.
Er bestaat eene plaat van J. Muller met eene Bellona van Spranger, mogelijk hier vermeld.
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Het Conterfeitzel naer 't leven geschildert 100 g.
van Syne Keiserl. Majesteyt Rodolphus,
(8)
by Hans van Aken
Twee groote lantschappen geschildert 200 g.
bij Joos de Mompere ende de figuren bij
Hans Brueghel, valent 't samen

(8)

Door AEgidius Sadeler gegraveerd.
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Een Hemelvaert Mariae, origineel
Geschildert by Petrus Ruebens

150 g.

De Conterfeitzels van myn persone en
myn huisfrauwe
Item die van onze dochters Anna en
Beatrice.

In de camer boven 't voor salet.
De seven ondeughden in't olyverw alsnu, 150 g.
bevorens originel de zelve stucken
geschildert by Meester Jean de
(1)
Mabeuze.
Een out Marien beelt geschildert by
eenen onbekenden

38 g.

Een bloempot van cleine waerde.
Een St. Sebastiaen nhaer F. Francqs

20 g.

Een frutage olyverff, op paneel

5 g.

Een staende naekte vrouwen figure, een 15 g.
vanitas vel omnia vanitas, Geschildert by
(2)
Mabeuze
(3)

Een teken van Cleopatra. N. Hermans.

Onze voorouders naer 't leven gewapent
sitten op syn knyen; besyden hen St Jan.
Een conterfeitzel van Albert Jan Van
Dorp onsen neve.
Het conterfeitzel van ons zwager Jehan
Van Block.
Myn conterfeitzel geschildert bij Corn.
Harlemensis,
4 stucken van Joos de Mompere, in oly 'tsaemen waerdich 150 g.
geschildert, als te wetene: een Somer,
een Winier, een brandt, een.... in alle de
welcke de figuren geschildert syn by Jan
Breughel,
(1)
(2)
(3)

Er is in de oude oorkonden geene melding gemaakt van dit onderwerp door Gossart
geschildert.
Van Mander zegt dat Wyntgis eene Lucretia van Mabuse bezat. Vermoedelijk de schilderij
die tegenwoordig te Rome in de Galerie Colonna berust.
De Liggeren der Antwerpsche St.-Lucas Gilde maken ons twee meesters N. Heremans
bekend, vader en zoon. De vader vrij meester in 1557 was in 1589 nog in leven. De zoon
wordt in 1559 ontvangen. Naar dit jaar is deze naam niet meer te vinden.
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Noch twee ovalien lantschappen
geschildert by Joos de Mompere, de
figueren by Sebastiaen Vrancx

100 g.

Een ovael d'Historie van Judit, so sy te 36 g.
Betulia de verlossinghe dede op de nacht
van 't hooft van Holifernes by Hans
(4)
Jordaens

(4)

Hans Jordaens was leerling van Maarten van Cleve en schilderde vooral in het klein.
Vrij-meester der Gilde van Antwerpen in 1572, huwde hij in 1582 de weduwe van Franciscus
Pourbus en stierf te Delft 1630.
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Een ander historie van ontfanger in de
Wynberch ook geschildert by Hans
Jordaens

36 g.

Een Marien beelt de incerto auctore

30 g.

D'originele tekeninghe van Cleopatra,
(1)
geteekent by Francisco Vrancx

36 g.

Waervan d'origineele platen gesneden 1200 g.
by Jacques Matham, met de copere
platen, voet ende verscheiden ontcoste
large hondert ponden vlems daervan myn
soon Tilman secht ontseit te' hebben het
dobbel van dien: ergo
18 g.

(2)

Een Diana naer G. Geldorf

Het conterfeitzel van den eerw. heer en Memorie.
vader, vader Jacob Neyen, in zyn leven
commisaris generael van ordere der
Observantiën van Sint Franciscus, ende
geschildert by meester Michiel Mierevelt,
(3)
tot Delff, hem (sonder de lyste) gecost
hebben twee hondert philippus.
Een out conterfeitsel naer het leven.

Memorie.

Op het voorcamertion boiven 't voorhuis off voor salet.
Verscheiden historien met de penne in 16 g.
arcaden off galerien getekent so uyt de
Passie als andersiens
Het leven en de doot van cleender
waerde.

Memorie.

Alsnoch een sint Franciscus in halfront. Memorie.
van cleender waerde.

(1)

Niet Franciscus Franck maar Sebastiaan Vrancx. Er wordt hier van verscheidene platen
gesproken. Inderdaad de compositie: Cléopatra Antoon te gemoet komende op een rijk
o

(2)

versierd schip is op drie platen gesneden. Het geheel meet 1 m. 25 op 0.80. Bartsch n 226
van het werk van Matham
Geldorp Gortzius geboren te Leuven in 1558 volgens Van Mander en waarschijnlijk in 1618
te Keulen overleden. Van Mander spreekt van eene Diana behoorende aan Jan Meerman te
Keulen.

(3)

Gegraveerd door Joan Muller. - B. n 60. In-rolio.

o
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In de boven carner of boven salet.
Een ligghende naekten figuere, met voet 100 g.
ornamenten juweelen ende andere saken
by en omirent haer, geschildert by Hans
Rottenhamer
Twee lantschappen van eender groote
geschildert by
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Joos de Mompere ende figueren by
Sebastiaen Vrancx

Cost sonder oncosten 80 g. 100 g.

D'origineele historie van... vol grote
figuren van L. van Leyen in waterwerff

Memorie.

Een bloempot in een Sint Jacobs schilp 36 g.
met twee staende figuren, geschildert by
N.N. Gecost van meester Joris tot
Bergen in Hennegouw 3 ponden
Twelff ronden geschildert by off Marten 30 g.
van Cleef, synde de historie van Tobias
Een constryk Marien beelt in een areada
met metzelerien compartamenten
geschildert, en vol van verscheiden
historien als de geboorte Christi, de
Verreisenis, de Groetenis Mariae en
Elisabet, de drie Koningen, de
Hemelvaert Marie off van Onse Lieve
Vrouwe.
My costende N.B. sonder veel oncosten 1000 g.
en aencoopinghe by Everaert van
(1)
Remunde gedaen ten regarde van
Nontius Bentivolla (Bentivoglio) 50
ponden vlems, en daervan ontseit 1000
guldens en alhoewel veel meer waerdich
alhier alleene daervore
(2)
Het conterfeitsel van P. van Ryck een 60 g.
romanesca

Twee groote ronden beyde lantschappen, 600 g.
geschildert, seer curieus met een
kunsiryck (?) by meester Lodwick van
Bosch, in d'eene een Marien beelt, in
(3)
d'ander Sint Peeter vissende , beyde
met lysten
Vier lantschappen off de vier geteyden 150 g.
des jaers: de lent, somer, herffst en
winter: geschildert by Joos de Mompere
ende figueren by Hans van Brueghel 't
saem

(1)
(2)
(3)

In 1616 werd Evraid van Remunda met Pauwel van Somer belast door de Kamer van Rekening
van Brabant, de portretten van Albrecht et Isabella te schilderen (Siret, Dict. des Peintres).
Pierter Cornelisz van Ryck. schilder, geboren te Delft in 1568. Tijdens van Mander woonde
hij te Haarlem.
Van Mander spreekt van deze landschappen.
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Een winter ende een somer [...] figuren, Syn niet te coop. waerdich Memorie 400
seer constryck geschildert by A. de
g.
(4)
Volder, alias Leyen
Een ronde daer in een Lot naer meester 30 g.
Lodewich van den Bosch
Een lantschapken mei Sint Crisioffel van 30 g.
(voor?) Nontius by Zeger 3 ponden
Een Groetenis off salutatie Marie, in een
ebben lyste

(4)

Alaert Claeszoon van Leyden. Hij was eerst volder, daarna leerling van Cornelis
Engelbrechtzen. Suyderhoef heeft zijn portret gegraveerd.
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met een ebben nouten scheine,
geschildert (ut putat) by den ouden
(1)
meester Rogier

60 g.

Een Sint Anna geslachte nhaer Hans
60 g.
(2)
Rottenhamer cost van A. Bosschaert ,
gecomen van Hans Coymans
Een Sint Agata, geschildert by den
(3)
constrycken Hans van Aken

60 g.

Mynen grooten boeck vol parragone
300 g.
teekeninghen, daer my de hertoch van
Nivers 't andere tyden 200 cronen voor
geboden die nu estimere waerdich te syn
Met een meinichte van sekere
tekeninghen, daeruyt ghelyst zynde, en
een meenichte van schoone
tekeninghen, en prenten van verscheiden
meesters.
Twaelf keisers van bronze, costen my 244 g.
aen heer Coubergen een oshooft wyns,
betaelt 144 g.
Twee figuren van hart marmer, begonst Memorie.
(4)
by Albert Durer
Myn huisfrouw out grotvader nhaer leven Memorie.
en syn E. heer broeder en haer out oom
't Begoste conterfeitzel van ons neef
Memorie.
Pieter Dimmer, geschildert by Pauwels
van Somer
't Conterfeitzel van Apostolische Nuntius Memorie.
Bentivolla, ook geschildert bij Paulus Van
Somere

(1)
(2)

(3)
(4)

Rogier vander Weyden.
r

Ambrosius Bosschaert, bloemschilder. D Bredius heeft bewezen dat hij waarschijnlijk de
meester is van de schilderijen aan Abraham Breughel toegeschreven. Zijne doeken zijn met
een monogram A.B. geteekent. Jonkh. Destombes in Den Haag heeft eene dusdanige schilderij
waarop de naam voluit geschreven is. In 1612 was Bosschaert deken der Schildersgilde te
Middelburg. Zie over hem OLAF GRANBERG in Oud Holland, IV, blz. 265 en in Archiv. van
Obreen, VI, blz. 106.
Hans van Aken, of beter Acken, geboren te Keulen 1552. Hij huwde in 1596 de dochter van
Orlando di Lasso en stierf te Praag in 1615.
Niettegenstaande de overlevering is het bewezen dat Albrecht Dürer geen beeldhouwwerk
heeft uitgevoerd.
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Op't comptoir.
Een cleen dinksken in een vergult
halffrondt list geschildert by den ouden
Meester Rogier

9 g.

(5)
Een rondenen van don f. een winterken 6 g.

(5)

Fr. Franck de oude, daar men soms don gelezen heeft wat eene verkorting is van ‘den ouden’.
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Een nachtien van Gillis Mostaert in een 12 g.
(1)
rond
Twee ronden van Gillis van Coninxloo,
(2)
de figuren van Hans Brueghel

300 g.

Een Suzanna van Marten Pieppin

100 g.

Een historie van Marcus Coriolanus, en 36 g.
een ander van zelven tyd met lack
(3)
geschildert by Hans Jordaens , costen
tzamen met de lysten
Twee duer by een anticq constich
tzamen 40 g.
meester geschildert d'eene een
cruisdragher, d'ander een affdoeninghe
van 't cruis
Een Marienbeelt geschildert by den
ouden meester Rogier

my costen 100 g.

Een drieconinghen, Caerle Van Maender cost 42 g.
Een Jonas, van Hans Brueghel, cost 8
ponden

valet 72 g.

Een Triomphe Davidts nhaer Lucas Van 120 g.
(4)
(5)
Leyen , geschildert by David Nobliers ,
gereliqueert by H. de K. en Denis
(6)
Alsloot het lantschap
Een Ecce homo vol figueren, geschildert valet 100 g.
(7)
by lange Pier , cost sonder de lyst 12
1/2 ponden
Een blompot op coper nhaer.....

30 g.

Een ander op paneel, by E. Van
Remunde geschildert

30 g.
(8)

Een Lot, by mester Quintin de Jonge
alias Masys
(1)
(2)
(3)
(4)

36 g.

Ook bij Van Mander (Livre des Peintres, D. II, blz. 61).
id. id. id. D. II, blz. 120).
‘Met Lack geschildert’, wil zeggen in indigo.
De triomf van David, door Lucas van Leiden is door Saenredam gegraveerd. Eene schilderij
van dit voorwerp in de Lichtenstein-galerij te Weenen wordt aan Lucas toegeschreven. Volgens
r

(5)

(6)
(7)
(8)

D Bredius is het origineel op glas geschilderd, in de Ambrosiana te Milan.
David Nobeliers behoorde tot een geslacht van kunstenaars, waarvan een, Pieter, graveur
te Rome woonde waar zijn naam op zijn italiaansch Neovellano luidde. David, zoon van Pieter,
vroeg in 1618, te Brussel om van alle belastingen vrij gesteld te worden. (Zie PINCHART,
Archives, II, 323.)
Denis van Alsloot, uitmuntend schilder, waarvan de museums te Madrid en Brussel belangrijke
gewrochten bezitten.
Pieter Aertsen. - Volgens Van Mander bestond er een Ecce Homo door hem geschilderd in
het Karthuizer-klooster te Delft.
Waarschijnlijk Jan Metsys, zoon van Quinten. Hij schilderde Lot en zijne dochters, welk tafereel
zich in het Museum te Brussel bevindt. Er heeft een Quinten Metsys de jonge, zoon van Jan,
bestaan, maar zijne werken zijn weinig bekend.
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Een cunstryck stuxken geschildert by
(9)
Marten Pressem

(9)

120 gr.

Onbekende meester.
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Een blompot geschddert by meester
Lodwick van Bosch cost

100 gr.

Een lantschap van Momper, de figuren 33 g.
by Hans Breughel
(1)
Een Marienbeelt in de Sonne, met vier 36 g.
engelkens, geschildert by Lucas van
Leyden

Een tekene... off battalle van getekent

Memorie.
r

met lack off indigo, origineel van.... so M
Couberghen affirmeert dusent guldens
waert te zyn.
Een Christus tronie in een halfront,
geschildert by Albert Durerus

50 g.

Een frutagie van meester Lodwick van
Bosch

75 g.

Een tronie van Sint Jan

50 g.

Twee oude lantschappiens tzamen
waerdich

20 g.

Een Marien beelt met twee dueren
onbeschildert valet off cost

36 g.

Een blompotteken op coper, van H.V.H. 36 gr.
zwager van Ambrosius Bosschaert, cost
2 ½ ponden: valet
Een scheepeken van Henrick Vroom,
cost

50 g.

Een oude tronie, geschildert by Mabeuze, 50 g.
cost
Een Triton verlichterie by.... tot Romen
gedaen

40 g.

(2)
Een somerken van A. van Leyen , een valet over de 60 g.
parragonie stuxsken

Noch drie verscheiden stuxckens van
bronze diennende tot candels ende

Memorie.

Noch in 't ebben bufetzén sekere
Memorie.
stuxckens in palmbomen hout by
Albrecht Durer gesneden, en van ivoir by
andere meesters.
Noch twaealff keisers halff relieff, my
144 g.
costen aen Rombout de Razière contant
34 ponden vlaems valent
(1)
(2)

Waarschijnlijk in een glorie-straal.
Alaert Claeszoon van Leyden.
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Een conterfeitzel van myn ohm Jan
Memorie.
Wyntgis, geschildert by Michiel Mirevelt
tot Delff.
Een conterfeitzel naer leven.

Memorie.

Een oude vrouwe tronie.

Memorie.

Een oude mans tronie.

Memorie.

Noch een mans conterfeitzel met een
mantel.

Memorie.

Item noch een conterfeitsel van... cost

6 g.

Noch het conterfeitsel van myn
huisfrouwe, geschildert by Paulus van
Somere.

Memorie.

Myn conterfeitsel, geschildert by Gaspar Memorie.
Craeyer.
Het conterfeitsel van de Apostolische
Memorie.
Nontius Bentivolla, geschildert by Paulus
van Somere
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en conterfeitsel van Ceurvorst Ernestus, Memorie.
bisschop tot Luik, geschildert by Jules....
althans Capochin.
Een conterfeitsel van wit en zwart in
ronde.

Memorie.

Memorie om te recouvreren.
Cnyff van Utrecht heeft de lysten in
ebbenhout, een Maria beelt cost 3
ponden: valet

200 g.

Debet van Caborin by Paulus van
Somere nhaer gheschildert

30 g.

(1)

Guillaume Nieulandt mout noch
schilderen het winterken tot het
somerken van A. Van Leyen.

Memorie.

Nobliers debet te...
Ambrosius Bosschaert heeft noch onder 100 g.
hem de Europa van Paulus Verones die
my aen hem betaelt staat
valet 300 g.
Een bloempotteken van Hans Breughel Memorie.
aen hem geleent om hem daervan te
dienen in 't copieren of andersins

(1)

Willem Nieulant, schilder en graveur, te Rome, waar hij zich langen tijd ophield, bijgenaamd
Terra nuova. Hij was geboren te Antwerpen in 1584 en is gestorven te Amsterdam in 1635.
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Wapenteekenkunst en Wapen-Albums.
(Alba amicorum.)
door Graaf Maurin Nahuys.
(1)

DE kunst van het wapenteekenen behoort tot een dier specialiteiten, waartoe men
slechts geraken kan door de studie der heraldische archeologie. Men kan een
uitstekend teekenaar, een voortreffelijk kunstschilder zijn, zonder daarom nog een
goed wapenteekenaar te zijn. Op hoeveel uitmuntend geschilderde historische
tafereelen treft men niet allergebrekkigst en verkeerd geteekende wapens aan. Zelfs
de zoo gevierde Leys, die historische voorstellingen geschilderd heeft in den trant
der gothieken, was niet altijd gelukkig in zijne wapenafbeeldingen. Daarentegen
geeft Albrecht De Vriendt, wiens voortreffelijke historie-schilderijen den stempel
dragen van grondige archeologische kennis, de wapenfiguren in den stijl des tijds
uitmuntend terug.
De schoonste en eigenaardigste wapentypen vindt men natuurlijk in hetgeen ons
overgebleven is uit de

(1)

Wij verstaan hiermede ook het schilderen, snijden, graveeren, enz. van wapens.
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middeneeuwen, dien tijd van den bloei des ridderwezens: het in een punt toeloopende
en schuins gesteld schild met kernachtig geteekende wapenbeelden.
Later oefende de renaissance, ook op den stijl der wapens haren invloed uit. Men
bezit uit het overgangstijdperk van den gothischen tot den Renaissance-stijl, zeer
fraaie wapentypen; maar allengskens veranderde richting en vorm van schild en
helm; de leeuwen, adelaars enz. vertoonden zich niet meer in dezelfde eigenaardige
gestalte; zij wonnen in vleesch, maar verloren in eigendommelijk karakter. De
helmdekken en lambrequins erlangden eene grootere uitbreiding, en de schoonheid
e

der heraldische typen ging meer en meer verloren, tot dat men in de XVIII eeuw,
in den smakeloozen opgesmukten rococo-stijl verviel, en eindelijk in onze eeuw tot
het toppunt van wansmaak geraakte.
Met vreugde zagen wij dan ook, dat sedert eenigen tijd, vooral in Duitschland. en
Oostenrijk, zich eene loffelijke richting geopenbaard heeft, om tot de schoone typen
der middeneeuwen en van het overgangs-tijdperk tot de renaissance-stijl terug te
keeren. Doch in onze eeuw van nabootsing, worden oude zaken zoo menigmaal
zonder oordeel en verstand toegepast. Dit euvel treft men ook aan ten aanzien der
wapenkunde.
e

e

Aan nieuw geadelden worden helmen en helmteekens der XIV, XV of XVI eeuw
op hunne wapenschilden gegeven, in plaats van, na dat de rang- of titelkronen
ingevoerd zijn, dezen op hunne wapens te plaatsen. Dit ware, dunkt ons, rationneeler,
dan helmen en helmteekens van den voortijd, die toch voor de b.v. in deze eeuw
geadelden die met een nieuw ontworpen wapen begiftigd worden, niet de geringste
beteekenis of waarde kunnen hebben.
In vorige eeuwen was het, vooral bij de aan hoogescholen studeerende jeugd,
gebruikelijk, alba amicorum
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aan te leggen, waarin de vrienden hunne wapens lieten teekenen, waarbij zij eenen
spreuk, een inschrift en hunne handteekening voegden.
De bezitter des albums teekende dikwijls later daarin aan de dagteekening der
promotie, die des overlijdens enz. der betreffende personen.
In die albums zijn de wapens meestal goed en fraai gemaald. De duitsche
wapenalbums ‘Stammbücher’ munten veelal uit door schoonheid. Dikwijls treft men
ook nog afbeeldingen van kleederdrachten daarin aan.
In de meeste akademie-steden vonden eertijds wapenteekenaars een bestaan
in het versieren van die alba amicorum der studenten.
Uit verschillende oogpunten zijn deze wapenalbums belangrijk. Voor den
kunstenaar leveren zij fraaie voorbeelden van wapentypen; voor de wapen- en
geslachtkunde zijn zij van onschatbare waarde en dikwijls ook, gelijk wij reeds
aangemerkt hebben, voor de kostuumkunde, terwijl zij meenigwerf hoogst
interessante autographen bevatten.
Met betrekking tot die akademische studenten-wapenalbums, bezitten wij een
paar herinneringen, afkomstig, de eene van de Leuvensche- en de andere van de
Leijdsche Hoogeschool.
Van eerstgenoemde zijn het slechts eenige losse bladen uit een wapenalbum,
e

aangelegd in de laatste helft der XVI eeuw aan de hoogeschool te Leuven, door
Jacobus ter Spillen, daarop ook genoemd wordende: van der Spillen en van ter
Spillen.
De wapens en onderteekeningen zijn van:
COBELIUS (Johannes), 9 Mei 1576.
ECK (Theodoricus ab), 1577; spreuk: UBI AMICI IBI OPES.
HOLTE (Wernerus de), 17 Mei 1576; spreuk: EXARDUA VIRTUS. W.O.S.
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ITTERSUM, (Henricus ab); spreuk: INITIUM SAPIENTIAE TIMOR DM.
KREIJNCK (Menso), 11 Mei 1576; spreuk: SCOPUS VITAE CHRISTUS, F.F.F.
Het tweede is een langwerpig, in zwart leder met verguldsels ingebonden, fraai,
de

hollandsch Wapenalbum (album amicorum), uit de eerste helft der XVII eeuw,
waarvan de aanlegger ons evenwel onbekend is, daar, zonderling genoeg, bij geen
een der inschriften zijn naam vermeld is; ook ontbreekt overal de naam der plaats
waar de inschrijvingen geschied zijn; alleen de latere bijvoegingen, welke men op
verscheidene bladen aantreft, vermeldende dat de ingeschrevene tot doctor
gepromoveerd is, en vooral deze woorden: ‘obijt in hac accademiae’ op fol. 12
voorkomende, duiden voldoende aan, dat het album aan de Leidsche Hoogeschool
aangelegd is. Daar verder de drie eerste daarin voorkomende wapens, zonder
o

o

bijschrift, zijn: 1 van de provincie Holland, 2 van prins Maurits, met het schildje
(1)

o

van Buren (door dezen vorst gevoerd van 1618-1625 , en 3 van de stad 's
Gravenhage (de ooievaar echter zonder paling of aal in den bek), is het waarschijnlijk,
dat de eerste bezitter des albums een hagenaar is geweest.
De wapens zijn voor het meerendeel zeer fraai

(1)

Zie onze Notice sur les armoiries des comtes de Nassau la Lecque, avec observations relatives
à celles portées par Maurice prince d'Orange, comte de Nassau, le Héraut d'armes, p. 80;
onze derde serie: Médailles et Jetons inédits, p. 35; Revue belge de numismatique 1878, p.
81; en ons artikel: het wapenschild van Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau, etc.
zooals het door hem in verschillende tijdperken zijns levens gevoerd is geworden, voorkomende
de

in het Algemeen Nederlandsch familieblad, 2

jaargang, bl. 211.
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heraldisch geteekend en gekleurd: zij zijn ten getale van 80, de drie boven vermelde
medegerekend. Boven aan elk blad staat de naam van den inschrijver en onderaan
zijne handteekening waarbij dikwijls eene spreuk gevoegd is.
De namen der met de afbeelding hunner respectieve wapens ingeschreven
personen, laten wij hieronder in alphabetische orde volgen, met bijvoeging der
spreuken en der later bijgeplaatste aanteekeningen.
AERSSEN (Johannes Baptista ab). - NON OMNIBUS, OMNIA. Anno 1632, 4 Novemb.
o

- Defendit difficillimas theses de Pactis, 5, die Julij A 1634. - Fol. 75.
AERSSEN (Cornelius ab) N.B. de handteekening ontbreekt. - Fol. 93.
ALCKEMADE (Johannes ab). - Fol. 46.
BARLEHAER (Joannes). - Fol. 81. GENUS ET PROAVOS ET QUAE NON FECIMUS IPSI
VIX EA NOSTRA VOCO.
BERCKHOUT (Paulus). - DUM SPIRO SPERO. - Fol. 24.
BONSER (H.). Fol. 56.
BONZER (G.). - Fol. 56.
BOOT (Jacobus). - Fol. 7.
BOOT (Joannes) 1628. - VINCIT PRESENTIA FAMAN. - Fol. 49.
BOTH VAN DER EEM (Gerardus). - ARTE VEL MARTE. - Fol. 32.
BORSMAN (Mattheus). - LIBERTAS EST SERVIRE DEO. - Fol. 76.
CASEMBROOT (Jacobus). - Fol 71.
COCQ (Guilielmus de). - Fol. 34.
COMANS (Johannes). - NIHIL EST DIFFICILE VOLENTI. - iuris utriusq. doctor
promotus. - Fol. 37.
CROECK (Antonius) 11 Julij 1633. - QUI GENUS IACTAT SUUM ALIENA LAUDAT. Fol 38.
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DOES (Theodorus van der). - N.B. in rood negen gouden ruiten 5, 4. - Fol. 16.
DOES (Wilhelmus van der) 1635. - DULCE EST DESIPERE IN LOCO. - N.B. in rood
negen gouden ruiten, 5, 4. - Fol. 85.
DOES (Gerardus van der). - N.B. de handteekening ontbreekt. In zilver drie
zwarte leliën. - Fol. 90.
DOES (Jacobus van der). - N.B. de handteekening ontbreekt. Wapenschild
gevierendeeld: 1 en 4, in zilver drie zwarte leliën; 2 en 3, in blauw een zwaan
van zilver op eenen groenen grond staande en aan de regter poot door een
gouden snoer aan een boomstronk vastgemaakt; bek en poten rood, gouden
kroon om den hals (Wouw). - Fol. 92.
DORP (Fredericus van). - MULTAM POTIUS QUAM LONGAM VITAM OPTO. - Fol. 72.
GEUL (Janus) - Fol. 22.
GILLIS (Cornelius). - NUSQUAM TUTA FIDES. - Fol. 58.
GOES (Martinus van der). - Fol. 17.
GOESIUS (Gulielmus). - NON EST AD ASTRA MOLLIS E TERRIS VIA. - Fol. 74.
HAER (Johannes van der). Anno 1628. - SCELUS AUTOREM REPERIT. Fol. 10.
HAGHEN (Adrianus van der). 1 decemb.: Anno 1626. - Fol. 8.
HAGHEN (Petrus van der). 1 decemb.: Anno 1626. - Fol. 9.
HALLINGH (Guilhelmus). 1628. - MINIMUM DECET LICERE CUI PLURIMUM LICET. Fol. 48.
HALLINGH (Guilhelmus). Anno 1630. - CRESCIT POST FUNERA VIRTUS. - Fol. 65.
HALLINGH (Joannis). 1634. - DEBEMUR MORTI NOS NOSTRAQUE. Fol. 94.
HAMEL (Augustinus). - DEFLUIT OETAS: - Defendit
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theses de indicijs, 23 septemb. anno 1634. - Fol. 63.
HESSELS VAN DINTER (Andreas). - Fol. 42.
KERCKHOVEN (Wilhelmus a). - Fol. 14.
KEUN (Johannes). - AMBITIO EXITIUM PARTURIT. - Fol. 95.
LEEUWIUS (Theodorus) 12 julij 1634. - NIHIL EST SINE NUMINE FELIX. - Fol. 89.
o
LIJBERGEN (Abrahamus a). A 1629. - MAJORA SPERAMUS - obijt in Gallia. Fol.
11.
MAES (Quirinus van der) den 9 mart Anno 1630. - MARTE, ET MINERVA. - Fol.
61.
MAES (Conradus van der). Anno 1634. - DIMIDIUM PLUS TOTO. - Fol. 87.
MAIN (Daniel la). Anno 1626. - QUOD FUIT DURUM PATI MEMINISSE DULCE EST. o
Hic promotus 8 novemb.: de in integrum restitutionibus theses defendit, A
o
1629. - Obiit Hagoe Comitis post-tridie nonas May an 1639. - Fol. 3.
MIJEROP (Johan a). - Fol. 28.
MIJEROP A CALSLAGHEN (Cornelius a). - Fol. 30.
MIJEROP (Joachimus a). - NEMO MALUS FELIX. - Fol. 51.
MIJLE (Arnoldus van der). - OLIM MEMINISSE JUVABIT. - Fol. 54,
NAELDWIJCK (A). Anno 1626, 1 decemb. - Fol. 1.
o
NATDAM (Guiljelmus a). A 1630. - TE TOTUM EXCUTE. - Fol. 66.
OSWAERDT (Cornelis van). - Fol. 44.
OSWAERT (Jacobus ab). - N.B. de handteekening ontbreekt. - Fol. 60.
PANHUIJSEN (Servasius van). - IN UTRUQ PARATUS. - Fol. 43.
PIPER (Theodorus le). - PERFER ET OBDURA. - Medecince Doctor promotus cum
de Picâ publice defenderet 31 Mai 1633. - Fol. 39.
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POTS (Anthonius). - N.B. de handteekening ontbreekt. - Fol. 91.
POTTEIJ (Joan). - Fol. 73.
RAEPHORST (Albertus a). Anno 1633. - SORS SUA QUEMQUE BEAT. - Fol. 64.
RAVESTEIJN (Cornelius a). 1630. - MENS SUA TOTUS HOMO. - Fol. 62.
REECK (Joannes de). - OCCASIO PRAECEPS. - Promotus Medecinoe Doctor 163.
Obijt Hagoe com. 1633. - Fol. 50.
RIJSBERGEN (Joannes). - GAUDET PATIENTIA DURIS. - Fol. 53.
o

SNELLIUS (Rodolphus). A M.D.CXXXIIII Quarto iduum Februarij. Sum Rodolphi
Snellij Willebrordi filij a Royen, - NUCE FRACTA NUCLEUS. - Fol. 79.
SNEWIUS (Adrianus a). - Fol. 6.
SORGEN (Adamus a). - Tertio Nonarum Junij M.D.C.XXIX. - AMAT VICTORIA
CURAM - obijt aquis submersus. - Fol. 47.
SORGEN (Justus van). - OMNIA SERIO. N.B. de handteekening ontbreekt. Fol.
77.
STEVIJN (Fredericus). - 1631, 20 Junij. - NIHIL AB OMNI PARTE BEATUM. - Fol. 68.
Waarschijnlijk een zoon van den beroemden Simon Stevijn.
STRIJEN (Adrianus van). - Fol. 15.
STRIJEN (Jacobus van). - N.B. de handteekening ontbreekt. Fol. 86.
TEIJLINGEN (Cornelis van). Anno 1626. - NON DEGENER. - Fol. 5.
THIJEN (Isaac van). - NUNQUAM SERO, SI MODO SERIO. - OMNIA INDUSTRIA ET
CONSTANS LABOR SUPERAT. - Fol. 20.
VOLBERGEN (Martinus a). 1628, 3 April. - FORTES
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- Obijt in Gallia. - Fol. 18.
VOOCHT (Lowijs de). - Geldro Hollandus. Anno 1626. Fol. 40.
VOSBERGEN (Casparus a). - NIL MORTALIBUS ARDUUM. - Fol. 57.
WASSENAER HEERE VAN OPDAM (Joncheer Jacob van). - Fol. 2.
WASSENAER (Jacobus van). - VICTORIA SIN MAXIMA. - Fol. 4.
WASSENAER DE DUVENVOORDE (Arnoldus de). 3 Julij Anno 1630. - NUNQUAM
NON CRESCENS. - Fol. 59.
WERVE (Guilielmus a). Anno 1629. - SUSTINE ET ABSTINE. - Fol. 52.
WERVE VAN DER WIJELE. (Petrus van de). - Obijt, in hac academiae. Anno 1628.
- Fol. 12.
WERVE VAN DER WIJELE (Cornelis van de). Anno 1627. - DURUM PATIENTIA VINCIT.
- Obijt 2 Augusti 1630. - Fol. 13.
WERVE (W. van de). - NOBILITAS SOLA EST ATQS UNICA VIRTUS. - Defendit theses
de rei vindicatione, 27 Septemb.: Anno 1634. - Fol. 80.
WERVE (Anthonius van der). - Fol. 70.
WOUW (Albertus a). - Obijt ex calculo vesicoe. - Fol. 69.
WTEN-HAGE DE MIJST (Diederick). - Pridie Nomas Februarij Anno 1632. - NON
VIDERI SED ESSE. - Defendit theses de petitione hoereditatis. 30 Septemb. anno
1634. - Fol. 67.
CREANTUR FORTIBUS ET BONIS.

o

ZEVENDER (Jacobus Fredericus van der). A 1628. - SANS VARIER. - Fol. 45.
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Wijders zijn er enkele bladen waarop bovenaan slechts de naam voorkomt, en die
bestemd waren met het wapen beschilderd te worden en de handteekening te
ontvangen. De op bedoelde bladen geschreven namen zijn de volgende:
AERSSEN (Cornelius ab). - Fol. 23.
BORT (Petrus). - Fol. 82.
CHEEUWEN (Petrus). - Fol. 29.
GROULARD (Johan). - Fol. 19.
HONARDUS (Thomas). - Fol. 35 verso.
JUNIUS (J.). - Fol. 25.
KINTSCHOT (Casparus à). - Fol. 83.
LUCHTENBURG (Leonardus a). - Fol. 33.
MOUCHERON (Mathias de). - Fol. 31.
OVER RIJN A SCHOTERBOSCH (Joh. ab). - Fol. 21.
PUTTENIUS (Cornelius). - Fol. 55.
ROSAEUS (Jacobus). - Fol. 84.
TRESLONG (Wilhelmus). - Fol. 38.
VERLOO (Jacobus). - Fol. 26.
VINCK (Johannes). - Fol. 35.
VOLLENHOVIUS (Arnoldus). - Fol. 27.
WIJNGAERDEN (Gerardus a). - Fol. 41.
WOUWIUS (Sibertus Johannis). - Fol. 36.

Moge deze kleine mededeeling over de heraldische teekenkunst en over een der
gebruiken der akademische Muzen-zonen in vorige eeuwen, den welwillenden lezer
niet onwelkom zijn.
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Dichtkunst, letteren.
Vondel en Milton
WIJ moeten, alvorens verder te gaan, eerst het feit bewijzen, dat Vondels werken
toegankelijk waren voor Milton; dat hij in staat was de taal te begrijpen, waarin zij
geschreven waren, en dat, afgezien, van al hetgeen zijn verzen ons hieromtrent
bewijzen, het zeer waarschijnlijk is, dat hij met Vondels gedichten bekend geweest
is.
Eerst gaan wij de meest belangrijke vraag behandelen, n.l. die van Miltons
bekendheid met de Nederlandsche taal. Milton was een groot taalkundige. Hij was
geheel thuis in de klassieke talen en in 't Hebreeuwsch en dat niet alleen uit een
letterkundig oogpunt: hij kon ze even goed spreken en verstaan als lezen. Men weet
ook, dat hij op de hoogte was van verschillende moderne talen meer bijzonder van
't Italiaansch. Zeer bekend en dikwijls aangehaald is trouwens het verhaal, dat zijn
neef Edward Phillips ons geeft, aangaande Miltons gewoonte om zich, toen hij
geheel blind was (na 1652), door zijn dochters en anderen hardop te laten voorlezen
uit boeken in de verschillende talen. Het feit, dat onder die talen ook het
Nederlandsch een plaats innam, wordt op een zeer onbetwistbare wijze bewezen.
Men vindt het in een brief, geschreven door
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den beroemden Roger Williams (den stichter van den staat Rhode-Island) te
Providence, gedagteekend 12 Juli 1654 en gericht aan zijn vriend John Winthrop
te Pequod. In de volgende woorden (uit Jared Sparks bibliotheek van Amerikaansche
(1)
biographie) vinden wij al wat we noodig hebben voor ons bewijs . Williams bezocht
Engeland voor zaken, de volkplanting betreffende, in 1651 en bleef er tot 1654.
Gedurende zijn verblijf in Londen ‘werd hij vertrouwelijk bekend met Milton, die
toen Latijnsch secretaris bij den ministerraad was en reeds het toppunt van zijn
roem als staatsman en dichter naderde. Het Verloren Paradijs was toen nog niet
geschreven, maar de republikeinsche bard had reeds vele van zijn liefelijkste
sonnetten gezongen en in proza reeds enkele van die nobele geschriften uitgegeven
ter verdediging der vrijheid, die door geheel Europa bekend werden.’ Meer dan
negen jaar jonger dan Williams, was Milton toen in den vollen bloei van den
mannelijken leeftijd en zijn groote gaven waren in hun volle kracht. De ziekten en
tegenspoeden van zijn later leven hadden zijne droombeelden nog niet verduisterd
en het vuur van zijn geest nog niet gebluscht. Deze beide groote geestverwanten
schijnen in hun voortdurenden vriendschappelijken omgang niet alleen gewisseld
te hebben van gedachten over hun beider beginselen en het doel, dat zij zich beiden
voor oogen stelden; maar zij hebben hieraan gepaard doen gaan de studie van
verschillende talen en hare letterkunde: en in ruil voor het Nederlandsch, dat de
dichter door de lessen van Williams leerde, opende hij voor dezen laatste de rijke
voorraadskamer zijner ontzaglijke geleerdheid en

(1)

Leven van Roger-Williams, bladz. 150-151.
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grondige bekendheid met vele verschillende talen. Om Williams eigen woorden te
gebruiken: ‘Het behaagde den Heer mij te roepen om gedurende eenigen tijd met
enkele personen mij toe te leggen op de Hebreeuwsche, Grieksche, Latijnsche,
Fransche en Hollandsche talen. De secretaris van den ministerraad, de heer Milton,
onderwees mij, in ruil voor 't Hollandsch, dat ik hem voorlas, in 't lezen van
verschillende andere talen. Taalregels beginnen langzamerhand als dwingelanden
beschouwd te worden. Ik onderwees twee heeren, zoons van een parlementslid,
op dezelfde wijze in enkele talen, als wij het onze kinderen in 't Engelsch doen, door
hun woorden en zinnen te leeren en voortdurend met hen in die talen te spreken.’
Niets is duidelijker dan dat Milton, die reeds blind was in 1652, Hollandsch leerde
verstaan door het te spreken met Williams en het hem te hooren lezen en dat dit
gebeurde in het jaar voorafgaande aan het verschijnen van Lucifer.
Nu blijft nog de vraag wat de redenen waren, die Milton aanspoorden zijn studiën
in 't Hollandsch voort te zetten, en wat zijn omgang met Holland en zijn bekendheid
met de letterkunde van dat land kan bevorderd hebben.
Het geheele vierde boek van Massons ‘Leven van Milton’, dat het tijdperk van
1646-54 behandelt, geeft op dit punt licht. Op bijna elke bladzijde van - dat boek
wordt verwezen naar Holland, zijn staatslieden, afgezanten, professoren en
schrijvers.
Het was in den tijd van den oorlog met de Republiek der Vereenigde Nederlanden,
den tijd van de beroemde strijdschriften tegen Salmasius en Morus. In zijn
hoedanigheid van Secretaris voor de vreemde talen bij den Staatsraad, was het
Miltons plicht als tolk dienst te doen
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bij de audienties van gezantschappen en gezanten en alle brieven in 't Latijn te
vertalen.
Nu waren voor de Engelsche Republiek gedurende het jaar 1652 en een gedeelte
van 1653 de aanrakingen met de Nederlandsche de voornaamste buitenlandsche
betrekkingen. Gedurende deze jaren toch werd er een verwoede zeeoorlog tusschen
de beide republieken om den voorrang op zee gevoerd, voortdurend werden er
onderhandelingen aangeknoopt en vele uitstekende Hollanders, die als buitengewone
afgevaardigden in Londen kwamen, stonden in de nauwste betrekking met Milton.
Hieronder was ook de Pensionaris ‘Vader Cats’ wiens gedichten nog altijd algemeen
gelezen worden.
Daarenboven, in denzelfden tijd, dat de Hollanders en Engelschen aan 't strijden
waren in het Kanaal, was Milton gewikkeld in dien bitteren woordenstrijd met
Salmasius en Morus, die hem allereerst een Europeesche vermaardheid bezorgde.
Deze beide tegenstanders, ofschoon de een van Fransche de andere van Schotsche
afkomst was, hielden beiden verblijf in de Geünieerde Provinciën, Salmasius (Claude
de Saumaise) was professor te Leiden, Morus (Alexander More) predikant en
professor in de Godgeleerdheid te Middelburg.
Het antwoord van Milton aan den eerste, zijn beroemde Pro Populo Anglicano
Defensio, werd uitgegeven in 1651; zijn Defensio secunda, een aanval op Morus,
in 1654. Deze geschriften nu maakten Miltons naam niet alleen bekend in elk
Hollandsch huishouden, maar zij brachten hem in nauwe verbinding met Hollandsche
uitgevers en correspondenten. Bij het doorlezen van het laatste pamflet zal men
zien, hoe nauwkeurig Milton op de hoogte was van het gebabbel in den Haag en
de schandaaltjes te Leiden.
Een klein getal vrienden, door M. Masson de
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‘Hartlib club’ genoemd, stelde hem hiervan ongetwijfeld in kennis. Deze vriendenkring
bestond uit Samuel Hartlib, John Durie, John Pell, Theodoor Haak, Marchmont
Needham en anderen; en men zou hen juister hebben kunnen noemen de
Hollandsche club.
Onderhandelingen met Hollandsche gezantschappen, woordenstrijd met
Hollandsche professoren, omgang met een kring van zoogenaamde Hollandsche
vrienden, briefwisseling met Hollanders, getwist met Hollandsche uitgevers, dat
alles wat oorzaak, dat Milton geheel thuis raakte in Hollandsche zaken, en dat hij
niet minder goed bekend was met de gebeurtenissen en intrigues, ja zelfs met het
gebabbel, van de voorname kringen in Holland dan met de toen aan de orde zijnde
praatjes in Londen.
Als dat zoo is, dan is het bijna onmogelijk, dat Milton niet heel spoedig zulk een
belangrijk nieuws, belangrijk vooral voor een letterkundig man, zou gehoord hebben
als het verschijnen van Vondels Lucifer in Januari 1654 en dat hem niet dadelijk de
geruchten zouden zijn ter oore gekomen van de ontevredenheid der geestelijkheid,
door dit treurspel verwekt. Want Vondel was geen jong of onbekend man: reeds
lang te voren had hij roem verworven en bekleedde hij de eereplaats onder de vele
schitterende schrijvers, die in dat tijdperk, de gouden eeuw der Hollandsche
letterkunde, in hun vollen bloei waren.
Hij had nu het toppunt van den roem bereikt. Zijn buitengewone verdiensten waren
erkend geworden op het St. Lucasfeest te Amsterdam, (20 October 1653).
Bij voorbaat, wegens het meesterstuk, dat zoo spoedig daarna aan de wereld
zou geschonken worden, werd de bejaarde Vondel, die Apollo voorstelde, op dat
feest door meer dan honderd dichters, schilders en kunstvrienden, als hun hoofd
begroet en plechtig drukten zij hem de lauwerkroon op den grijzen kruin.
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Dat was een gebeurtenis op letterkundig gebied, die vóor alle andere tijdingen uit
Holland, Milton's ooren bereiken moest en hem moest prikkelen om kennis te maken
met de werken van zulk een beroemd schrijver, gesteld zelfs, dat zij hem te voren
geheel onbekend waren geweest.
Er is echter volstrekt geen reden dit laatste te veronderstellen. De twee meest
beroemde voortbrengselen van Vondels pen, die voorafgingen aan Lucifer, waren
ongetwijfeld Palamedes en Gijsbrecht van Aemstel. Met deze beide stukken is Milton
bijna ongetwijfeld bekend geweest.
Het eerste, geschreven in 1625, zooals elk weet een spotdicht in den vorm van
een Grieksch verhaal, is misschien nooit overtroffen geworden, wat betreft de fijne
hekeling en den rijkdom van toespelingen die het aanbiedt.
De drijfveeren en het gedrag der politieke en godsdienstige partij, die de
vaderlandsliefde van den grooten Advocaat Barnevelt beloonden, door hem den
dood der schande te doen ondergaan, en die den jongen, beroemden Hugo Grotius
tot levenslange gevangenis veroordeelden, werden in dat stuk gehekeld, en aan de
publieke meening ter veroordeeling gegeven. Men weet, dat de vermetele dichter
dit euvelstuk bijna met zijn leven moest boeten.
Hij stond terecht voor de twee schepens te Amsterdam, en werd veroordeeld tot
een zware boete.
Zooals gemakkelijk te voorzien was, ‘diende dit alles slechts’ - om de woorden te
gebruiken van Vondels vriend en levensbeschrijver, Brandt - om het boek meer
bekend en de menschen nieuwsgieriger te maken.
‘Het is zeker,’ voegt hij er bij, ‘dat er geen beter middel is om een boek zeer
gezocht te maken en 't veel te doen lezen dan door het te verbieden en den schrijver
ervan te straffen; daar dit zeer veel opzien baart, en velen, die anders niet aan het
boek gedacht zouden hebben, het willen zien. Dat is juist de saus, die zulk een maal
smakelijk maakt.’
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De eerste editie was in eenige dagen uitverkocht en in weinige jaren beleefde het
meer dan dertig nieuwe uitgaven.
Zulk een debiet was. wij behoeven het nauwelijks te zeggen, iets zeer
e

buitengewoons in het begin der 17 eeuw en het beteekende niet alleen een bijna
algemeene verspreiding van 't boek in Holland, maar tegelijkertijd was het een
bewijs, dat een aanzienlijk aantal exemplaren koopers in. andere landen moeten
gevonden hebben en dat de naam van Vondel er door bekend werd zelfs aan
diegenen, welke niet in staat waren zijn werken te lezen.
Het onderwerp van het drama was wel geschikt om een bijzondere belangstelling
aan Milton in te boezemen.
De geschiedenis van Barneveldts dood en van de synode van Dordt moet dikwijls
het onderwerp van 't gesprek hebben uitgemaakt in een Puriteinsch huishouden
zooals dat van den ouden Milton, die niet alleen een nauwgezet godsdienstig man
was, maar ook een geleerd man en een man van opvoeding, aan wiens zorgen de
beroemde zoon in de allereerste plaats zijn vroege bekendheid met de klassieke
letteren dankte en door wiens aanmoediging de dichter, toen hij nog een knaap
was, zijn studiën met een ijver boven zijn jaren najaagde.
Holland was gedurende de regeering van Jacobus I het toevluchtsoord voor hen,
die de godsdienstige vervolgingen in Engeland ontvloden en er was geen gebrek
aan gemeenschap tusschen de ‘afgescheiden’ gemeenten te Amsterdam, Leiden
en Rotterdam en hun geestverwanten aan de oevers van den Theems.
Daarenboven het lot, dat te beurt viel aan den letterkundigen held zijner eeuw,
Hugo de Groot. den man met zijn alomvattend, schitterend genie, moet wel het
medelijden hebben opgewekt en de gevoelige snaar
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hebben getroffen in het jonge hart van hem, die in latere jaren (1638), gedurende
zijn kort bezoek aan Parijs, aan den Engelschen afgezant een introductie vroeg bij
den grooten Hollandschen staatsman en geleerde, die zich toen als Zweedsch
afgezant aan 't hof van Lodewijk XIII bevond.
Deze bewondering van Milton voor Grotius nevens zijn omgang met den
Hollandschen geleerde was een der sterkste persoonlijke banden, die den
Engelschman met Vondel verbinden. Want Grotius was de vriend en beschermer
van Vondel geweest, van het oogenblik af dat deze uit de duisternis opdoemde, en
hij was zijn leermeester geweest in de Latijnsche en Grieksche talen. Hunne
wederzijdsche achting, die zoo vroeg begonnen was, duurde hun geheele leven
voort. Er bestaan nog veel brieven van Grotius, waarin hij de grootste bewondering
voor Vondels dichterlijke werken aan den dag legt, en een aantal van Vondel's
zangen zijn geschreven ter eere, ter verheerlijking of ter verdediging van zijn vriend.
Over een van deze gedichten zullen we straks meer in het bijzonder spreken.
Voordat we hiertoe overgaan, moeten we eerst aanstippen, dat de man, die bij
het verschijnen van Palamedes zijn invloed gebruikte om Vondel voor den Fiskaal
te's Hage te brengen ten einde hier terecht te staan, niemand anders was dan
Adriaan Pauw, toen pensionaris van Amsterdam, later raadpensionaris van Holland
en tweemaal buitengewoon gezant van de Vereenigde Provinciën in Engeland.
Hij was de zoon van den burgemeester Reinier Pauw, die in 1618 een der leden
geweest was van de rechtbank, die den Advocaat Barneveld ter dood veroordeelde
en hij had dus bijzondere redenen om verwoed te zijn over de toespelingen door
Vondel op zijnen vader gemaakt.
Voor 't eerst kwam Pauw in Engeland, om ten gunste van Karel I te spreken, en
naderhand, in 't begin van 1652, werd hij afgevaardigd, om alle pogingen in
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't werk te stellen om den toen dreigenden oorlog af te wenden. Milton zelf spreekt
van dit bezoek in zijn Defensio Secunda en hij zegt, dat de afgezant, dien hij ‘de
eer en het sieraad van Holland’ noemt, hem herhaaldelijk de verzekering zijner
bijzondere toegenegenheid en achting gegeven heeft. Zelfs al hadden zij geen
gelegenheid voor een vriedschappelijken omgang, toch was hier de aanvaller van
Vondel in nauwe betrekking gesteld met Cromwells Latijnsch Secretaris en blijkbaar
beschouwden zij elkaar met gevoelens van wederzijdsche achting en eerbied, die
alleen konden zijn voortgekomen uit een volledige bekendheid met elkaars karakter
en leven.
Deze omstandigheid bewijst op zich zelf niets, maar dat de Hollandsche naam in
één adem met den Engelschen genoemd wordt, is toch belangrijk, en geeft stof tot
denken...
Wat nu Gijsbregt van Aemstel betreft, het tooneelspel van Vondel, hierboven
reeds genoemd en onder al Vondels drama's het hoogste aangeschreven in de
genegenheid zijner landgenooten: een merkwaardige overeenstemming van
dagteekening maakt het zeer waarschijnlijk, dat ook dit stuk onder de oogen van
Milton is gekomen.
Iedereen weet, dat dit tooneelspel eigenlijk werd geschreven bij gelegenheid der
inwijding van den nieuwen schouwburg te Amsterdam (Kerstdag 1637). Het was
opgedragen aan Grotius, die den schrijver van uit Parijs een brief van dankbetuiging
schreef, waarvan wij hier een gedeelte aanhalen: ‘Ik heb altijd uwe dichterlijke gaven
en werken ten hoogste gewaardeerd. Als ik van dit werk moest zeggen, wat ik er
van denk, dan zou men licht gaan veronderstellen, dat ik maar al te zeer geneigd
was de eer te doen uitkomen, die mij te beurt viel toen gij mij dit stuk opdroegt, en
die eer, ik weet het al te goed, kan ik noch op deze, noch op eene andere wijze
voldoende waardeeren. Tegenover anderen zal ik
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zeer veel goeds zeggen over de gelukkige keuze van dit zeer realistische, door u
zoo schoon bewerkte verhaal, dat het bijzonder eigendom der stad Amsterdam is,
waar het ontstond en opgevoerd wordt; ik zal roemen de flinke ineenzetting van het
geheele stuk, de leerende, teedere gevoelens, die erin heerschen, en de vloeiende
en toch goed overdachte verzen.
Aan u zelf zal ik niets anders zeggen dan dat ik Amsterdam voor zeer gelukkig
zou houden, als er velen binnen haar muren zijn, die het werk naar verdienste
waardeeren.
Oedipus te Colonoe van Sophocles, de Smeekelingen van Euripides hebben
Athene niet meer eere gedaan dan uw stuk aan Amsterdam.’
Dit is één van de vele brieven van Grotius aan Vondel over werken, die de poëet
aan zijn oordeel en goedkeuring onderwierp en dat deze loftuitingen van Hugo de
Groot, niet ingegeven waren enkel door vriendschappelijke beleefdheid kan men
bewijzen door brieven van Grotius aan den uitstekenden geleerde Gerard Vossius,
die tot ons zijn gekomen, en die gezegden over Vondels werken behelzen, geheel
in denzelfden geest. Een dezer brieven bevat een vrij lange zinsnede over Gijsbrecht,
waarvan wij hier enkele woorden aanhalen, die voldoende toonen, hoe gunstig het
stuk door Grotius beoordeeld werd en hoe zeer hij de opdracht ervan aan hem zelf
op prijs stelde. ‘Vondel heeft mij een daad van vriendschap bewezen door aan mij,
als man van eenige kunstsmaak, op te dragen een treurspel vol diepen zin, van de
grootste symmetrie en overvloeiende van welprekendheid.’ Grotius' brief aan Vondel
nu was gedateerd ‘28 Mei 1638’, en juist in dezelfde maand kwam Milton, op zijn
reis naar Italië, te Parijs en vroeg hij den Engelschen afgezant om een introductie
bij Grotius.
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Deze introductie werd hem gegeven en Phillips deelt ons mede, dat de beroemde
Hollander Miltons bezoek zeer vriendelijk opnam, zich met hem onderhield en hem
ontving overeenkomstig zijn verdienste en den grooten lof, dien Grotius wist dat
hem toegezwaaid werd.
Terzelfder tijd dus, dat Milton van Grotius' gastvrijheid genoot, was zijn gastheer
bezig aan 't schrijven van een brief aan Vondel om dezen zijn dank te betuigen voor
de opdracht van Gijsbregl, en ongetwijfeld zal het nieuw verschenen stuk de
eereplaats hebben ingenomen op Grotius' werktafel en het onderwerp van gesprek
hebben uitgemaakt tusschen hem en zijn letterkundige gasten.

IV.
Maar 't wordt tijd van deze uitweidingen over te gaan tot dat tooneelstuk, dat meer
in 't bijzonder 't voorwerp onzer nasporingen is.
n

Reeds op dien 20 October 1653, toen Vondel op 't St. Lucasfeest met lauweren
gekroond was, was het handschrift van Lucifer gereed, en kort daarna werd het den
drukker ter hand gesteld.
Het werd uitgegeven en op 't tooneel gebracht in het begin van 1654, maar na
slechts tweemaal te zijn opgevoerd, werd het geschrapt, ten gevolge van den heftigen
tegensland, dien het verwekte bij de zeer rechtzinnige Calvinistische predikanten.
Zij verkondigden van den preekstoel, dat het bevatte: ‘Onheilige, onzedelijke,
godlasterlijke, onware en zeer gewaagde zaken, te listig uitgedacht voor éen
menschelijk brein,’ en zij brachten de zaak voor den kerkeraad.
n

Uit het verslag der handelingen, bevat in een Protocol, gedagteekend van den 5
Februari 1654,
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blijkt, dat de overheid der stad gewaarschuwd werd ‘tegen een tooneelspel
geschreven door Joost van den Vondel, en getiteld Luisevaer's treurspel, over den
val der engelen, hetwelk de verheven mysteriën Gods op zeer vleeschelijke wijze
behandelde’. Dat verslag bevat verder vele dergelijke aantijgingen.
Het gevolg hiervan was dat Lucifer van hoogerhand verboden werd, een gevolg,
waarover Brandt zich aldus uitlaat: ‘De tegenstand, die het stuk vond, wekte zoozeer
de nieuwsgierigheid op, om te lezen, wat verboden was opgevoerd te worden, dat
de geheele oplage van 1000 exemplaren binnen acht dagen uitverkocht was, zoodat
de uitgever de tragedie op nieuw ter perse legde. Evenals twintig jaar vroeger met
Palamedes, hadden 's dichters vijanden hem met een vnssenstaart gegeeseld, en
het gevolg van al die vervolging was steeds toenemende populariteit. Vondel was
niet de man om zich kalm bij zijn lot neer te leggen. De hekel- en spotdichten, die
het verschijnen van zijn stuk begroetten, spoorden hem aan zeer heftig hierop te
antwoorden en dat wel in eene reeks van geschriften vol van dien bijtenden geest
en scherpe satire, die hij zoo goed wist aan te wenden als het erop aankwam zijn
vijanden te vernietigen. De faam van Luisevaer's treurspel verspreidde zich wijd en
zijd en de overwinning, die de schrijver behaalde, in den papieren oorlog van
wederwraak, was ongetwijfeld een vruchtbaar en gewild onderwerp voor de
gesprekken in alle letterkundige kringen van Holland.
Juist op dat tijdstip was Milton in Engeland druk bezig aan 't schrijven en aan 't
verzamelen van gegevens voor zijn aanval op Alexander Morus, toen predikant te
Middelburg en professor te Amsterdam, dien hij aanzag voor den schrijver van een
royalistisch spot-
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schrift getiteld: Regii sanguinis clamor ad Coelum. Hij gaf werkelijk zijn Defensio
Secunda in Mei 1654 uit.
Wij hebben reeds aangetoond dat in dit stuk Milton niet alleen merkwaardig op
de hoogte bleek te zijn van den algemeenen loop der gebeurtenissen in Holland,
maar zelfs van de toen aan de orde zijnde geruchten en schandalen, ja van 't
gebabbel en de toespelingen over persoonlijke grieven.
Onmogelijk dit pamflet te lezen, zonder dadelijk te bespeuren, dat de schrijver
volkomen thuis is in al wat er gebeurde te Amsterdam, Leiden en den Haag; en we
mogen als zeker aannemen dat de faam van Lucifer hem al zeer spoedig door zijn
vrienden en correspondenten zal zijn overgebracht en dat hij met gretigheid navraag
zal gedaan hebben naar een drama, dat juist het onderwerp behandelde, hetwelk
reeds zooveel jaren lang zijn eigen gedachten had bezig gehouden. Daarbij, zooals
we reeds zagen, had hij juist de Hollandsche taal geleerd, door gesprekken en door
het lezen met Roger Williams; en zijn leermeester verliet Engeland niet vóór den
zomer van 1654, dus op zijn minst eenige maanden na het verschijnen van Lucifer.
Wij kunnen ons gemakkelijk voorstellen dat Milton verlangend geweest is om vóor
't vertrek van zijn vriend kennis te maken met dit tooneelspel, door geheel Holland
gelezen; en het is zeer wel mogelijk, dat hij van William's lippen voor 't eerst de
rhytmische regels opving en zoo de dichterlijke gave en verheven verbeelding van
Vondels meesterstuk leerde waardeeren.
Nu echter wordt het tijd om van de mogelijkheid, dat Milton Lucifer kan bestudeerd
hebben, over te gaan tot de bewijzen, geleverd door de inwendige klaarblijkelijkheid,
dat hij 't stuk moet gekend hebben.
Er is nog geen volledige of afdoende vergelijking
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geleverd van Lucifer met 't Verloren Paradijs, en de oordeelvellingen die over dit
onderwerp zijn uitgesproken, zijn te dikwijls gegrond geweest op bewijzen uit de
tweede hand, of op de uitsluitelijke kennis van slechts één der twee gedichten.
De heer Pattison heeft in zijn uitnemend en geleerd werkje over Milton op een
zeer duidelijke en beknopte wijze zijn denkbeelden blootgelegd over de vraag van
de verplichtingen, die Milton aan Vondel heeft. Hij beweert niet te spreken op grond
van eigen onderzoek; hij meent klaarblijkelijk, dat de rechten van Vondel reeds zoo
krachtig mogelijk zijn uitgesproken door M. Gosse en anderen; hij neemt hun
argumenten in overweging en spreekt daarna een oordeel uit.
Daarom zullen we zijn uitspraak als de onpartijdigste beschouwing van het geval
aannemen, die zich tot nu toe heeft voorgedaan, en we zullen aanwijzen hoe
gebrekkig de gronden zijn, waarop die beschouwing rust. Valsche premissen hebben
valsche besluiten voortgebracht.
De heer Pattison schrijft aldus: ‘Het Hollandschedrama heeft als hoofdthema den
opstand der engelen en hunne verdrijving uit den hemel; de val des menschen
maakt er slechts een onderdeel van uit. In 't Verloren Paradijs is de verhouding der
twee gebeurtenissen omgekeerd, de val der engelen is hier een epizode, die niet
ten tooneele gebracht, maar verhaald wordt door een der personen van 't epos.
Daarom kan men slechts in één boek van Paradise Lost en wel in 't zesde naar
Vondels invloed zoeken.
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Nederlandsche en andere oudheden.
Onze-Lieve-Vrouw van Handel,
door Fr. G. van den Elsen.
(Vervolg van bl. 193).
De oorsprong der bedevaart.
UIT het voorgaande bleek, dat te Handel omtrent het jaar 1400 een kapelletje ter
eere van O.L.V. gebouwd is. Thans willen wij onderzoeken, op welke wijze Handel
eene bedevaartplaats is geworden.
Dat de bedevaart bijna zoo oud is als de kapel, hebben wij gezien. De oblata,
zegt Strybos, waren reeds op het einde der vijftiende eeuw zoo menigvuldig en zoo
groot, dat de kapel rijker was dan de kerk van Gemert, hetgeen zonder bedevaart
moeilijk kon plaats hebben.
Men zou kunnen beweren, dat de bedevaart zelfs ouder is dan de kapel, aangezien
deze uit de giften van pelgrims moet gebouwd zijn. Doch dan moet bewezen zijn,
dat de kapel van den beginne iets anders geweest is dan een zeer klein houten
bedehuisje of heiligen-huisje hetwelk gemakkelijk door een enkelen Mariavereerder,
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vooral door de Duitsche Orde, die een Maria-orde was, kon gebouwd zijn.
Uit het vroeger vermelde register blijkt, dat de voornaamste stichtingen omtrent
1470 en 1480 plaats vonden, waaruit wij besluiten, dat in dien tijd het rectoraat en
vaste Missen zijn gesticht (G. Meeuws zal de eerste rector geweest zijn), en dat de
bedevaart toen reeds in vollen bloei was. Waarschijnlijk is in dien tijd ook de toren
gebouwd.
De oorsprong echter der bedevaart is ons alleen

bekend uit de overlevering. Een schaapherder vond het beeldje in een dorenboom
die thans nog bij het putje groeit. Het beeldje werd dra onder de herders en de
geloovigen van den omtrek bekend, trok vele vereerders tot zich, werkte, naar men
zegt, wonderen en maakte spoedig het bouwen van een kapelletje mogelijk en
noodzakelijk. Ziehier het beeldje op een vierde der grootte.
De waarheid dezer legende moeten wij aannemen, daar het anders onverklaarbaar
is, hoe men er toe komen kon, om in zulk eene verlatene, onbewoonde en
onbewoonbare, dorre zandwoestijn zulk een heiligdom op te richten.
Op gelijke wijze zijn andere bedevaartplaatsen ontstaan. Ter bevestiging en
opheldering van de onze willen wij er enkele noemen.
Petrus van Vladderacken, Pastoor van Oirschot, deelt ons den oorsprong mede
van een kapelletje, dat
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eveneens in de vijftiende eeuw in zijne parochie werd gesticht. De koehoeders, zoo
verhaalt hij, vonden in het oeverzand van de rivier de Aa, een klein L.V. beeldje,
dat zij aan een bijstaanden eik hingen, en waarvoor zij in 't vervolg dikwijls
neerknielden. Men meldt, dat dit beeldje, door die van Beers weggenomen, den
volgenden dag weer op zijne plaats gevonden is. Dit voorval lokte velen herwaards,
het werd nog door andere gevolgd en trok de aandacht der overheid. Een processie
werd ingesteld, een houten kapelletje gebouwd en de bedevaart van O.-L.-V. ten
(1)
heiligen Eik had haar beslag .
Zoo lezen wij van Oirschot. Niet anders is de oorsprong van de bedevaart van
O.-L.-V. van Ommel.
Vóór menschen geheugenis werd daar in den post van een afsluitingshek een
beeld ontdekt. De buurlieden brachten den gevonden schat naar de kerk van Asten,
oordeelende dat het daar beter paste, dan in de weivelden. Doch des anderendaags
stond het weer op of tegen den ouden post. Andermaal en wederom werd het
weggebracht, maar het keerde telkens terug. Men beschouwde dit als een wenk
des Hemels, dat hier een bedehuisje verrijzen moest. Men bouwde er een van hout,
en, omdat het beeld den laatsten keer in den nacht, die op Paaschdag volgt, was
(2)
teruggekomen, werd den tweeden Paaschdag eene openbare processie ingesteld .
Geheel op dezelfde wijze ontstond de O.-L.-V. ter Eik van Meerveldhoven. Een
beeldje in een eik gevonden, werd naar huis medegenomen. Den volgenden dag
had het zijne eerste plaats hernomen. Dit geschiedde zegt men,

(1)
(2)

Brabantia Mariana, bl. 421-422.
Ibidem, bl. 391-392.
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tot driemaal toe. Zoo ontstond er een kapelletje, eene groote: devotie, eene
(1)
bedevaart .
Te Aarle stond een L.-V.-beeldje op een houten, kruis langs den weg. Een der
naburen nam het mede, maar werd, naar verhaald wordt, toen door zooveel rampen.
getroffen, dat hij het weldra terugbracht, en aan zijne dorpsgenooten de
eerbiedwaardigheid van het beeldje kenbaar maakte. Het werd nu alom vereerd,
steenen werden in de nabijheid gebakken, eene kapel verrees, een altaar werd
(2)
opgericht, en het beeldje wordt nog altoos. bezocht .
Weinig verschilt de oorsprong der devotie tot O.-L.-V. van 's Bosch. Een verworpen
onaanzienlijk beeldje, voor het vuur bestemd, wordt gewaardeerd van het oogenblik,
dat men het niet van zijn voetstuk kan verwijderen, en dat eene vrouw, die met
deszelfs leelijkheid spotte, gestraft wordt. Verschillende mirakelen worden verhaald,
daaruit ontstaat een toeloop, een omgang of processie, en eindelijk een meesterstuk
(3)
van een kerk .
Veel overeenkomst met de legende van Handel vinden wij in de geschiedenis
van Scherpenheuvel. Hier hing een beeldje aan een eik, dat een schaapherder naar
zijn huis wilde dragen. Onderweg echter, zoo luidt het verhaal, werd het zoo zwaar,
en de herder zoo machteloos, dat hij niet meer gaan kon. Zijn meester vindt hem
in dien toestand, brengt het wonderbeeldje terug en de herder is verlost.
Ik heb deze voorbeelden willen aanhalen, om te doen zien waaraan de meeste
bedevaarten.haren oorsprong te danken hebben, en om daardoor de
wordingsgeschiedenis van Handel op te helderen.

(1)
(2)
(3)

Zie Maria's Heiligdommen, bl. 147.
Ibidem, bl. 399.
Ibidem, bl. 373.
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Overal zien wij dezelfde verschijnselen in de ontwikkeling dezer devotie.
o

1 Geheel toevallig wordt een L.-V.-beeldje gevonden.
o

2 Het beeldje wordt gevonden op eene eenzame verafgelegen plaats, uitgesneden
in of hangende aan een eik, een lindeboom, een doornstruik, enz. De reden daarvan
(1)
behoeven wij niet in het bovennatuurlijke te zoeken . De meesten beeldjes zijn
door de vrome Mariavereerders, door herders of werklieden in de velden en bosschen
vervaardigd en opgehangen, zooals nu nog in katholieke streken, vooral in België,
(2)
geschiedt .
o

3 Die beeldjes zijn gewoonlijk onsierlijk en ruw gemaakt; hetgeen wederom uit
het voorgaande gemakkelijk verklaard wordt. Bovendien schijnt O.L.V. tot hare
bevoorrechte beeldjes vooral diegenen te hebben uitgekozen, welke het meest
verwaarloosd, geminacht en verworpen waren. Men merkt dit vooral bij onze zoete
L.V. van den Bosch. Zoo is uit het onoogelijke, het nietige en verachtelijke het groote
geboren. Zoo pleegt God ook in andere zaken te handelen en het geschiedt, zegt
Wichmans, opdat men geene kracht toeschrijve aan de schoonheid, welke de
beeldhouwer, de goud- of zilversmid eraan gegeven hebben; opdat men wete dat
de beeltenis op zich zelve, welken vorm zij ook hebbe, eerwaardig is, in zoo verre
(3)
zij de hemelingen voorstelt en hun werktuig is .
o

4 De boomen, waarvan de beeldjes waren gemaakt, en waaraan zij hingen waren
gewoonlijk eiken, soms linden en andere. De eik toch tierde verreweg het

(1)
(2)
(3)

Brab. Mar., bl. 392.
Ibidem, bl. 214 en Maria's Heiligdommen, bl. 269 in nota.
Ibidem, bl. 238, 239.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

308
meest in onze woeste streken en, naar het gevoelen van Wichmans, zou men hierin
nog een spoor moeten zien van den ouden afgodendienst. Het is bekend dat de eik
door de heidenen als een godheid, ten minste als een heilig voorwerp geëerbiedigd
werd. Wij leeren het uit de geschiedboeken van onze H. Apostelen Amandus,
Martinus en anderen.
Om nu die bijgeloovigheden van onze voorvaderen gemakkelijker uit te roeien,
heeft men hen geleerd aan die boomen Heiligen-beelden te hangen, en daarvoor
(1)
te bidden . Zeker is het, dat men vroeger in ieder dorp ontzaglijk groote en
eeuwenlang geschaarde eiken of linden had, dicht bij kerken en kapellen, terwijl
men verder af nog een zoogenaamden heiligen Eik of heiligen Stok aantrof,
waaronder op de processiedagen gepredikt en de zegen gegeven werd.
o

5 Het eerste wonder bestaat gewoonlijk hierin, dat het beeld zich niet laat
(2)
verplaatsen, of verplaatst, aanstonds terugkeert , opdat men weten zou dat de plek,
hoe eenzaam en verlaten en ongeschikt, toch is. uitverkoren om eene bidplaats te
worden.
o

6 Het beeldje wordt besproken, eerst uit nieuwsgierigheid, vervolgens uit
godsvrucht bezocht; de toeloop groeit aan, processiën worden ingesteld en de
bedevaart is volkomen.
Nu behoeft men niet alle verhalen voor waar, niet alle wonderbare verschijnselen
voor mirakelen te houden; maar 't zou toch wel zonderling zijn, wanneer al de
verschijnselen, door tal van oog- en oorgetuigen bevestigd en beëedigd, verzonnen
waren.

(1)
(2)

Brab. Mar., bl. 213 en volg.
Dit wordt ook van Handel gezegd. Zie het Handboekje bl. 44, 49.
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Overdrijving echter zou het doel voorbijstreven. Wij mogen niet lichtvaardig zijn, en
al wat vreemd is voor echte munte aannemen; maar evenmin lichtvaardig verwerpen
(1)
wal onze voorvaderen te goeder trouw hebben aangenomen . Gebrek aan geloof
is altijd gevaarlijker en onveiliger dan overvloed. Een waar Katholiek zal zich echter
wel wachten onbewezen legenden als onfeilbare waarheden aan anderen op te
dringen. Daardoor zou hij de goede zaak bederven, de Kerk aan den spot van
andersdenkenden prijs geven.
Naar dien maatstaf moeten wij de legenden beoordeelen, welke den oorsprong
der bedevaarten betreffen. Positieve bewijzen zijn niet voorhanden, om het
(2)
wonderbare te staven, dat in de vijf eerste bovenvermelde punten vervat is .
Integendeel, het vermoeden ligt voor de hand, dat de volkssagen, die zoo in alles
op elkander gelijken, van éénen oorsprong afkomstig zijn. Zoo lezen wij in het pas
verschenen leven van den H. Hubertus, bij de Bollandisten LXII, 781, 782: ‘Niet
zelden wordt datgene, wat van den Patroon eener plaats naar waarheid is
beschreven, valschelijk aan een anderen toegekend, hetzij met opzet of uit vromen
maar minder loffelijken naijver, hetzij door vergissing of verwarring. Men heeft van
den H. Hubertus gezegd, dat hij door Paus Sergius te Rome gewijd was, omdat dit
van den H. Willibrordus beschreven staat. Zoo verhaalt men van den H. Lambertus
wat alleen van den H. Remaclus waar is, enz.

(1)
(2)

Wij redeneeren aldus niet met woorden maar met feiten, zegt Justus Lipsius. Zie Brab. Mar.
Bl. 415, 230 en volgende.
In de oude beschrijving van Scherpenheuvel leest men uitdrukkelijk: ‘Wij begeeren niet dat
dit gehouden wordt voor een zaak die heel zeker is’ enz. Zie Maria's Heiligdommen, bladz.
271.
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Terwijl men alzoo de oudheid der openbare vereering van nagenoeg alle
wonderbeeldjes kent, is de oudheid van de beeldjes zelven meestal verborgen,
duister en in onzekere legenden gehuld. De openbare vereering, de processiën of
bedevaarten naar de oudste Lieve-Vrouwen-beelden dagteekenen hier te lande
e

bijna allen van de 15 eeuw; alzoo Ommel, Reuzel, Aarle, Oirschot, Oisterwijk,
Uden, Maastricht en ook Scherpenheuvel. Boven bewees ik, dat ook die van Handel
waarschijnlijk niet ouder is, en wellicht zou een historisch onderzoek naar den
oorsprong van Meerveldhoven en Hilvarenbeek tot een zelfde uitkomst voeren. Te
Antwerpen, 's Bosch, Maastricht, Halle en Brussel zijn beeldjes, die een eeuw
vroeger vereerd werden, doch ten platte lande schijnt dit niet het geval te zijn geweest
vóór 1400. Toen verrezen kerken en kapellen in alle dorpen en gehuchten. Want
God kiest het volk niet uit om de plaats, maar de plaats om het volk, zegt de geleerde
(1)
Wichmans . Eerst zijn dus de bedevaarten in de groote steden opgekomen, als te
Trier, Aken, Maastricht, Brussel, Leuven, Antwerpen, 's Bosch.
De Bossche bedevaart begon voor goed ten jare 1380, vandaar breidde zich de
devotie tot O.L.V. over de Meierij uit, gepredikt en voorgesteld door de religieusen
van verschillende orden, die zich in de omstreken vestigden. Niet alleen werden de
kerken, maar ook de huizen en velden met Maria-beelden versierd. Deze werden
op druk bezochte wegen en straten aan boomen opgehangen en de arbeidsman,
de boerendochter en de schaapherder schepten er behagen in, onder de schaduw
van zulk een boom uit te rusten en daar een wees-gegroetje te bidden.

(1)

Brab. Mar., bl. 420.
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Ziedaar den oorsprong onzer bedevaarten, een anderen keer zullen wij de wijze
beschrijven, waarop zij gevierd werden.
FR. G. VAN DEN ELSEN,
Supprior der Abdij van Berne.
Heeswijk bij 's Bosch, Sept. 1888.
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Aan de nagedachtenis van Eugeen-Edward Stroobant,
werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie, enz.
Zaagt ge ooit een beeld van mannengoedheid,
Van zoete wijsheid, vrome zoetheid,
Dan hadt gij onzen vriend gezien.
Hij, die het Vlaamsche Volk beminde,
En, als een ware Vlaamschgezinde,
Zijn volk geen onrecht liet geschiên.
Zaagt ge ooit een beeld van ware vriendschap,
Geen dienstschap kennend, maar gedienstschap
Voor elken mensch, hoe hij ook dacht;
Vermijdend alle dwaze twisten,
Milddadig als een echte christen,
En des door ieder hooggeacht.
Zaagt ge ooit?.. Zijn leven werd gebroken,
Terwijl de rozen zoet ontloken,
De vooglen zongen in het rond.
Terwijl we zuchten, vol van smerte:
Zoekt of gij ooit een braver herte,
Eene eedler ziel in Vlaandren vondt?
EMANUEL HIEL.

Brussel, 6 Mei 1889.
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Chronique des expositions industrielles, rapports d'assemblées,
réfutations, etc.
Le Musée de la Révolution Française.
HN nouveau musée vient d'être inauguré à Paris,.... le musée de la Révolution.
C'est à M. Carnot que fut dévolu l'honneur d'en faire ouvrir les portes, le 16 avril
dernier. Installée dans un pavillon du Louvre, cette collection comprend environ
6000 objets dont la valeur intrinsèque ne saurait être fixée avec exactitude. Il y en
a pour tous les goûts: des bouquins, des tableaux, des parchemins, des imprimés
de nature diverse, des curiosa de toute espèce. Dire que la vue de ces reliques:
antiquailles et antiquités, fait naître encore des enthousiasmes chez les uns, des
dédains mal dissimulés chez les autres, serait superflu.
Voyez ici les portraits des promoteurs de la Révolution, plus loin ceux des
principaux Impérialistes. Voici l'académicien Bailly, qui fut élu bourgmestre de Paris
pour être guillotiné dans la suite; Talleyrand; Marat dans le bain, fatalement
accompagné de Charlotte Corday (pas dans le bain bien entendu). Puis Robespierre,
à l'âge de vingt-cinq ans, le sourire aux lèvres, sourire forcé, (j'allais écrire f é r o c e ,
en renversant les lettres) il est vrai, mais qui ne révèle pas encore cependant ce
qui sommeillait dans l'âme du citoyen.
Une longue lettre, datée de 1783 et signée de son nom, est fixée au-dessous du
portrait. Ce document ne laisse aucun doute sur la vanité mesquine qui formait le
fond du caractère de Robespierre.
t

Voici venir des portraits de S -Just et Camille Desmoulins.
Un pan de mur entier est consacré à Danton. Ici nous le voyons entouré des
siens, à côté de son épouse, femme fraîche et robuste; là bas nous le retrouvons
seul. De fortes mâchoires, une balafre qui traverse le nez et la lèvre supérieure,
des marques de petite vérole en font un type de laideur, malgré l'exquise bonté qui
rayonne dans ces yeux bleus. Mais c'est une
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laideur quasi-surnaturelle, souveraine qui, malgré vous, vous en impose et fait
revenir à l'esprit la devise que Danton s'était choisie: ‘Impétueux et sans haine!’
Enfin il y a 850 portraits peints par Lesueur, une véritable étude des costumes
de l'époque, des bijoux, des armures, des vêtements qui font revivre pour quelques
instants les horreurs de 1789.

Exposition internationale d'alimentation et d'aménagement général de
Cologne.
CETTE Exposition s'ouvrira à Cologne le 18 Mai et sera close le 15 Octobre 1889.
Les - constructions sont situées près du Rhin, dans l'enceinte de la ville, entre la
vieille ville, le jardin Zoologique et les quartiers nouveaux.
Deux avenues: le ‘quai du Rhin’ et le Bischofsweg contournent l'Exposition. Les
tramways, les bateaux à vapeur et de nombreuses voitures en rendront l'accès des
plus faciles.
Le bâtiment principal, construit sur le champ des manoeuvres du fort X occupe
un espace de 30.000 mètres carrés environ; la façade a 102 mètres de
développement; la profondeur est de 300 mètres.
Une commission spéciale a été déléguée par l'administration générale de
l'Exposition, en vue de recueillir les adhésions des industriels belges; elle se compose
de Messieurs: E. Charlier-Legrand, L. De Vriese, A. Vellut, Paul Wodon.
Elle a ses bureaux: Montagne de la Cour 34, à Bruxelles.
Au point de vue de notre industrie nationale l'Exposition de Cologne présente un
grand intérêt, car les provinces rhénanes et Cologne surtout constituent un centre
industriel de premier ordre; la Belgique doit lutter avec énergie pour maintenir sa
réputation sur le marché allemand, et agrandir même le champ déjà trop étroit de
ses débouchés.
Le titre d'Exposition d'Alimentation et d'Aménagement général qui, au premier
abord, peut faire croire à une organisation assez restreinte, offre pourtant une cadre
très large, grâce à l'interprétation donnée à la désignation ‘Aménagement général’.
Ce dernier constitue ainsi une section des plus importantes et l'emporte de loin
comme étendue sur la section dite des Produits Alimentaires.
Celle-ci comprend sept classes: les Céréales; la Boulangerie et la Pâtisserie; le
Laitage, les OEufs et les matières grasses; la Viande et le Poisson; les Légumes
et les Fruits; les Denrées coloniales, les Sucres et Confiseries; les Boissons.
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Dans la seconde section dite de l'Aménagement, on distingue huit groupes principaux
divisés eux-mêmes en classes. En voici un aperçu.
Groupe des objets artistiques: Peinture décorative à l'huile; Peinture et dessins
sur émaux, faiences etc.; Sculpture et gravure sur médailles; Lithographie.
Groupe de l'Education, Instruction et Enseignement professionnel: Education
et Instruction primaires: Enseignement moyen et Supérieur; Imprimerie et Librairie;
Papiers et Reliure; Arts du dessin, reproductions; Photographie; Instruments de
musique; Hygiène; Instruments de précision; Géographie et topographie.
Groupe du Mobilier et accessoires: Meubles à bon marché et Mobilier de luxe;
Tapisserie; Cristallerie; Céramique; Tapis et étoffes; Papiers peints; Quincaillerie;
Ferronnerie, Métaux repoussés et ciselés; Horlogerie; Chauffage, Eclairage,
Ventilation; Parfumerie; Ebénisterie, Cuirs, objets de fantaisie.
Groupe de l'habillement: Fils et tissus de coton; Fils et tissus de chanvre; Laine
peignée et cordée; Soie et tissus de soie; Dentelles; Tulles, Broderies,
Passementeries; Lingerie et bonneterie; Vêtements; Joaillerie; Armes; Articles de
voyage; Jouets.
Groupe des Produits des Mines et de l'Agriculture: Produits des Mines;
Sylviculture; Chasse et pêche; Produits agricoles; Produits chimiques et
pharmaceutiques; Procédés chimiques de teinture, etc.; Peaux et cuirs.
Groupe des Machines et Appareils: Machines aratoires et forestières; Machines
agricoles; Machines-outils; Matériel pour la confection des habillements; Matériel
pour la fabrication des meubles; Carosserie et sellerie; Electricité.
Groupe de l'Architecture et de l'Hygiène: Constructions e travaux publics;
Hygiène et assistance publiques; Sauvetage.
Groupe de l'Horticulture: Hoiticulture; Fleurs et plantes décoratives; Plantes
potagères; Pomologie.
On le voit le programme est très vaste et il est facile d'y faire entrer tous les objets
d'utilité générale.
Ne perdons pas de vue que la nation allemande ne prend point part à l'Exposition
de Paris et que les organisateurs de l'Exposition de Cologne devaient tenir compte
de ce fait en ouvrant toutes grandes les portes de leur Exposition aux diverses
industries de leurs nationaux. C'est une raison aussi pour que les industriels belges,
ceux d'entre eux notamment qui, par suite d'inscription tardive ou par tout autre
cause, ne disposeront à Paris que d'un espace insuffisant tout en ayant fait leurs
préparatifs d'exposants, profitent de l'occasion qui leur est offerte d'exhiber leurs
produits. Nous ne parlerons pas des récompenses; elles consistent comme toujours
en diplômes, médailles et mêmeen primes. L'intérêt véritable des exposants, malgré
les démarches et sollicitations dont les membres des jurys d'exposition sont toujours
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l'objet - nous en savons quelque chose - n'est pas autant de conquérir des
récompenses honorifiques, à mentionner dans les en-têtes de leurs lettres
commerciales, que de conquérir la clientèle, d'attirer les commandes des visiteurs,
en présentant des produits d'une fabrication soignée et d'un prix raisonnable. Voilà
le vrai, l'unique but à poursuivre. Les belges savent exposer leurs produits quand
ils le veulent réellement; ils vont encore de le prouver à Paris, où ils seront, par
parenthèse, prêts les premiers, parce qu'ils ont eu soin cette fois de se mettre à
l'oeuvre à temps. Espérons que l'Exposition de Cologne, toute modeste qu'on puisse
la juger si on la compare à celle de Paris, n'en sera pas moins utile et fructueuse
pour nos concitoyens. Nos concurrents allemands sont sérieux, raison de plus pour
lutter avec eux et pour faire honneur à notre pays dans cette joute pacifique.
Baron ALBERT DE FIERLANT,
Ingénieur.
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Bijlage.
Kleine Tentoonstellingen.
DE heer G.M. Delsaux heeft op dit oogenblik te Brussel een aantal schilderijen
ten-toon-gesteld, waarin de Nederlanden zeker ook grootelijks belang stellen; want
hollandsche landschappen bekleeden daarin eene eerste plaats.
Bijzonder De Winternacht op Duiveland, De Storm te Vianen en De Sluis van
Warneldingen, uit de verzameling van den heer Brunard, mogen hier aangehaald
worden. Wel is de heer Delsaux wat al te zorgeloos in de uitvoering, maar dat heeft
hij met meerdere jonge kunstenaren gemeen. Het is meer een gebrek waarvan hij
zich beteren kan, dan een karakterfout. Verder verdient de groote verscheidenheid
zijner doeken nog opgemerkt te worden, waaruit een groote aanleg spreekt.
Dergelijke bijzondere tentoonstellingen komen tegenwoordig meer en meer in de
mode. Het is een voordeel, waar zoowel de kunstenaar als het publiek van geniet;
de kunstenaars die het oog dwingen zich eenen tijdlang met hen bezig te houden,
het publiek wat niet geslingerd en geschokt wordt door een overvloed van
tegenstrijdige voorstellingen en wirwar van bonte kleuren.
De tentoonstelling van den Essor heeft den gewenschten goeden uitslag niet
gehad. Het publiek laat zich niet langer door groote woorden voor den gek houden.
De liefhebbers van fumisteries mogen de bleuistes bewierooken. Tant pis pour eux!
Het publiek doet er niet in mede.
Wij willen toch bijvoorbeeld het talent van den heer Delville niet bestrijden, omdat
hij ernstig werkt en studeert; al draagt zijn werk dan ook te zeer de sporen van meer
berekend dan gevoeld te zijn. De cartons en teekeningen van den heer Levêque
beloven aan den kunstenaar eene groote toekomst, al is ook zijn werk vooral van
decoratieve manier.
Wanneer wij ten slotte nog melden dat in den Cercle artistique Frans Courtens
een nieuw beeld van De Schelde voor Antwerpen heeft gegeven, Verheyden en
Heymans zeer goede werken hebben bijgedragen, De Cluysenaer eene schoone
pastelteekening leverde, Oyens een paar recht goede genrestukken inzond,
Stobbaerts zijne gewone virtuositeit in het Binnenste van eene stal vertoonde, en
Herman Richir voortreffelijke portretten schilderde, hebben wij eene korte schets
gegeven van het voornaamste wat op het gebied der schilderkunst in de laatste
weken te Brussel is voorgekomen.
J. DE TICHELER.
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Boekenkennis.
Romans, enz.
Neera's Romans en Novellen. - I. Lydia, vertaling van HANNA VAN BRIELEN. II.
Teresa, vertaling van Dr. E. EPKEMA. Voor de naamlooze vennootschap De
o

Portefeuille, M.M. Olivier, uitgever. Amsterdam, 1889. 200 en 267 blz. gr. 8 op
schoon papier, in grooten druk. Elk deel is afzonderlijk verkrijgbaar.
Wie zou zich niet verheugen over het verschijnen van deugdelijke kunstwerken?
Wij zijn de eersten de beide deelen welkom te heeten, al zijn het ook slechts
vertalingen.
Lydia is een verhaal zonder ingewikkelde voorvallen, maar boeiend door de
natuurlijkheid der tafereelen en de juist gevoelde sch ldering der karakters uit de
hoogere kringen der hedendaagsche maatschappij. Wij vinden, in realistische
schildering, personen, wier geest ons gemeenzaam is, naar iets hoogers streven
dan de vermaken van het dagelijksch leven, maar zich bedriegen in hunne
verwachting, omdat zij zich geen klaar denkbeeld hebben gemaakt van hunne
bestemming, en in een onzeker scepticisme rondtasten.
De nederlandsche stijl is recht aangenaam, en zoo heeft deze roman een aantal
goede hoedanigheden. Doch boven dit verhaal stellen wij zijnen tegenhanger:
Teresa, wat ondertusschen meer uitmunt door uitvoerige beschrijving der
onderdeelen, dan door groote ontwikkeling van karakters, al zijn deze ook werkelijk
naar de natuur geschetst. Ook de verwikkeling is vrij alledaagsch, doch door den
stijl nog al boeiend. Wij hebben echter onder onze novellisten verscheidene schrijvers
en schrijfsters welke de hoedanigheden die Neera bezit nog in hoogere mate in zich
vereenigen.
Tot het a l l e r b e s t e wat in de romanliteratuur in de laatste jaren verschenen is,
behooren zonder eenigen twijfel de verhalen van
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Freule VON BRACKEL. Zij zijn te Keulen bij J.-P. Bachem uitgegeven. Wij bevelen
den nederlandschen vertalers deze werken bijzonder aan.
Voorspoed, van Georg Nordensvan, uit het Zweedsch door PH. WIJSMAN. Leiden,
o

A.H. Adriani. Druk van gebr. Nobels te Haarlem. 226 blz. handig 8 .
Eene vertaling uit de taal van het Noorden is steeds eene aanbeveling. De titel
is niet minder uitlokkend. Hoevele verhalen of novellen handelen niet van
Tegenspoed in jongelingsliefde, Tegenspoed in het huwelijk, Tegenspoed in
handelszaken, allen speculatiën op de werking der zenuwen en traanvliezen.
Vroolijke, montere verhalen, die tot tevredenheid stemmen hebben wij noodig.
Daartoe levert de heer Wijsman eene wel bewerkte bijdrage.
Vele personen nemen in dit verhaal het leven recht vluchtig, ofschoon daarom
niet lichtzinnig op; in tegendeel spint eene enkele figuur eenen draad van
droefgeestigheid door het weefsel der verwikkeling heen. Doch die draad breekt af.
Einde goed alles goed.
De karakters zijn belangrijk; bijzonder Gustaf is kennelijk geschilderd. De
verwikkeling is boeiend. Wij hebben slechts op verschillende tooneeltjes aan te
merken, dat zich de opmerkingen en schilderende woorden wat dikwerf herhalen;
bijzonder komt het beeld van den gedeukten hoed verschillende keeren voor. De
vertaling is zeer verdienstelijk.
Histoire de la légende de Faust par ERNEST FALIGAN, doct. en méd. et doct.
ie

ès-lettres des Facultés de Paris. Paris, librairie Hachette et C , 1888. XXXII en 476
o

blz. gr. 8 .
Een der belangrijkste werken in den laatsten tijd op het gebied der internationale
letteren verschenen is voorzeker de studie van den heer Faligan, waarvan wij hier
den titel afschrijven. Wij zeggen ‘internationaal’, omdat alle natien van Europa zoo
niet in gelijke mate toch min of meer de legende van Faust in hunne letteren hebben
opgenomen, hetzij door vertaling, door omwerking of door aanwending in eene der
schoone kunsten.
Doch meestal hebben dichters toonkunstenaars en schilders zich gehouden aan
hetgeen Gothe uit Faust heeft gemaakt; en die figuur wordt zoo verminkt en
verwaterd, dat de porspronkelijke Faust ter nauwernood nog herkenbaar is. Ja hij
verdwijnt menigmaal geheel achter de figuur van Gretchen, waarvoor Göthe in de
oude verhalen slechts weinig herinneringen heeft kunnen vinden, en waaraan de
schepping dus geheel en al aan hem moet toegeschreven worden.
Merkwaardig is het bovendien dat de oorspronkelijke Faust in vele opzichten
karakteristieker is dan die van Göthe, alwaar hij ons meer verschijnt als een najager
van het genot dan als de
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hoogmoedige praler, gelijk hem ons de oudste overleveringen doen kennen. Wat
er ook van zij, de heer Faligan overtreft met zijn werk verreweg al hetgeen tot heden
toe over de oude Faustverhalen is in 't licht gegeven, en men zou hem eer van
overvloed dan van leemte kunnen beschuldigen.
Door een rij van anderhalf honderd bronnen van ouderen en nieuweren stijl
gesteund, toont hij ons de geheele ontwikkeling der Faustsage aan, wijst ons op
het oordeel van de tijdgenooten, als Trithemius, Gast, Begardi, Mennel, Luther,
Melanchton en vele anderen, en gaat voet voor voet het leven van Faust langs, met
eene nauwgezetheid van oordeel, zoo stipt als dit tot heden nog niet was
uitgesproken. De schrijver geeft zich zelfs de moeite oude schriftstukken in hun
geheel te laten afdrukken, de meest verbreide verhalen uitvoerig mede te deelen,
de bibliographie nauwkeurig te doorloopen, op de waarschijnlijkheden en
onwaarschijnlijkheden der verhalen te wijzen, in verband met den geest van den
tijd - kortom, het beeld der sage en harer overleveraars zoo duidelijk te maken als
het doenlijk is. Zoo wordt door dit werk opnieuw bevestigd, wat de genoemde
beroemde abt van Spanheim reeds in het jaar 1507 heeft geuit, dat onze held een
onvergelijkelijk voorbeeld van euvelmoed, van praalzucht, van bedriegelijkheid bij
zeer oppervlakkige kennis der wetenschappen was; een grappenmaker van de
slechtste soort, die geen middelen ontzag om aan zijne lusten te voldoen en
beheerscht was door allerlei hartstochten.
De schrijver bespreekt natuurlijk ook de verschillende vormen die het oudste
volksboek van 1587 in de verschillende tijdperken heeft ontvangen, en de wijze
waarop de schoone kunsten zich reeds spoedig van de sage meester maakten.
Ook de historiën, die gemeenlijk als samenhangend met Faust worden genoemd
- Don Juan, El Mágico, Theophilus, enz. - worden vergeleken en geproefd, doch
hierbij is ‘Marieke van Nimwegen’ vergeten
Ook is de schrijver in het opteekenen van nederlandsche teksten niet gelukkig,
en hebben wij op bl. 445 in het platduitsch van 1588 niet minder dan 13 fouten in
tien regels ontdekt.
Dit neemt niet weg dat de heer Faligan overigens volkomen voor zijne taak
berekend was en althans alles heeft bijeengegaârd om de geschiedenis en de
bibliographie der oudste Faustsage zoo duidelijk mogelijk in het licht te stellen.
P. ALB. TH.
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Werken over Kunsten en Wetenschappen, Schoolboeken, enz.
De Vlaamsche muziekschool te Antwerpen. Hare geschiedenis, hare inrichting,
hare toekomst, door PETER BENOIT Deel I. Antwerpen, drukkerij Wed. de Backer,
Zirkstraat, 35, 1889.
Wij heeten deze studie van harte welkom. Standvastig op alle gebied van kunst,
van wetenschap en van practisch dagelijksch leven voortwerken, ter handhaving
van de eer des nederlandschen stams in België, met zijne taal en grootsch verleden,
dat is een prachtig levensdoel.
Wij verheugen ons daarom buitengemeen over de volharding van onzen
hooggeachten maestro. Tot heden ontvingen wij slechts de eerste aflevering van
bovengenoemd werk.
o

Bibliotheca Rhynwyckiana. - De heeren Frederik Muller en C , Doelenstraat, 10,
te Amsterdam, geven onder dezen titel eenen catalogus uit van werken over
katholieke godgeleerdheid, benevens schriften over het Jansenisme, het
protestantisme in Frankrijk, enz.
Het zijn de jansenistische schriften die de overhand hebben, gedeeltelijk
voortkomende uit de abdij van d'Orval in Luxemburg en verder uit Rhynwyk bij
Utrecht, waarheen vijftien bewoners van Orval in 1725 de vlucht hadden genomen.
e

(Zie het omslag dezer aflevering, 4 zijde.)
n

Leven van den hoogeerwaarden pater Petrus Beckx, 22 Generaal-overste van
het Gezelschap van Jezus, door A.-M. VERSTRAETEN, van hetzelfde gezelschap.
o

Antwerpen, Drukkerij van Os-de Wolf, uitgever, 1889, XII en 572 blz. gr.-8 .
De schrijver verdeelt zijn werk naar tijdperken. I. Petrus-Joannes Beckx in de
wereld (1795-1819): Het moederlijk huis te Sichem, 1795-1808; de latijnsche school
te Testelt, 1808-1812; het College te Aerschot, 1814-1815; het Seminarie te
Mechelen, 1815-1819; de pastorij te Uccle, 1819. II. Pater Beckx in het Gezelschap
van Jezus (1819-1853): Het noviciaat te Hildesheim, 1819-1821; werkzaamheden
te Hildesheim, 1821-1826; twee vorstelijke bekeerlingen, 1820-1826; de biechtvader
van het hertogelijk hof, 1826-1830; de pastoor der katholieke gemeente, 1826-1830;
P. Beckx verlaat Coethen, 1830; verblijf te Weenen, 1830-1848; een bezoek bij
moeder Beckx, 1842; een kloosterling in de wereld, 1826-1848; P. Beckx te Brussel
en te Leuven, 1849-1852; de Provinciaaloverste van Oostenrijk, 1852-1853. III. P.
Beckx generaal-overste van het G.J., 1853-1884: Verkiezing van P. Beckx tot
generaaloverste, 1853; angstvolle jaren, 1859-1870; troostrijke dagen, idem
1859-1870; toevlucht tot het H. Hart van Jezus, 1872: het Gezel-

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

323
schap uit Rome verbannen, 1873; te Fiesole, 1873-1884; de mensch Beckx; de
overste Beckx; laatste jaren 1880-1883; ontslag, 1884. IV. P. Beckx na zijn ontslag,
1884-1887: verblijf in St. Andreas 1884-1886; Gulden lessen, stichtende voorbeelden;
ziekte en dood, 1886-1887. Herdenking.
Uit de opschriften der hoofdstukken leeren wij P. Beckx' levensloop reeds in schets
kennen. De Inhoud is zoo ingericht dat elk hoofdstuk, in bijzonderheden ontleed,
den lezer onmiddellijk op de hoogte brengt van hetgeen hij wenscht te weten en
zoekt, waardoor zeer treffende onderdeelen aan den dag komen.
Wij zien hier reeds boven hoe Pater Beckx een zoon was van Brabantsch gebied,
hoe hij zijne eerste studiën te Testelt en te Aarschot volbracht, te Mechelen
godgeleerdheid studeerde, en vervolgens in 1819 pastoor werd te Uccle.
In dat jaar besloot de geleerde jongeling in de Jezuieten-orde te treden, en van
dien tijd af werden zijne krachten naar Duitschland gewend, waar hij zich vooral
ophield aan het hof van Anhalt-Coethen.
Later werd hij naar Weenen verplaatst, alwaar hij zich 18 jaren lang ophield, tot
dat hij, in 1853 Generaal verkoren, te Rome zijn verblijf ging houden, vele jaren van
angst, maar ook vreugdevolle dagen belevende, waarin hij een voorbeeld bleef van
onderworpenheid aan den wil der Voorzienigheid.
De schrijver die gunstig bij ons bekend staat door zijne zorgvolle studien op Vondel
(Lucifer, Joseph in Dothan) liet niet anders van zich verwachten, dan dat hij ook hier
een door en door nauwkeurig geschreven werk zou leveren, als tegenhanger van
dat van Joannes Alberdingk Thijm, S.J. over het Leven van den voorganger van
Pater Beckx, eveneens een Nederlander (maar uit het Noorden), den
generaal-overste pater Roothaan.
Doch niet alleen is het werk volledig en nauwkeurig, het is ook geschreven met
die liefde en achting welke een zoon aan zijnen vader verschuldigd is; met dat
ontzag, wat niets tegen de waarheid zegt, maar ook niet met kritisch oog naar fouten
of ondeugden, of althans naar misgrepen en onhandigheden zoekt. Ten minste de
schrijver heeft bij zijne studie ‘niet ééne daad, woord of gedachte’ aangetroffen, ‘die
hij voor berispelijk zou durven aanmerken’;
De lezing van het werk zal dan ook bij elken onbevooroordeelde iets goeds
stichten. Het oordeel van de Times over den gewichtigen persoon des
ordengeneraals staat daaraan niet in den weg, waar dit blad den priester bij den
veldmaarschalk Moltke vergelijkt!
Zij ook die tegen de ‘Jezuieten’ ingenomen zijn (gelijk zelfs de moeder van pater
Beckx het een weinig was) mogen hieruit zien, dat de geest van den aanvoerder
der Orde in vele gevallen
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een geheel andere is dan die welke aan het gezelschap wordt toegeschreven, en
men vaak op rekening der Congregatie stelt wat door overvloed of gebrek aan ijver
door eenen enkele wordt misdaan.
Anna Byns, de ware vereerster van kerk en geestelijkheid, zou tegen zulk oordeel
steeds gewaarschuwd hebben, al loochende zij zekere misbruiken en ondeugden
der geestelijkheid niet.
De ware Flaminganten eindelijk zullen zich bovendien bijzonder daarover
verheugen, dat de eerw. Jezuietenpater op 47jarigen leeftijd, na een verblijf in
Duitschland van 23 jaren, naar België den raad zond de studie van de germaansche
talen, natuurlijk bijzonder het Nederlandsch, n i e t n a l a t i g t e b e h a n d e l e n .
Handleiding der grieksche en romeinsche mythologie, door A.J. MEYS, leeraar
aan het seminarie Hageveld, te Voorhout. Leiden, J.W. van Leeuwen, uitgev. en
o

antiq. boekh. Hooigracht, 74, 1887, 185 blz. kl. 8 .
De schrijver heeft ‘zich als doel voorgesteld, jongelieden, bij hun studie van
klassieke Letteren, het verstaan der oude schrijvers te vergemakkelijken’, en
‘getracht, eenvoudig, beknopt en zooveel mogelijk volledig te zijn, en vooral alles
te vermijden wat het jeugdig gemoed den geringsten aanstoot geven kan. In zoo
ver als dit doel bereikbaar is, heeft de schrijver het getroffen. Deze soort letterkunde
is daardoor met eene goede bijdrage vermeerderd. Ons komt echter voor dat het
gebruik der Bibliotheca classica, het ouderwetsche schoolboek, niet moet worden
verzuimd. 't Is zeer leerrijk het latijn te bestudeeren met latijnsche verklaringen.
Daarenboven dekt de klassieke taal menig punt wat in 't nederlandsch of al te naakt
of onbegrijpelijk wordt voor het jeugdig gemoed, zooals b.v. de geschiedenis der
zonen en doenters van Jupiter.
Les caveaux polychromés en Flandre par l'abbé G. VANDEN GHEYN, avec 7
planches hors texte, par P. Raoux. Gand, H. Engelcke, libr. éditeur, rue de la
o

Calandre, 13, 1889, 35 bl. gr. 8 , prachtpapier.
Met voldoening kondigen wij dit kostbare werk aan, waarvan de eerw. heer van
den Gheyn ons in de zesde aflevering der Dietschs Warande 1888 reeds het eerste
staaltje heeft gegeven. Hier wordt nu hetzelfde onderwerp op breedere schaal
behandeld en verdeeld in de volgende hoofdstukken: I. De polychromie der
grafkelders in Vlaanderen, gedurende het tijdperk der laatste middeleeuwen. II. De
grafkelders in de kapel van St. Nicolaas te Brugge in 't bijzonder. III. De oude
kunstschilderskapel te Brugge en de grafkelder van Guillaume de Monbléru.
Aan 't einde dezer studie drukt de schrijver den wensch uit dat er een werk moge
geschreven worden over de muurschilde
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ring in België in 't algemeen. Het zoude een wezenlijk groote dienst zijn, die daardoor
aan de nederlandsche kunstgeschiedenis wierd bewezen.
Wij sluiten ons bij dien wensch van ganscher harte aan. De gedachte van te
protesteeren tegen de Plaesteraers is altoos eene der liefste van de Dietsche
Warande geweest. Wij eindigen daarom dit kleine overzicht met de woorden reeds
in het jaar 1889 bl. 23 in de Warande gedrukt, tegen allen die den valschen schijn
in de schoone kunst boven de natuur verkiezen, en die de kale, witte kalk der muren,
wegens hunne properheid, den voorrang geven boven de kleuren die 't beeld zijn
van het leven der heiligen of helden die er door worden voorgesteld.
Jan Dingelsche namelijk, een dichter der vijftiende eeuw schrijft aldus:
‘Van allen luden, noch soo crachtich
Wevers, volders, scere no backers
Maar die meeste Heren s i j n d i e p l a c k e r s .

Moge het schoone werk van den heer van den Gheyn rijke vruchten dragen en de
Heeren plackers eens goed helpen opruimen.
PAUL ALB. TH.
Het Klooster ten Walle en de abdij van Den Groenen Briel. Stukken en oorkonden,
e

verzameld en uitgegeven door V. VANDER HAEGHEN, archivaris der stad Gent. 4
o

reeks, n 7. Gent, boekdrukkerij C. Annoot-Braeckman, opvolger Ad. Hoste, 1888.
Simoen van Hale en Isabella zijne geselnede stonden hunne aloude woning
Sanderswal ter inrichting van een klooster af.
Simoen was met Jacob van Aitevelde, aan Eduard III tegen Frankrijk behulpzaam
geweest, en had onrechtmatig den titel van Reuward van Vlaanderen aangenomen.
Daarom?) verklaarde Lodewijk van Nevers in 1341 dat hij de groote devotie en de
affectie van onsen vorseiden ruddere ende sinen wive, onse zustre merchende hun
toestand (dat is, in natuurlijke taal, hen, wegens hunne vijandelijke handelingen,
dwong) hunne woning af te staan met eene dotatie van 600 pond parisis aan het
nieuwe klooster. Dit was het Hof ten Walle.
Graaf Lodewijk wist zich vervolgens geheel van het Hof meester te maken, en
verkreeg daartoe zelfs de pauselijke goedkeuring tegen den afstand van eene
andere ‘siede’, gelegen aan de noordzijde van de plaats genaamd de Groenen Briel,
waaruit de nieuwe abdij ontstond.
Van die beide kloosters berustten de archieven eerst te Rijsel, thans te Brussel,
maar vooral op het archief te Gent.
De hier door de Maatschappij der vlaamsche Bibliophilen uitgegeven stukken,
reiken van 1230 tot 1754.
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Essais de critique musicale. Hector Berlioz. Johannes Brahms, par LEONCE
MESNARD. Paris, Fischbacher, 33, rue de Seine, Tagot, rue Guénégaud, 18. 1888.
o

83 blz. 8 .
Der Fall Wagner. Ein Musikanten-Problem von Friedrich Nietsche, zweite Auflage,
Leipzig, C.G. Naumann, 1889, 57 blz. octavo.
Ziedaar twee uiterst leerrijke schriftjes over hedendaagsche toonkunstenaars,
‘Mannen van beteekenis’, zonder eenigen twijfel.
Hoe verschillend van strekking! Het eerste is eene ernstige grondige verheerlijking
van Berlioz en Brahms, en toch twee zoo uiteenloopende geesten; het andere is
eene snijdende bespotting van Wagners navorschingen om het kunstideaal voor
de toekomst vast te stellen.
De lof aan Berlioz en Brahms gebracht is verdiend. De ontleding hunner werken
is zelfs diep gevoeld; al protesteeren wij steeds tegen program-muziek. De parodie
van Wagners t e k s t e n is niet minder ad rem; en ofschoon hier overdreven wordt,
is het nuttig, is het gezond dat de musici en de leeken-aanbidders van Wagner eens
nadenken, of zij soms niet knielen voor eenen afgod, al is het beeld ook van treffelijke
schoonheid. Is Wagners genie ook reusachtig, evenwel, zoo zegt de schrijver, is er
een zekere grond van recht voor hen die uitroepen: ‘Ik haat Wagner, en toch maakt
hij mij tot het hooren van elke andere muziek ongeschikt!’
Dat Nietsche Brahms ‘den Musiker einer Art unbefriedigter Frauen’ noemt (bl. 50)
is ongeloofelijk. Dat Mesnard de idioten eens goed over de kam haalt, die hun afzijn
van gevoel, verstand en smaak zuchtend verbergen achter de uitdrukking: ‘Ah, de
la musique savante’, is prachtig. Bravo!
J.A. Alberdingk Thijm, door C.J.B. VAN DER DUYS (ZAIM). Met portret. Amsterdam,
o

Mari, J. Ternooi-Apèl, 1889, 77 blz., 8 .
De levensbeschrijving is vrij volledig, wanneer men bedenkt in hoe korten tijd zij
is opgesteld. Slechts twee zaken zijn minder juist voorgedragen.
‘Alberdingk was te goed Nederlander, te zeer dramatisch dichter om het anathema
van den Syllabus te herhalen.’ Dat is een bepaald misverstand. De schrijver van
den Syllabus ging niet over de grenzen van de leer der katholieke kerk heen.
Alberdingk nam de geheeie leer der Katholieke kerk aan. Ergo..... Dit belet niet dat
hij met alle genoegdoening van vrije Batavieren kon gewagen.
Verder heeft de schrijver van 't levensbericht in 't geheel Alberdingk's begrippen
van schoonheid niet aangeroerd, die toch zulke groote plaats in zijn denken
vervulden. Dat Alberdingk ‘de frissche stroomen der zeventiende eeuw een weldoend
bad’ noemde

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

327
wordt hierboven opgehelderd in het bijzonder artikel aan den dichter gewijd.
Overigens is het werkje met zorg, met vlijt en liefde geschreven en zijn wij den
heer van der Duys zeer dankbaar voor de kostelijke bijdrage ter betere kennis van
den overleden dichter Josephus Alberdingk Thijm.
Beroep op het volk, door Jonkheer Mr. H.C. VAN DER EWYCK, oud-lid in den Raad
ie

o

van Nederlandsch-Indië. 's-Gravenhage, Cremer en C , 889, 53 blz., gr.-8 .
Wij zien hier de vertaling van den titel der brochure Appel à la nation, welke
iedereen kent. De heer van der Ewyck grijpt partij voor het denkbeeld wat daarin is
ontwikkeld, door eene uitgebreide vertaling te laten afdrukken van een werkje reeds
in 1876 door den schrijver in 't licht gegeven.
Zijn doel is den naijver tusschen Nederland en België op te wekken om de
hervorming van het leger tot stand te brengen.
Het vraagstuk van het militarisme hangt wel met de Zedegeschiedenis te zamen,
die tot het gebied der Dietsche Warande behoort, maar de draad is toch al te dun
die het met onze werkzaamheden verbindt, om er te dezer plaatse lang bij stil te
staan. Het werkje moet echter in 't bezit wezen van elk die in het daarin besproken
vraagstuk belang stelt.
Leerboek der Rekenkunde, door N.L.W.A. GRAVELAAR, leeraar aan de
rijkskweekschool voor onderwijzers, te Deventer. Eerste Deel. Groningen, P.
o

Noordhoff, 1889, 184 blz., gr.-8 . Prijs: f. 1.25 (fr. 2,60).
Een uitmuntend boek, wat bij Strootman enz. niet behoeft achter te staan. Daarbij
is het klaar van druk, en uitnemend van papier, vriendelijk van omslag en in 't geheel
niet duur. Wij wenschen het in aller handen te zien.
Naturalistische passie-cyclus van elf zangen, met voor- en achterdeur door Ixo.
ie

o

's-Gravenhage, Cremer en C , 1889, gr.-8 op prachtpapier, met verlichting.
EERSTE ZANG.
Ik drijf als vliegend vliegevolk
Beneden in een guur-gore kolk;
De winden huilen grien, grien, grien,
'k Heb nooit zoo'n drijvend vlot gezien,
De winden huilen grien, grien, grien.
E.z.v.

Eene kostelijke spot op moderne dichtkunstontzwaveling. Weldra verschijnt idem
Modder, een Bagger-roman, door Ixo. f. 4.75 (fr. 10. -).
‘De prijs is laag in aanmerking van de hooge massa vuilnis’.
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De drinklust en zijne genezing, door A. JACOBS, te Baarn. 's-Gravenhage, Cremer
ie

o

en C , 1889, 32 blz. gr.-8 .
‘Nu in Nederland de oprichting van een asyl voor de deur staat, kunnen deze
regelen wellicht eenig nut stichten... Het geldt hier het welzijn van het individu, van
de familie en van de natie’.
In Amerika is genezing van drinkpatiënten door het asyl tot op een derde van het
vroegere getal gedaald.
Age des volets d'un triptyque historique sur lesquels sont représentés
Philippe-le-beau et Jeanne de Castille, par le comte MAURIN NAHUYS. (Extrait des
annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles, t. II.)
De schrijver bewijst met de wetenschap der wapenkunde ter hand, dat dit drieluik
niet aan 1498 of 1499, zooals men tot heden aannam, maar aan 1505 moet
toegeschreven worden.
Wij verheugen ons door de ontvangst der studiën van het oudheidkundig
Genootschap de lezers in herinnering te kunnen brengen welke belangrijke bijdragen
tot kennis van onze verleden dagen door de leden worden geleverd.
Driemaal den Aardbol om. Aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende
leerkringen, door F. BRUINS, leeraar aan de rijks-kweekschool voor onderwijzers,
te Groningen. Eerste gedeelte. Dertiende druk. Groningen, P. Noordhoff, 1889, 35
o

cents (75 centiemen), 101 blz., kl.-8 .
Schoolboeken die aan hun d e r t i e n d e n druk zijn gaat men niet meer
beoordeelen. Alle fouten zijn er natuurlijk lang uit verdwenen, en het onpractische
is practisch gemaakt.
Kern van de theorie der Rekenkunde, door W.H. WISSELINK, directeur der Rijks
o

hoogeie burgerschool, te Heerenveen. Groningen, P. Noordhoff, 1889, 59 blz., kl.-8 .
Prijs 50 cents (een frank).
Alweder een zeer nuttig boekje, bewijzende dat de schrijver vooral op het
o o r d e e l zijner leerlingen zoekt te werken, wat niet in alle landen van Europa op
de school gelijkelijk geschiedt. Vele leeraren zijn tevreden wanneer hunne scholieren
hun geheugen eenige jaren lang hebben gekweld.
Inleiding tot de theorie der Rekenkunde, door N.L.W.A. GRAVELAAR, leeraar aan
de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Deventer. Tweede druk. Groningen, P.
Noordhoff, 1889, 156 blz., handig octavo. Prijs: f. 1.25 (fr. 2,60).
Dit werk is bestemd om vooral het o o r d e e l der jongelingen op practische wijze
te oefenen, en overtreft al wat tot heden van denzelfden aard geschreven is. 't Is
daarom niet te verwonderen dat het in betrekkelijk korten tijd reeds eenen tweeden
druk beleeft.
Daarenboven is het volkomen waar, wat het Schoolblad reeds
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heeft betuigd: ‘Over didactiek is in Nederland nog veel te weinig geschreven’.
Vraagstukken ter oefening in de algebra, door W.H. WISSELINK, leeraar aan de
rijks hoogere burgerschool te Heerenveen. Eerste Stukje. Zesde druk. Groningen,
o

P. Noordhoff, 1889, 68 blz. kl.-8 . Prijs 50 cents (een frank).
Men zegt, na zulk eenen zesden druk niet: ‘Ziet, beproeft en oordeelt!’ maar
eenvoudig: ‘Ziet het aantal drukken, en bedenkt dat de schoolopzieners en andere
gezaghebbers 't oog hebben op de boeken’. Dat is aanbeveling genoeg!
Bouwkundig rekenboek voor ambachtslieden. Verzameling van 500 vraagstukken
ontleend aan de praktijk der bouwambachten, door G.-A. SCHOLTEN, architect en
leeraar bij het middelbaar onderwijs te Tiel. Groningen, Noordhoff, 1889. Prijs: 60
o

centen (fr. 1.25). 80 blz. 8 .
Een nieuwe, goede gedachte, die bijzondere rekenboeken! Wij wenschen aan dit
werkje, wat klaar en bondig is opgesteld, eenen recht goeden uitslag. Doch, ware
het niet mogelijk den prijs (voor ambachtslieden) nog iets lager te stellen? Voor
België ware dit niet alleen nuttig, maar noodig.
De Taalvriend. Taaloefeningen voor de lagere school, door B. BAAS, hoofd der
school te Blesse. Groningen, P, Noordhoff, 1889. Vier stukjes, elk van een 80
bladzijden, en naar den ouderdom der leerlingen ingericht. Uitmuntend! Deftige
aanbevelingen ontbreken er niet aan en zijn erbij afgedrukt. Wij voegen, als
taalvrienden, de onze eraan toe.
De Sagentijd der oude Volken, door P.H. WITKAMP, met 176 gravures. Groningen,
o

P. Noordhoff, 1889, 463 blz. groot 8 . Prijs f. 2.40 (fr. 5).
Het is niet recht duidelijk welken kring van lezers zich de schrijver bij het opstellen
van zijn werk heeft gedacht. Dit moet toch bij de beoordeeling wel deugdelijk in
aanmerking worden gebracht. Mij komt het voor dat de schrijver zich richt tot
jongelingen en jonkvrouwen die het in de school geleerde nog eens herhalen, en
door prenten willen toelichten, of aan het vrouwelijk deel eens gezins in 't algemeen,
dat met zekere ijdelheid aan haar vriendinnen eenige geleerdheid wil toonen, zonder
daarom iets grondigs te hebben geleerd..
Wat er ook van zij: de tekst is duidelijk van stijl en de platen zijn in 't algemeen
wel geslaagd.
Men moet zich evenwel verwonderen dat, neven den sagentijd van een dozijn
volken, die slechts weinig met onze westeuropeesche beschaving te doen hebben,
in 't geheel aan den mythentijd der Gothische of dietsche volken, der zoogenaamde
‘Barbaren’
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niet is gedacht, wier miskenning toch eindelijk, na zoo vele eeuwen broeiens op
den latijnschen tijd, eens moest ophouden.
Dan kunnen wij ons ook maar niet begrijpen, hoe er gezond oordeelende geleerden
gevonden worden, die nog altijd tegenstrijdigheid tusschen de natuurwetenschap,
de geschiedenis en de overlevering vinden, waar er sprake is van het boek Genesis;
daar toch tegenwoordig werken bij dozijnen te vinden zijn, waarin wordt bewezen,
hoe merkwaardig de minste ontdekkingen op het gebied der geologie volkomen
met de woorden van Genesis overeen te brengen zijn. Men leze Gfrörer, Wiseman,
Reusch, en vele, vele anderen.
Overigens is het werk vol merkwaardige bijzonderheden die uit velerlei boekdeelen
zijn opgezocht, en aldus biedt het eene recht aangename verstrooring van ernstige
studien. Ook is het niet al te duur.
Viooltjes. Vertellingen, sprookjes en versjes; een leesboek ten dienste der
volksschool, door K. Hofkamp, hoofd der leerschool, verbonden aan de
rijkskweekschool voor onderwijzers te Groningen. Vijftiende druk. Groningen, P.
o

Noordhoff. 1889. 114 blz. kl. 4 . Prijs: 30 cents (65 centiemen).
Het woord ‘Vijftiende druk’ is eene betere aanbeveling, eene grootere goedkeuring
dan lange artikels. Het boekje is daarbij goed verzorgd met net karton omslag; het
is wel afgesneden en draagt bovendien de lofspraak van negen bevoegde stemmen
op 't voorhoofd. Ook is het formaat van den vijftienden druk wat grooter en de letter
wat duidelijker dan die der vorige uitgaven. Wat kunnen wij hiel nog aan toevoegen,
dan alleen het woord: ‘'t Is wel verdiend!’
Het eenige wat men zou kunnen aanmerken is, dat sommige volzinnen, ofschoon
in zuiver nederlandsch gekleed, toch nog een germaansch halsdoekje dragen.
Anders gezegd: de vertaling is soms te letterlijk.
De Jeugdige Zanger. Theoretische en practische handleiding bij het zangonderwijs,
e

e

inzonderheid op de scholen, door RICHARD HOL. 11 werk, 1 deeltje. Zevende
verbeterde druk. Groningen, P. Noordhoff, 1889. Prijs 30 cents (65 centiemen).
Wie kent Richard Hol, den grooten Utrechtschen toonkunstenaar en orkestdirecteur
niet? Hij weet niet alleen in deftigen sinfoniestijl te schrijven, maar ook tot den geest
der kleinen af te dalen. Wij vinden hier liefelijke liedeien op gedichten van C. Honigh,
Diederik, J.P. Heye, P. Louwers, W. Bouwmeester, Herman Opdeyn, J.J.L. ten Kate,
Frisius, in uitmuntende keuze.
Wat was en is. Iets van de ontwikkelingsgeschiedenis van ons volk. Leesboek voor
de volksschool door D. KANON, hoofd-
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onderwijzer te Scheveningen. Eerste stukje. Tweede druk. Groningen, P. Noordhoff,
o

1888.95 blz. 8 . Prijs 30 cents (65 centiemen).
Het Schoolblad, De Wekker en anderen bevelen dit werk met oprechte warmte
aan. Wij voegen er onze goedkeuring aan toe. Het is eene aardige bijdrage tot de
kennis der zedegeschiedenis van de middeleeuwen; al zondigt de schrijver ook wel
eens tegen de geschiedenis, b.v. door de rederijkerskamers te beschouwen als een
gevolg van het verval der geestelijke tooneel (mysterie)-spelen, enz. Ook komt het
woord ‘middeleeuwen’ dikwijls voor, als bestond er geen onderscheid tusschen den
tijd van Karel den Groote, Otto I en keizer Frederik III. Dat gaat niet!
Nederland en zijne bewoners. Handboek der aardrijkskunde en volkenkunde van
r

Nedeiland, met karakter en afbeeldingen, door D H. BLINK. Eerste aflevering.
o

Amsterdam, C.L. Brinkman, 1889, 86 blz., gr.-8 .
Het werk zal volledig zijn in 3 deelen van 7 afleveringen, van 64 blz. elk. De prijs
per vel van 16 blz. is 15 cents, later 20 cents.
Het is een uiterst nuttig en zeldzaam werk, dat het voordeel heeft alle bronnen
op te geven waaruit de schrijver heeft geput, en derhalve alle verdere, uitgebreidere
studie zeer vergemakkelijkt. Het munt ook uit door grondigheid en juistheid; het is
bovendien recht fraai en op kleurig papier uitgevoerd.
Gedichten en Rijmen uit mijn studententijd, door W - a. Groningen, P. Noordhoff,
o

1889, 120 blz., handig 8 .
Dit boekje bevat veel goeds. 't Is naar vorm en inhoud van goeden smaak; keurig
gedrukt. De schrijver verraadt veelzijdige studie. Als proeve zijner dichtkunst het
volgende:

Huybert en Jan van Eyck.
(Aanbidding van het Lam.)
De vader troont in 't grondelooze licht;
Zijn rechte siert de zaligste der vrouwen,
Zijn slinke d'Eersteling der ten dood getrouwen;
Zijn Rei heft aan 't alheerlijkst lofgedicht.
De Zwerver, 't oog op 't Hoogste altijd gericht,
De Denker, peinzens moê, komt hier aanschouwen.
't Aarts-oudrenpaar, na vrij van 't eindloos rouwen,
Aanbidt wien 't kroost zijn redding is verplicht.
En wie er Heilgen, Strijders, Rechters heeten,
Apostlen, Maagden, Israëls Profeten
En 's Heidens wijzen, groeten als hun Heer
Het Lam, op aard geslacht voor aller zonden,
Welks bloed voor allen laafnis is bevonden,.....
Wij staren 't aan - en vallen met hen neêr.
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Onze gezondheid. Een leesboek voor de volksschool, door Prof. Dr. D. HUIZINGA,
schrijver van ‘Uitstapjes in het Rijk der natuur.’ Derde, herziene Druk. Groningen,
o

P. Noordhoff, 1889, 78 bl., kl.-8 . Prijs: 30 centen (65 centiemen).
Eene waarlijk verbeterde, verfraaide uitgave. Het werkje bevat uitmuntende
raadgevingen om ‘Lekkernij (te smaken) die niets kost’, ‘vergif’ uit het huis te weren;
huid, drank, kleederen, alles zoo in te richten..... om minstens zoo oud te worden
als Methusalem.
Eene raadgeving tegen nuttelooze zenuwachtigheid (probatum!) sluit het lieve
boekje.
Nederlandsch leesboek voor de lagere school. Acht deeltjes. Groningen, P.
Noordhoff, 1889.
De uitgever is vlijtig in 't verspreiden van goede schoolboeken. Dezen zijn met
aanbevelingen voorzien waarvoor eenieder ontzag heeft. Elk deeltje is ongeveer
o

80 bladzijden groot, fraai gedrukt, in klein-4 formaat, en kost 25 of 30 centen (60
centiemen)
Men zou een kind willen zijn om in zulke fraaie boekjes te lezen.
De namen van de schrijvers der gedichten enz. is een goed middel om de kinderen
langzamerhand in de geschiedenis der letteren binnen te leiden.
Latijnsche Spraakkunst door L.Th. BORKING, oud-leeraar van het seminarie
Hageveld. Vierde verbeterde druk. Leiden, J.W. van Leeuwen, uitg. en antiq. boekh.,
Hooigracht, 74. 1888. 418 blz.
De ondervinding heeft geleerd dat de Spraakkunst van den eerw. heer Borking
een uitmuntend boek is. Wij hebben, gelijk vroeger, geene vertaling van Madvig of
andere buitenlandsche werken meer hoodig. Deze is even duidelijk als volledig. Het
Algemeen register vergemakkelijkt buitengewoon het gebruik des werks. Alle
Latijnsche Spraakkunsten in 't Nederlandsch geschreven die zich met deze meten,
loopen gevaar 't onderspit te delven.
Biographisch Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde,
door J.G. FREDERIKS en F. JOS. VAN DEN BRANDEN. Nieuwe druk. Amsterdam, L.J.
Veen; Roeselaere, De Seyn-Verhougstraete, 1888.
Wij hebben dit woordenboek reeds herhaaldelijk aangekon. digd. Het verraadt
buitengewone vlijt, nauwkeurigheid en onzijdigheid: eigenschappen welke men
zelden bij elkander vindt.
N.B. Wij hebben alleen de eerste aflevering der nieuwe uitgave ontvangen.
Zur Erinnerung an Alfred von Reun ont. Vortrag gehalten in der
Generalversammlung des Aachener Geschichtsvereins, am
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10 November 1887, von HUGO LOERSCH. Sonderabdruck aus Bd. X der Zeitschift
des Aachener Geschichtsvereins. Aachen, Druck von Hermann Kaatzer. 22 blz gr.
o

8 op prachtig papier.
Alfred van Reumont is een der beste geschiedschrijvers van onzen tijd Door zijn
vermogen zoowel als door zijn karakter nam hij eene zeer onzijdige en onafhankelijke
plaats in de wetenschappelijke wereld in. Door jaren lang verkeer aan duitsche en
italiaansche hoven konde hij over eene ondervinding beschikken welke ter
beoordeeling der aloude feiten dikwerf meer waard is dan eene lange kamerstudie;
terwijl zijn stijl onder diezelfde omstandigheid des te zwieriger was geworden,
naarmate de italiaansche meer den ernst des duitschen geleerde had beschenen.
Reumonts hoofdwerk, Geschichte der Stadt Rom, was te zijnen tijd een nieuw en
hoogst merkwaardig verschijnsel. Gregorovius waagde zich eerst naderhand aan
hetzelfde onderwerp, wellicht aangeprikkeld, door Reumonts katholieken geest,
ofschoon von Reumont vele bittere waarheden in de geschiedenis der pausen toch
geenszins had verzwegen.
De heer Loersch vervult een aangenamen en kostbaren plicht door de verdienste
van den geleerde in 't licht te stellen, die nevens andere studie ook nog zijne
geboortestad Aken en hare taal op bijzondere wijze vereerde en bevorderde.
Dr. Loersch, zelf een Akenaar en wel bekend door zijne merkwaardige Aachener
Rechtsdenkmaler, streeft onvermoeid dit edele voorbeeld na.
Wij voegen als bewijs den titel der jongste studie van Dr. Loersch hieraan toe:
Ueber ein Verzeichniss der Einkünfte der Katharinenkapelle beim Aachener Münster
n

aus dem Ende des 14 Jahrhunderts.
De lotgevallen van de inkomsten dezer kapel zijn eene merkwaardige bijdrage
e

tot de zedegeschiedenis der 14 eeuw.
Keerzijde van Van Beers' ‘Rijzende Blaren’, door Wazenaar (Dr. Am. De Vos). ‘Onder bovengemelden titel verschijnt eene nalezing, die, afgrijselijk of niet, in elk
geval toch door heuren bijzonderen aard, in onze Zuidnederlandsche Letteren, als
eene zeldzaamheid, alleen zal staan.
Hierachter, tot proef, het voorafgaand Bericht eruit overgedrukt.
Voornoemd werkje behelst een tachtigtal bladzijden, en is voor den prijs van 1
frank, vrachtvrij, te bekomen ter drukkerij van Wed. DE SMET-THEMON, Statieënstraat,
Lokeren; - alsook bij den schrijver, Coupure, 233, te Gent.
BERICHTJE. - De kleine gazet, zaliger, - neen, onzaliger gedachtenisse, siste, met
gevorkte naja-tong, op zijn VAN HOORDESCH, wanschikkelijk tergend, mij toe, dat ik
mijne vroegere, (zeer korte,
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vrij genadelijke) aanmerkingen tegen de R. bl. als eene laagheid, huichelend uit
Prijskamp en Academie weg haa ge...confiteord, net lijk eene muskaat van den
vingervaardigen Heer VAN BEERS. Mijne lezers weten, en De kl. gazet, kruipend
aan zijn voeten, wist beter dan iemand, hoe doorvalsch heur hartelijk gesijfel was.
In allen gevalle, ten einde de volle mud en maat mijner gansch eigensoortige
huichelarij, voor het zicht van iedereen, te ledigen; - hier zijn die notatjes nu, stout
en boud, wederom, ongeminderd en ongemilderd; ja, tot een heel boek uitgedijd!
En, juist om deze gewichtiger ondeugendheid sterker te doen doordragen, er
niemands aandacht nevens te trekken of geene belangstelling te verdeelen; geef
ik mijne aanklage voorop, afzonderlijk uit; - instee van die, gelijk ik eerst voornam,
als een hoofdstuk bij den aangekonden bundel, Critiek en anticritiek, in te sluiten.
Deze laatste dan weer tot later verdaagd.
Het hier aangeboden opstel zal ook aldus nauwer passen bij mijne drie deeltjes
over omstandigheden van den beruchten prijskamp en der stichting onzer Vlaamsche
Academie; schriften, welke door dit boekje behoorlijkst besloten en tot één geheel
volledigd worden.’
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Inhoud van Tijdschriften.
België.
o

Art chrétien. (Rev. de 1') N 2. Delattre, Les lampes du musée de St. Louis de
Carthage, 147-162, De Mély, Le. card. de Vancza, 162-170. Dehaisnes, Jean
Bellegambe. 170-179. Barbier de Montault, Orfèvres et joailliers à Rome, 179-188.
Cloquet, La chasse de St. Eleuthère à Tournay, 188-201. Helbig, Restaurat. des
égl. dans l'Allemagne du Nord, 201-209. Helbig, La gilde de St. Thom. et St. Luc
dans le nord de l'Allemagne, 209-223. Marsaux, Un vitrail d'Andresy. Trois planches
et 31 vignettes dans le texte.
Art Moderne. Mars-Avril. Nautet: Nora. Exp. du Cercle. Les Flaireurs. Waller: A
propos de Nora. Island. Au sujet de la peinture nouvelle. Le Théâtre de la Monnaie.
Les bons camarades. La partition de Fidelio. Clesse. Glanures. A propos d'art
nouveau. Bibl. Memento des expositions. L'art arabe. Portraits d'El. Faigoum.
L'encaustique et les autres procédés de peinture chez les anciens. Le parfum. La
ferme des Aulnes. M. Woeste sur le terrain littéraire. M. Lejeune et M. Woeste.
Doctrinaires et artistes. Théâtre russe. La Materna. Scènes de Bal. La patrie en
danger. Conférence de M. Vander Kindere. Giroflé-Girofla. Concert Cornelis-Jacobs.
M. Cossira dans Hérodiade. Pudibonderie anti-artistique. Origines de la littérature
décadente. Les jeûneurs à l'Exposition de Paris. Association artistique d'Angers.
o

Belfort (Het). N 3. Ackers, Vlaamsche Hoogeschool. Samyn, Lamblin en David te
Leuven. Winkler, Hermann Hartmann. Dirks, Over smaak in de letterk. De Hert, Reis
o

onder de zee. Betooging Coremans. - N 4. Joos, Met of zonder t? Ackers, Eene
Vlaamsche Hoogeschool. Goetschalckx, Onderdrukking der Katholieken in Engeland.
Claerhout L'Atlantida. Claeys, De kunst voor de kunst. Mathot, K.-L. Torfs. Obrie,
J. Alberdingk Thijm. Soens, Aan Guido Gezelle.
o

Fédération artistique (La). N 19. Verdavainne, Du procédé d'Acosta, Etude s.l.
synth de l'art lyr. et dram. Van Ryn, Symph. en ut min. de Tschaikowsky. Van den
o

Boorn, Concerto pour 2 clavecins de Bach. Kolbac, Les filles de Marbre. - N 20.
o

Du Jardin, La personnalité. Smelli, Fidelio. Stephen, Binjé et Carpentier. - N 21.
Van Ryn. Fidelio. Louis, Expos. Farasyn. Vanden Boorn, Liége: Concert Rubinstein.
o

Kolbac, L'Orage d'Ostrovsky. - N 22. Verdavainne, L'Essor. Reding, Le Parfum de
Blum et Toché. La ferme des Aulnes, opera d'Hutoy. Belle-maman de Sardou et
o

Deslandes. La patrie en danger de Goncourt. - N 23.
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L'Essor II. L'encouragement artist. en Belgique. Verdavainne, Statue de Palfyn.
o

Symphonie tragique de Draeseke. Blanchefloor de Wambach. - N 24. Les Beaux-arts
o
à la Chambre belge. Mad. Materna dans La Walkyrie. - N 25. Verdavainne,
Recherche de la lumière. Vanderstraeten, André Ruckers. Daisy, Expos. Zelia Klerx.
o
Freedrickx, Expos. d'art hérald. - N 26. Verdavainne, Les Passions humaines de
Jef Lambeaux. Van Cleef, OEdipe Roi de Sophocle et M. Mounet-Sully. Van Ryn
te
Ode à S Cécile de Haendel et le Concerto en mi de Beethov. à Bruxelles. Lucifer
o
en manché. N 27. Frédericx, Chez Lybaert. Daisy, Expos. Delsaux. Van Ryn, Une
trilogie sculpturale. Kolbac, Ré oltée de J. Lemaitre; Lena de Philips. OEdipe... entre
colonnes.
os

Flandria. - N 183-192. Vanderstraeten Aldenardiana, 97, 123, 149, 173, 196.
Rodenbach, Taalregeling, 98. Hiel, Van Duyse, 100. De Vreught, Bohemen en de
czechische volksstam, 101, 114, 126. Waalsche Manifestatie, 104. Taalstrijd te
Antwerpen, 110. Tuin- en Landbouwbelangen, 115. Gittée's Segher Janssone, 116.
Stallaert, Maria v. Braband, 124, 136 De Honigbie, 127, 161. 212. Samenwerking,
157, 170, 181. Hulde aan Klaus Groth, 163. † Vader Benoit, Frans Mertens, 165.
Lucifer te Londen, 139, 150, 174, 184. Onze jonge schrijvers, 140. De Tière's
Hermina, 152. Muziekfeest Benoit, 151. Hiel, Ik droomde, 174. De Neve,
Landverhuizing, 160, 172 Hiel, Aan Klaus Groth, 183. Bacteriën. 184. De Vreught,
De Zonne-Mythe in de Slaveensche Folklore, 198, 211.
o

Générale (Revue). - N 2. S.A.R. le duc d'Aumale, Cuvillier-Fleury. Arendt, Origines
te

du Congo. De Groote, Island. C de Buisseret, Belgrade en 1888. De Becker, La
on

propriété et la Constituante en 1879. B

de Haulleville, La brochure verte; Le St.

o

François de Tinel. - N 3. Origines etc. (suite). Watteyne, Explosions de poussière.
De Renesse, Noblesse oblige. Denut, Marc Haudriez. De Beeckman, Le commerce
o
de la Belgique Hoyois, L'Assurance obligatoire et la bienfaisance libre. - N 4.
Woeste, Le Centenaire de la Rév. française. Francotte, Les Papes et la Renaissance.
Soderini, La crise ministérielle en Italie. La religion en Chine. Troisfontaines, La
Cécité.
o

Guide Musical. - N 9. Kufferath, Lettres de Wagner à Uhlig, Fischer et Heine.
Claes, Paris: Symph. de Franck. Bruxelles: Roméo; Symph. de Tschaïkowsky et
o

Fantaisie de d'Indy. Wagner à Marseille. Le Jacobin de Dvorák. - N 10. Lettres
(suite). Paris: Giroflé-Girofla; Liebster Gott de Bach; Sur la mer de d'Indy; La Materna.
Le Roi d'Ys à Rouen, Angers, Lille et Roubaix. Reinhardt von Ufenau de F. Curti.
o
Berlioz et son biographe jugés par 1. crit. allemande. - N 11. Lettres (suite).
me
Bruxelles: Fidelio. Claes, Paris: Tristan et Yseult et M Materna. Cinq auditions de
la Messe en ré de Beethoven. Lyon: Messe du pape
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Marcel de Palestrina. Le Nibelungenring à St, Pétersbourg. Bulow et la Pastorale.
o
- N 12. Lettres (suite). Claes, Paris: La Materna dans la Gaetterdaemmernng. Eloa
de C. Lefebvre. Bruxelles Fidelio; Offenbach aux Galeries; Berlioz er Mendelssohn
exprimant leurs impressions italiennes; musique et instruments anciens. Déficit de
o
l'Opéra de Vienne. OEuvres de L. Boellmann. Wagner à New-York. - N 13. Lettres
(suite). Eloa de Lefebvre. La mandoline à Paris. Bruxelles: Concert Benoit; Symph,
tragique de Draeseke; Concerto pour violon de Brahms. Tournai: La Vie d'une Rose
de Schumann. Le suffrage universel artistique. Wagner à Liége, Gand, Verviers.
Per un cappello de Ricci à Rome. Grieg à Londres. Le Capitaine Fracasse de
o
Dollinger. L'Enlèvement au Sérail en langue grecque. - N 14. Lettres (suite). Cent
me
pièces brèves (tonalité du plain-chant) d'E. Gigout. M Materna dans La Walkyrie.
Teresa Milanollo. La Neuvième à Liége. Leipzig: Manuel Venegas. Béatrice et
o
Benedtct de Berlioz. - N 15. Lohengrin à Bruxelles 1869-1889. Lucifer à Londres.
Claes. Paris: Marche héroïque de Tiersot. La Caravane de Chausson, Suite de
me
d'Indy. Penthésilées de Bruneau, Caligula de Fauré; 50 audit. de la Damnation
o
de Faust de Berlioz. Réforme au théâtre de Munich. - N 16. Lohengrin (suite). Les
Noces Corinthiennes de C. Benoît. Claes, Paris: Quatuor de Boellmann; La Tentation
te
de St. Martin de Perreau. Bruxelles: Ode à S Cécile de Haendel. La Materna à
Liége et à Verviers. Roubaix: Jenny de Broutin. Elberfeld: Les derniers jours de
o
Thulé de Rauchenecker. - N 17. Lettres etc. (suite). Vander Straeten, Patrie et vrai
nom d'Henri Isaac. Paris: Communion des Saints de Gounod. Nouveau théâtre
italien. Bruxelles: Messe de Le Borne. Fleur des Neiges, ballet de Cahen. Aleida
van Holland de Thooft.
o

Loquela. - N 5. Bommeleuren, boomezel, djammelen, fijken, peê geven, tichelslijp.
o

Magasin littéraire. - N 3. Stiernet, La Poésie narrative au Moyen-Age. Rochenoire,
Ecrivains cathol. Dutry, La Toison d'or. De Backer, Poètes provençaux de la Renaiss.
me

au 19

siêc. De t'Serclaes, Hembyze (fin). Solvyns, Tinel et Mathieu.
o

Nederl. Museum. - N 1-3. Buysse, Godsdienst in N. Amerika. Prayon-van Zuylen,
Klauwaart en Geus. Hollandsche Schilderkunst. Van Cuyck, Manon Lescaut.
Verschaffelt, Electr. licht voor huisel. gebruik; De bolvormige bliksem. De Mont,
Rosegger's werken. Gittée, Winkler's Oud-Nederland. De Cock, Volksgeneeskunde.
Mendel, Antwerpsche zeden. Petit's Bibliogr. der Middelnerl. Letterkunde.
os

Rond den Heerd. - N 14-23. Claerhout, Klaus Groth, 105. A. Joos's Vertelsels
v.h. Vlaamsche volk, 107, 115, 125, 133, 140,
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147, 155, 162, 171, 181. Winkler, Oud-Vlaamsche namen, 106, 145, 153.
Vandeputte, De Scheppingsweek, 113, 121, 129, 137. Craeynest, Het Dal, 114. Op
Calvarie, 161. De Heilig-Bloedprocessie te Brugge, 169, 177.
School (Vlaamsche). - Rooses, Ernest Van Dyck, 25. Antwerpsche zeden: De
de

Schavies, 27. Optica, 29. Geschied. v. Antwerpen op het einde d. 18 eeuw, 33,
61. A. Cabanel. Rooses, De Jegher's, 41, 53. Brans, De XX. Hercules de Tweedracht
doodende, naar Rubens, 44. Tentoonst. Farasyn, 51. Cornette, Herbert Spencer
r

ov. de ontwikkel. der kunsten, 54. Wagner, D Carl Fuchs te Antwerpen, 63;
Blanchefloor van Snieders-Wambach, 67. Benoit te Londen, 68. B. Ruelens, Jacobus
de Bie, 63.
o

Toekomst (De). - N 3. Voordragen van Poëzie. Segers, Bilderdijk. Toegepaste
Zielkunde (verv.). Materialism en Spiritual. in de Leerboeken van de gemeentel.
o

scholen. - N 4. De Mont, Beschaving door het Nederlandsch. Gittée, Bijbelsche
uitdrukkingen. Van Duyse, Muziek in de School. Bilderdijk (verv.). De Cock, De
Mont's Jan Van Beers.
o

Volkskunde. - N 3. De Mont, De gelaersde kat, Gravin Machteld; Spoken te
Oud-Turnhout; De gevonden Schat; Mijn man komt thuis. Van de Venne,
Killemondee; Krekeltje. Leendertz' Godsoordeelen en Eeden. Henne am Rhyn's
o

Van Holbewoner tot Koning. - N 4. De Mont, Vertelsels van Waarom en Daarom;
Sagen; Volksliederen. Antwerpsche kinderspelen.

Nederland.
os

Caecilia. - N 4-10. Franciscus v. Tinel in h. Concert populaire en d.
Muntschouwburg. Richilde v. Mathieu, 31. Ungedanke der Mehrdeutigkeit der Phrase,
47-52. Jullien's Berlioz, 51. Raff's Im Walde, 53. Coster, Solo-voordracht bij het
bespelen van strijkinstrumenten, 63. César Franck's Judith; Les Eolides. D'Indy's
Wallenstein. Le Roi d'Ys, 73, 85. Nicolaï, Acquoy's Middeleeuws. geestel. liederen,
83.
o

Familieblad (Alg. Nederl.). - N 3. Doopregister der Holland. in Brazilië. Oude
kerkregisters: Gronsveld-Harlingen. Gemijterde abten van Postel; kerk van P. 1190.
Predikanten onder d. naam v.v.d. Berghe of Montanus. Twee honderdjar. kisten vol
Staatspapieren, famil. Steyn. L.-Vrouwe Broedersch. te 's Hertogenbosch v.
1759-1798. Geslacht de Vriese. Levensbericht v. Jos. Alberdingk Thijm. Bewaring
van architect. fragmenten. De Zierikzeesche familie Baster.
o

Gids (De). - N 2. Terburch, Willem Norél. Fruin, Prins Willem III en z. verhoud. tot
Engeland. Spruyt, Tweeërlei wijs-
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begeerte. Was, Gedaanteverwisselingen v.h. Hellenisme. Swarth, Gedichten.
o

Burgerdijk's vertal. van Shakespeare. N 3. Norél (Verv.). Willem III (Verv.). Polak,
C. en Chr. Huygens. Pierson, Vosmaer's Inwijding. Van Hall, Calderon's Rechter v.
o

Zalamea; Musset op h. Holl. tooneel. N 4. Van Nievelt, Een zeestuk. Polak,
Constant. Huygens. Fruin, Prins Willem III enz. (verv.). Swart, De soldaat in Nederl.
Indië. Pijzel, Een wijsgeer over Politiek. Heemskerk, Commentaar op de grondwet
van 1887. Quack, J.-A. Alberdingk Thijm. Herman Gorter.
o

De Katholiek. - N 3. Bots, Correspond. van Eerw. H. van de Weijden. Hooning,
‘Donatio Constantini’, S., 162-179. Borghols, Een liturg. vraag, 179-187.
o

Schilderschool van Beuron. Sterck, Vondels werken. Geill. encycloped. - N 4.
Schaepman, Aan Alberdingk Thijm. De Rijk, Uitvaert van den Heer Jos. Alberdingk
Thijm. Schets, De pentateuch en de ongeloovige critiek (verv.). Bots, Correspond.
v. Martin. van der Weyden. Het oudste christ. geschrift in het Latijn.
o

r

Gids (De Kath.). - N 3. V. Vlijmen, Lodewijk IX. Roozen, Bij de smidse. Ariens, D
o

Schaepman. Koelman, J. vander Horst. Franken, De Vreemdeling. - N 4. Thompson,
r

Begraven en verbranden van lijken. D Schaepman (verv.). Koelman, Een berucht
proces. Roozen, Afscheidsgroet aan Alberdingk Thijm. Van Aarsen, Garcia Moreno.
o

Gids (Nieuwe). - N 3. Van Deventer, Glaukon. Gorter, Mei. Boeken, Sonetten.
Swarth, Sonnetten. Van Deyssel, Menschen en Bergen. Nederl. Politiek. Van Eeden,
o

Boeddha. Staphorst, Derkinderen's Processie v.h.H. Sacram. v. Mirakel. - N 4. In
Memoriam J. Alberdingk Thijm. Erens, Uit mijn Dagboek. Bolland, Lichamelijke
verschijnselen en hunne gewaande zelfstandigheid. Van Looy, Dood van mijn Poes.
Prins, Vreemde Verschijning. Van Eeden, Gorter's Verzen. V.d. Goes,
Multatuli-Literat.
o

Noord en Zuid. - N 2. Den Hertog, Taalstudie der onderwijzers. Te Winkel,
Germanismen. Bake, Aanteekeningen bij Huygen's Oogentroost. Vierhout, Invloed
van Schiller op Bosboom-Toussaint. Den Hertog, Leer der Woordsoorten; Potgieter;
Isaac da Costa. Ik ben het. Kalffs Trouw moet blycken. Ten Brink's Bredero.
Haerynck's Boendale.
os

Leeswijzer. - N 20-23. - Priem, Coppée's Contes rapides, 269. Lezend publiek
en critici, 271. Bourget, Retrospectieve passie, 172. J. Goeverneur, 173. Belani, Uit
Goethe's liefdeleven, 173. E. De Chateleux' Indrukken van den dag, 279. Ebers'
Grethe, 280. Winkler Prins, Duitsche Renaissance-Lyriek, 282, 310. Groenewegen,
Erik Geyer, 284, 297, 312. Paul Alberdingk Thijm, 291.
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Van Pellecom, Holl. Opera, 300, 316. Brieven v. Wagner, 302. Dostojewsky's
Onderaardsche Geest, 306. Hartmann, Overproductie in de kunst, 317. † Goeverneur
en Alberdingk Thijm, 319. Petrus Willems. Pluim, Heine's laatste oogenblikken.
o

Muziek (Maandblad voor). - N 6. De Casembroot, Richtingen en Partijen in de
Toonkunst. Viotta, Over Beethoven's Heldensymphonie. Wasielewski's Das Violoncell
o

u. seine Geschichte. - N 7. Viotta, Meesterzang en Tabulatuur. Méhul. Vander
e
Linden, Liszt's Faust-Symphonie. Het muzikale Amsterdam in de 18 eeuw.
o

Portefeuille (De). - N 35. Ed. v. Hartmann. Hendrik van Wijn in z. verhoud. tot
Grimm en Hoffmann v. Fallersleben. Op Scheveningen v. Hirth. de Frênes. De
o

Gramophoon. - N 36. De Beer, Schimmel's ‘Kaptein v. de lijfgarde’. Paarden op
o

het tooneel. Messager's ballet ‘Deux Pigeons’. - N 37. De Beer, Vosmaer's Inwijding.
o

Hofdijk's Bibliotheek. - N 38. Couperus' Eline Vere. Gounod tehuis. Versuch der
o

Geistesstatistik. De Bodleian Library. Alberdingk Thijm en Goeverneur. - N 39. De
o
houtgravure, Marc Monnier, Histoire de deux vieux. - N 1. Langs Amstel en Y. De
o
21 jar. reus Franz Winkelmaier. J. Messchaert. - N 2. Blockx' Droom van het Paradijs
o
Her Adolf v. Nassau (m. portr.). - N 3. Richepin's Le Flibustier. Bij Sully Prudhomme.
o
Novellen van Silvestre, Theuriet, enz. N 4. Spijsverteering van den Geest. Brinio,
Opera v. Fiore della Neve en van der Milligen. Brief uit Transvaal.
o

Spectator (Nederl.) - N 6. Handschriften van de Witt. Memlinc's geboorteplaats.
Duizend en een nacht. Vanden Es, Vosmaer's vertaling der Odussee Ising, Pierson's
o

Oudere Tijdgenooten. - N 7. Van Hamel, Romaansche Studiën. Moltzer, Aeschylus'
o
Agamemnon. Hoogvliet, Latijn en Grieksch? Ising, Baudelaire's Proza. - N 8.
Steelink's Oude kunst in Nederland. Carl Wetterbergh. Motley's Briefwisseling. De
o
Vries, Calalogue Libri et Barrois. Possart als Hamlet. N 9. - Kardinaal Pitra. De
Akropolis. Heere's, Uit Overijssel's verleden Ter Gouw's Geschiedenis v. Amsterdam.
o
C. Moes, Le peintre van der Kabel par R. de Cazenove. Essais van Bourget. - N
10. Cramer's Abraham Heidanus. Muller, fragm. v. een nieuw handschr. v. Reinaert
o
I. - N 11. Internat. Archiv für Ethnographie. De Romer te Frankfurt a. M Nieuw
o
Museum te Rome. Kuenen, Tiele's Babylon. assyr. Geschichte. N 12. † J.
r
Goeverneur. De Goeje, Mekka van D Snouck. Weissman, Nederl. bouwkunst op
o
de Parijsche Tentoonst. - N 13. † E. Scherer. Ten Brink, Alberdingk Thijm. Banck,
o
Byron's Manfred. - N 15. Paul Fredericq, over onderw. in de geschiedenis in
Nederland. Ibsen's Nora. Caesar von Heisterbach. Bijvanck, Over Bilderdijk. Land,
o
Spinoza's bibliotheek. De poëet Gorter, - N 16. Museum te Alk-
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maar. Muller, Histor. reiswijzer. Ten Brink, Mendoza-Lazarillo. Pharaonische droom.
o

Studiën op godsdienst. wetensch. en letterk, gebied. - N 3. Wilde, Het
verkiezingsmanifest, 193-259. Smit, Rauwenhoffs wijsbegeerte, 259-281.
o

Tijdschrift voor nederl. Taal- en Letterkunde. - N 3. Verdam, Het Brusselsche
Handschrift van Hein van Aken's Limborch, 161-209. Kuiper, Het Heidelbergsche
Handschr. van den Limborch, 210-220. Van de Water, Middelnederl. kleinigheden:
Alexander IV; Reinaert II; Clausule 346; Innerlijke samenhang v.d. Tweeden Martijn.
e

Kalff, Plagiaat in de 16 eeuw (Houwaert als Tooneeldichter. Veelderhande
geneuchlicke Dichten.

Duitschland.
o

Anzeiger des germanischen Nationalmuseums. - N 14. Vollbehr, Zur Geschichte
des Armenwesens. Essenwein, Der hl. Zosimus u.d. hl. Barbara, Skulpturen vom
16 Jahrh. Niedersächs. Tisch v. 17. Jahrh; Drei Nürnberger Pokale van 17. Jahrh.
Bendiner, Ordnung der Kannengiesser zu Lüneburg v.J. 1597. Interessante im germ.
Mus. vorhandene Bucheinbände. (S. 202-209 fehlt!)
o

Archiv für christl. Kunst. - N 3-5. Vergrösserung von Kirchen, 21, 33, 45. D.
Keppler, Deutschlands Reisenthürme, 23, 35, 47. Detzel, D. Glasmaler L. Mittermaier,
29, 42, 48. Keppler, Bildwerk des Taufsteins in Freudenstadt, 25, 37. Probst,
Mittelalterl. Holzskulpt. aus Oberschwaben, 27, 39.
o

Fliegende Blätter f. Kirchenmusik. - N 3. Ora et canta.
o

Gesellschaft (Die). - N 3. Conrad, Geffcken und Boulanger. Alberti, Unpolit
Betrachtungen. Voss, Majestät, (Trilogie) Schätzer, Vom neuen Burgtheater in Wien.
Conradi, Brief aus d Verbannung. Bierbaum, Eine Erlösung. Plöhn, Wildenbruch's
‘Karolinger’. Kleinpaul, Wortspiel und etymol Restauration. Weiss, Ralph Emerson.
o

- N 4. Conradi, Dostojewskij Wortspiel etc (Forts.) Du Prel, Naturforschung u.
Schule. Poppe, Goethe-Kommentar. Conrad, Zur Geschichte der deutschen Kritik.
Kunstwissenschaft (Repertorium für). - 2. J. Rudolf Rahn: Die malereien aus
dem Renaissance-Zeitalter in der italienischen Schweiz. 118-139. Friedrich Porthem:
Beiträge zu den Werken Michelangelos; 140-158. Carl Meyer: Der Griechische
Mythus in den Kunstwerken des Mitteralters; 158-170. Max Bach: Bartholomäus
Zeitblom und der Kelchberger Altar; 170-177.
o

Magazin f.d. Litterat. des In- und Auslandes. - N 10 Friedmann, Serao's Sieg
Hannibals. Duboc, Aesthetik. Asher, Bismarck u. Goldsmith. Kirchbach, Freytag 's.
gesamm Aufsätze.
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o

Pfungst Sutta Nipâta. Berghaus, Amerik. Amazonen. - N 11. Wlislocki, Totenklagen
r

i.d. Volksdicht. der siebenbürg. u. südungar. Zigeuner. Erdmann, D phil. Susanna
Rubinstein. Vander Velde, King John and the Abbot of Canterbury, Quelle v. Bürger's
o

Kaiser u. Abt. Von Schlieben, Das neuindische Theater. - N 12. Korolenko, Was
der Wald rauscht. Neuind. Theater (Schluss) Wünsche, Die höhere Mädchenschule
o
u. ihre Bestimmung. Benfey, Hansjakob's Wilde Kirschen. - N 13. Was der Wald
etc. (Schluss). Wigger, Portugiesische Litteratur. Kirchbach, Zur Fremdworterfrage.
o
- N 14. Paulsen, Ein Spaziergang. Stern, Sternbannerserie. Friedmann, Aus
o
Frankreichs Herzen. Kolmt, L. Steub als Essayist. - N 15. Wlachos, Die
Abendgesedschaft des Herrn Susamatis. Pinn, Entwickelung d. Zeitungswesens in
r
Frankreich. Flaischlen, Gottschall's Maria de Padilla. Flach, D Philippides im türk.
o
Verbrecherkerker. - N 16. Pierantoni's Zeitungsschreiber. Düntzer, Goethe's Braut
o
v. Korinth. - N 17. Zeitungsschreiber (Schluss). Braut v. Kor. (Schluss). Leist,
o
Volkssanger in Vorderasien. - N 18. Rider Haggard, Kleopatra. Kohut, Erinneruneen
Bodenstedt's. Onkel Adam alias C. Wetterbergh.
o

Stimmen aus Maria-Laach. - N 3. Meschler, Christl. Frühling. Dressel, Darwinismus
in d. Chemie (Schluss). Von Hoensbroech, Papst u. Kirchenstaat II. Baumgartner,
Benjamin Herder u. sein Verlag. Hagen, D. Astronom. i.d. letzt. Jahrzehnten. Kreiten,
Voss' Dahiel, der Convertit, oder Wie man ‘Probleme’ löst, von denen man nichts
o

versteht. - N 4. Papst etc. III. Zimmermann, Zur Klosterauf hebung u. Heinr. VIII v.
Engl. Boetzkes, Absicht d. Neuheidenthums auf Erziehung u. Unterriclt. Die
Astronomie etc. III. Kreiten, Jüngst's Unter'm Krummstab
o

Zeitschrift für christl. Kunst. - N 12. Kraus, Altarfund in Gering 415-425. Jakob,
Gewebte Retable des Domschatzes in Regensburg, 425-433. Wiecker, Im
Hildesheimer Domkreuzgang aufgedeckte Wandgemalde, 433-441. Schnütgen,
Dalmatikenstabe in Applikationsstickerer. Wiethase, Inschriftenauf Dachschiefern.
o

Schneider, Mittelalt Wandmalereien im Münster zu Bonn. - N 1. Schnütgen, Köln.
Glasgemälde d. XIV Jahrh. Steinbrecht, Mittelalt. Wandgemälde i.d. Schlosskirche
zu Marienburg. Münzenberger, Mittelalt. Altäre i.d. Mark Brandenburg. Effmann,
Grabsteinplatte i.d Abteikirche zu Werden a.d. Ruhr. Schnütgen, Roman.
Metallrosette. Wiethase, Kanzel v. Schmiedeeisen i.d. evangel. Kirche zu Ober
Diebach a. Rhein; Schiefer Inschriften. Stummel, Technisches ü. Wandmalerei.
Effmann, Zur Baudatirung der Wiesenkirche in Soest. Die Bronzethüren des Kölner
Doms. Denkmäler-Statistik d. Rheinprov. Neuer Sammetbrokat nach altem Muster.
Zeitschrift für Bildende Kunst. - 1-6. Erwin Bolckmann:
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Sittenbilder aus Irland; 77-81. Hendemann: Neue antike Kunswerke; 82-92. Leipzig:
Stanislas Stok, Goldschmied und Bildhauer in Krakau und Nüremberg, 93-96. A.
Bredius, Zwei Cornelis de Vos in der Braunschweiger Galerie 99-101. Lown: Wiener
Galerien, 101-103. Böttcher: Prometheus; 104-108. Erwin Bolckmann Franz Holl.
129-136.

Frankrijk.
e

Art (L'). - Mars-Avril. Guiffrey: Cotelle, Bedou, Bonnet, miniaturistes du XVII s. Etude
sur un manuscrit de la Biblioth. nation. Albert: Léon Longepied. Muntz: Concours
e

artistique au XVI s. La guerre de Pise, par Michel-Ange, et la Bataille d'Anghiari
par Léonard de Vinci. Cui: Cours de littér. music. des oeuvres pour le piano au
Conservat. de Saint Pétersbourg. De Rodaz: A travers l'expos. univers. Hustin: Les
peintres du centenaire.
Artiste (L') - Fév.-Mars. Gréville: Maurice Sand; 76-84. De Chennevières: Souvenirs
d'un directeur des Beaux-Arts; 91-97. Quarré-Reybourbon: Mémoriaux d'Ant. de
Succa. Gaston Chaumelin: Avènement de l'age de fer dans l'architecture; 115-124.
Leprieur: Gustave Moreau; 161-180. Benedite: OEuvres de William Stott; 181-185.
Gauthier: Aquarellistes Français; 186-194. De Raimes: Union des femmes peintres
et sculpteurs; 195-203.
Deux Mondes (Revue des). - 15 fév.-1 avril. Montégut, William Collins. De Noailles,
Le centenaire d'une Constitution. Gaidoz, Visite aux îles normandes. De Vogüé,
e

Loris Melikoff. Senart, Un roi de l'Inde au 3 s. av. notre ère. Janet, La philos. de
Lamennais. Marquise de Sardou. Taine, La Reconstruction de la France en 1800.
Leroy-Beaulieu, Liberté relig. en Russie. De Varigny, La femme aux Etats-Unis.
Lévy Bruhl, L'Allemagne il y a cent ans. Lefaivre, Pèlerinage à Delphes. Theuriet,
Deux Soeurs. Leroy-Beaulieu, L'Etat mod. et ses fonctions. Du Bled, Le prince De
Ligne. Leclerc, L'Emigration Chinoise. Les Erinnyes de Leconte de Lisle et Massenet.
Brunetière, A prop. de Dickens.
e

Gazette des Beaux-Arts. - Mars-Avril. Mantz: Watteau (2 art.); 177-195. Portalès:
e

e

La gravure en couleur (3 art.); 196-212, 322-338. De Fourcaud: François Rude (4
e

art.); 213-233. Gruyer: Livres à gravures sur bois publiés à Ferrare (5 art.); 234-258,
339-347. Darcel: Collection Odiot; 259-265. Lafenestre: Alex. Cabanel; 265-280.
Duc de Rivoli: Notes complémentaires sur quelques livres à figures vénitiens de la
e

fin du XV s.; 281-292. Hume: Jean-Etienne Liotard et son oeuvre, 292-307. Molinier:
r

Musée Poldi-Pezzoli à Milan (1 art.); 308-321.
o

L'Indépendant littéraire - N 4-8. Ribot-Soury, La philos.
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à la Sorbonne et au coll. de France. Allais, Le Rêve de Zola. Rabbe, Les Rieurs de
la Révol. Disc. de J. Simon. Gerès, Mr. Alphonse de Dumas fils. Hallberg, La Poés.
lyr. contemp. en Allemagne. Bertin, Histoire de la Sociéfé Française sous la
Resauration. Besson, Theuriet. Roger, Le bal des folles à la salpêtrière. Gerès
Révoltée de Lemaître. Les Pommes du Voisin de Sardou.
Journal des Arts. - Mars-Avril. Expos. univ. Arnould: Bénigne Gagneraux. Champier:
Constant Sévin. Sociéte nation. des antiquaires de France. Dalligny: L'hist. du
meuble. Védez: Union des artistes gantois. Dalligny: Exposition centennale des
Beaux-Arts. Adeline: Fontaine en fer forgé de l'expos. Dalligny: Exposition
Feyen-Perrin; Monument commémoratif de la Rév. franç. Les peintres allemands
à la prochaine expos. de Paris. Musée des estampes à Rouen. Jacques: Sur un
Bacchus de Léonard de Vinci. Henriette: La propriété artist. et littér. Potieri: Exposition
des céramiques, verreries et émaux de Rouen. Dalligny: Expos. des pastellistes.
Le concours Claude Lorrain. Exposition Watteau à Lille.
o

Journal des Savants. - N 2. Janet, OEuvres de Pascal. Maury, Chronique de
Froissard. Berthelot, Les commentateurs des alchim. grecs. Jullian, Inscription. Gall.
Narbonens. latin.
e

Revue archéologique. - XIII. Cagnat: Le Camp et le proetorium de la III légion
auguste à Lambèse; 1-10. Reinach: Les gaulois dans l'art antique; 11-23. Pottier:
OEnochoé du musée du Louvre signée par le peintre Amasis; 31-38. Deloche:
Etudes sur quelques cachets et anneaux de l'époque méroving. (suite;) 38-40.
Monceaux: Fastes éponymiques de la ligue thessalienne. Tages et stratèges
fédéraux; 58-64. Lebègue: Bas-relief mithriaque de Pesaro; 64-70.
Revue Britannique. - Mars. Cavaliers et puritains; 35-47. Révolution dans
l'architecture, 95-107.
Revue internationale. - Mars. Pasquale Mancini. Lindau, Dentelles. Fornasini, Les
dern. années de Michel-Ange. De Gubernatis, Julie Hajden.

Engeland.
os

The Portfolio. - N 230-231. Aman's portrait; 21. Loftie: Westminster abbey. The
Minster; 21. Cartwright: Lorrenzo Lotto; 21-26. Page: Dartmoor; 26-30. Brintown:
The Certosa of Pavia; 34-39. Study of a Child; 41. Artemis; 48. Stephens:
Photography's latest service to art; 57-59.
Dublin Review. - April. Cardinal Archbishop, Henry VIII.
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and the Suppression of the Greater Monasteries, 243-260. Thompson, Irish
Minstrelsy, 260-285. Barry, An Apostle of Nirwana, 285-299. Sibbald, Blue Water,
299-307. Gasquet, The Apostles' Creed, 307-321. Stone, Henriette Maria, Queen
Consort of England, 321-342. Casartelli, Origin of the Church of Edessa, 342-353.
Clerke, Syndicates, Trusts and Corners. Britten, Art and the People. Government
and Higher Education in Ireland.

Italië.
o

Römische Quartalschrift. - N 1. Mohr: Beiträge zur krit. Bearbeitung d. Märtyreracten
d. hl. Cäcilia, 1-15. Marucchi, Coemeterium und Basilica d. hl. Valentin zu Rom,
15-31. Batiffol, Vier Biblioth. v. alten basilianischen Klöstern in Unteritalien, 31-42.
Baumgarten, Annus quartus Registri Urbani Papae III, 42-59. - Armellini,
Neuentdeckte Frontseite d. ursprüngl. Altars i.d. Basilica v.S. Agnese a.d. via
Nomentana. De Waal, Goldene Krone a.d. Schatze des Cav. Rossi. Kirsch, Neue
Funde i. SS. Giovanni e Paolo i. Rom; neuentdecktes christl. Coemeterium i. Bolsena.
Rechn. für Abschreiben u. Einbinden v. Büchern a.d. Jahre 1374.
Het bestuur van het Vlaamsch Rechtsgenootschap der Hoogeschool van Leuven,
heeft eenen prijskamp uitgeschreven voor het opstellen van een VLAAMSCH
HANDBOEK DER DRUKPERS, of Beknopte uitlegging van het besluit van 20
Juli 1831.
Tot dezen prijskamp worden uitgenoodigd alle Studenten in de rechten der
Hoogescholen van België, alsook alle in België stagedoende advokaten.
o

Het werk zal minstens honderd vijftig bladzijden druks in-8 moeten beslaan.
Eene Commissie uit leeraars der Hoogeschool van Leuven samengesteld, zal de
ingezondene werken beoordeelen, en aan den overwinnaar een prijs toekennen
van twee honderd franken. Het bekroond werk zal eigendom blijven van het
Rechtsgenootschap.
De werken die strijdig zouden zijn met de katholieke grondbeginselen, zullen niet
in aanmerking genomen worden.
sten

De werken moeten ingezonden worden, vóór 1
Mei 1890, onder omslag, en
met eene kenspreuk, dewelke zal herhaald worden op een omslag bevattende den
naam des schrijvers, aan den Heer hoogleeraar VAN BIERVLIET. St-Huibrechtstraat,
1, Leuven.
Namens het Bestuur:
De Schrijver,
G. BERCKMANS.
De Voorzitter,
J. VAN BIERVLIET.
N.B. Voor verdere inlichtingen, wende men zich tot den Schrijver, 194,
Brusselschestraat.
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Erratum.
Bl. 200. Lees voor Contecrode: Cantecrode, Canteroy, Cantecroix.
Omslag: Kommetje van H. Franciscus te Retie, door Jh. Ign. Welvaarts.
Id. De monstrans van Sint-Maarten, te Groningen, door J.H. Hofman.
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Bouw-, beeldhouwkunst, enz.
Kunstenaars en Kunstwerken
e
in de Belgische Benedictijner-kloosters van de 10 tot het midden
e
der 13 eeuw,
door D. Willibrord van Heteren O.S.B. (Maredsous.)
UIT de geschiedenis en de gedenkteekenen die de middel-eeuwen ons hebben
nagelaten, leeren wij dat de Benedictijner-kloosters doorgaans de rijkste
verzamelplaatsen waren van meesterstukken in alle vakken van kunsten en
wetenschappen; hunne boekerijen waren vervuld met handschriften, die wegens
de netheid en zuiverheid der letter, als ook om de keurigheid en den glans der
platen, door alle eeuwen heen de bewondering der kunstkenners hebben gaande
gemaakt. Weelderig spreidde de schilderkunst hare kleuren uit, om die reusachtige
kloostergebouwen, ware meesterstukken van stijl en bouwkunde, te verlevendigen
en te versieren; terwijl verhevene tonen, die een zoon van Benedictus het eerst aan
zijne medebroeders geleerd had, ruischend door de hooge tempels zweefden. Ja,
alle kunsten en wetenschappen werden, zooals een groot schrijver terecht
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(1)

heeft aangemerkt , in de kloosters beoefend, met evenveel ijver als goed gevolg,
zonder dat ooit de kloosterlijke tucht er iets van te lijden had. Veelmeer, de
geschiedenis der Benedictijner-Orde bewijst, dat juist in die tijden toen de
kloostertucht het best gehandhaafd werd, en de Orde het toppunt van haren bloei
bereikte, de kunsten en wetenschappen er ook het meest in eere gehouden werden,
en dat zoodra een tijd van verslapping aanbrak, even zoo vlug de zucht tot het
schoone en verhevene in de kunst verdween of verbasterde. Steeds inderdaad
hebben de Benedictijnen de kunsten beschouwd als een middel door God
geschonken, om den kerkdienst, het ‘opus Dei’, dat is hunne voornaamste
(2)
bezigheid , op te luisteren en te verheerlijken; en waar het ‘opus Dei’ verwaarloosd
werd, ging ook de kloostertucht te niet, waar het doel uit het oog verloren ging,
daalden ook de middelen in de algemeene achting en werden uit het oog verloren.
Ten bewijze van het zooeven gezegde kunnen de woorden dienen van den grooten
heilige en geleerde Rupert van Deutz, eertijds monnik in het Benedictijnerklooster
van den H. Laurentius te Luik: ‘Proinde in quocumque habentur homine artes, tam
utiles ac licitae diligendae sunt, et ammonendi periti artifices, ut tanquam Dei talentum
in lucrum extendant, quia non ipsorum facultas propria, sed creatoris omnia tribuentis
commissum est, et ab lis, quibus tribuit, ipse exacturus est.’
In de weinige bladzijden die nu gaan volgen, hopen wij dezelfde waarheid nog
eens aanschouwelijk voor te stellen, wat betreft eenige Benedictijner-kloosters van
e

e

e

België, gedurende de 10 , 11 en 12 eeuw. Wij zullen

(1)
(2)

MONTALEMBERT, Les Moines d'Occ. VI, p. 240.
Ergo nihil Operi Dei praeponatur. (S. Reg. cap. 43.)
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dan trachten in deze korte schets de beroemde kunstenaars die alsdan in de
Belgische kloosters geleefd hebben op te sommen, alsook de voornaamste
voortbrengselen van kunst aan te geven, die toen in de kloosters te vinden waren
of voortgebracht zijn.
e

Doch waarom ons beperken tot het tijdvak begrepen tusschen de 10 en de tweede
e

helft der 13 eeuw? Want het is een feit dat er vóór en na dien tijd, veel op het gebied
der kunst in de Benedictijner-kloosters te weeg gebracht is. De reden ligt vooral
daarin dat er vóór en na dat tijdperk, slechts hier en daar, zulke verschijnselen op
te merken vallen, en geene algemeene beweging, maar ook daarin dat door de
e

verspreiding der Orde van Citeaux, in de tweede helft der 12 eeuw, aan de
beoefening der kunsten in de kloosters eene andere richting werd gegeven.
En dit was niet slechts het geval in België, maar in de geheele Benedictijner-Orde.
Om dit beter in te zien, zal het niet onnuttig zijn hier in groote trekken weer te geven,
e

e

de voornaamste gebeurtenissen in die Orde van de 10 tot de 13 eeuw
e

voorgekomen. - Na de glorierijke 9 eeuw, waarin tal van heilige Geleerden, zooals
Benedictus Anianus, Rabanus Maurus, Alcuinus enz. vooral onder bescherming
van Karel den Groote, den ouden Benedictijner-stam weder nieuw leven hadden
e

e

ingeboezemd, was er op het eind van die 9 eeuw en in het begin der 10 , tengevolge
der onlusten en verwoestingen, die na den dood van Lodewijk den Vrome overal
ontstonden, in menig klooster verslapping en achteruitgang merkbaar geworden.
De tiende eeuw door zoo menig schrijver bijna uit-
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sluitend gelaakt, gaf nochtans het teeken tot een zedelijken en verstandelijken
omkeer waaraan de maatschappij groote behoefte had. Toen, inderdaad, ontsproot
onder de leiding van den heiligen Odo en zijne opvolgers de Congregatie van Cluny,
die zich weldra over geheel Europa uitbreidde, en in bijna alle Benedictijner-kloosters,
en niet het minst in die van België, zijn weldadigen invloed deed gevoelen.
Eene groote litterarische beweging is er nog wel niet op te merken in dit tijdvak,
t

maar toch verspreiden reeds de scholen van Fleury en Rheims in Frankrijk, van S
Gall in Zwitserland en van Lobbes in België, een schitterend licht om zich henen.
- Doch, daar breekt de elfde eeuw aan, met al haren glans en luister. Naast Cluny
dat onder zijne heilige Abten Hugo, Majolus, Odilo het toppunt van zijnen bloei
t

bereikt heeft, zien wij het klooster S Vannes, met den abt Richard van Verdun aan
het hoofd, wiens gezag zich weldra over de meeste gestichten van Lotharingen,
Vlaanderen en Luikerland uitstrekt. Verder Hirschau met den heiligen Wilhelm, en
niet het minst hier te lande Stablo, onder de leiding van zijn heiligen Abt Poppo.
Waarheen ook de groote Pausen Gregorius VII, Urbanus II enz., hunne oogen
wenden, overal zien zij broeders gereed om de rechten van den Pauselijken Stoel
te verdedigen en te handhaven.
Toen ook, om niet te gewagen van de stoffelijke welvaart die de maatschappij
aan de Monniken verschuldigd was, begonnen de kloosterscholen voor goed te
bloeien waar kunsten en wetenschappen met meer ijver dan ooit te voren beoefend
werden, wier vruchten thans nog bewonderd, wier voortbrengselen, zooals de kronijk
van Sigebertus van Gembloux, thans nog geraadpleegd worden.
- De elfde eeuw was nog niet ten einde of een nieuwe
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zijtak, eenigzins verschillend van gedaante, maar toch van hetzelfde wezen, had
zich op den ouden Benedictijner stam gevormd. De H. Robertus stichtte in 1098 het
klooster Citeaux, dat de H. Bernardus (sedert 1112) tot eene ongekende hoogte
van voorspoed opvoerde. De Cisterciënser-Orde telde na 50 jaren 343 abdijen, en
e

e

op het einde der 14 eeuw 700, waarvan de meeste in de 12 eeuw gesticht waren.
Cluny met zijne richting bestond intusschen nog immer voort, maar zijn glans was
veel verminderd. Opvallend is het verschil dat beide richtingen, die van Cluny en
die van Citeaux, kenmerkt; de twisten die hierover gevoerd werden zijn te zeer
bekend om er ons lang bij op te houden. Doch, dewijl beide richtingen ook in België
haren invloed hebben laten gelden en talrijke bewonderaars gevonden hebben,
kunnen wij niet nalaten in het voorbijgaan op te merken dat, terwijl de
e

e

Cluniacensische gebouwen van de 12 en 13 eeuw rijk versierd, verheven en ruim
zijn, de Cisterciensische integendeel eenvoudig zijn, laag en eng in hunne
(1)
verhoudingen .
Menigvuldige scholen bestonden er toen nog, maar zij waren op verre na niet
meer wat zij geweest waren. Als een natuurlijk gevolg der beginselen van Citeaux,
waren de studiën zoozeer gedaald, dat het onderwijs bijna geheel en al tot de
reguliere-kanunniken overging, en weldra de eerste plaatsen der universiteiten aan
leden der Bedel-Orden werden overgelaten.
e

Gedurende de 13 eeuw, toen de kerk onder Paus Innocentius III de geheele
christen-wereld met de macht eener koningin en de liefde eener moeder beheerschte

(1)

cf. Eléments d'archéologie chrét. par E. REUSENS, II, p. 444.
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bevat de geschiedenis der Benedictijner-Orde nog eenige schoone bladzijden. Maar
hier te lande zooals overal elders vertoonde de oude Orde slechts een schaduwbeeld
meer van hetgeen ze vroeger was. De dubbele fakkel der heiligheid en der kennis,
waarmede zij vroeger de kerk verlicht had, was bijna uitgedoofd. Nochtans waakte
e

de H. Benedictus over zijne kinderen, en na de duisternissen der 13 eeuw, vertoonde
e

zich met het begin der 14 een heldere dageraad die de voorbode was van groote,
gewichtige, en tevens verblijdende gebeurtenissen voor de Benedictijner-Orde.
Doch dit behoort niet meer tot ons onderwerp, en het wordt tijd om binnen de perken
die wij ons zelf hebben voorgeschreven, terug te keeren.
Om ons overzicht aanschouwelijker te maken, zullen wij onze te bespreken kloosters
indeelen volgens hunne ligging in de hedendaagsche provincies. In deze eerste
afdeeling dus wenschen wij ons te beperken tot de provinciën Namen en Luxemburg.
Wij treffen daar, onder de eigenlijke Benedictijner-kloosters, dus met terzijdestelling
der Cisterciënser-kloosters op de eerste plaats aan de abdij Waulsort, met de Priorij
t

van Hastières en de abdijen van Gembloux en S Hubert.
(1)

I. De abdij Waulsort .
Geene abdij zou ons geschikter kunnen voorkomen dan deze, om op de eerste
plaats besproken te worden,

(1)

Cf. Chron. Valciodorense (Specil. d'Achéry, II, 709). - Hist. de l'abbaye de Waulsort et du
prieuré d'Hastières, par Ch. Toussaint.
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want haar ontstaan had zij in zekeren zin aan een kunstwerk te danken.
e

In het begin der 10 eeuw leefde er op een kasteel aan de oevers van de Maas,
niet ver van Dinant, een zekere Graaf Eilbertus, beroemd wegens zijne groote
dapperheid en in het bezit van uitgestrekte goederen. Toen hij zich op zekeren dag
met zijne echtgenoote Heresinde te Rheims bevond, zag hij daar een prachtig paard
op de markt te koop aangeboden. Begeerig om het te bezitten, doch geen geld op
het oogenblik bij de hand hebbende, gaf hij den kanunnik, wien het paard
toebehoorde, als onderpand van betaling, een halssnoer van onberekenbare
(1)
waarde . Toen de graaf echter later zijn kleinood wilde terugvorderen, weigerde
de bezitter het hem te geven. Aanstonds roept de beleedigde zijne troepen bijeen,
belegert de stad Rheims, en doet de kerk in brand steken. Weldra nochtans gevoelt
hij berouw over zijne daad, en om zijn misdrijf te boeten, laat hij zijn slot in een
klooster veranderen.
Dit gebeurde in 944. Twee jaren later in 946 werden er Benedictijner-monniken
ontboden, onder voorwaarde dat zij het kostbare halssnoer zouden bewaren.
Een der eerste abten was de H. Foranam, die de nieuwe kerk liet inwijden. Zonder
verder bij zijne opvolgers stil te staan, moeten wij op de eerste plaats vermelden
e

den abt Diederik (Theodoricus, einde der 10 eeuw) die de pas afgebrande kerk
weder deed opbouwen en ze door Notgerus, bisschop van Luik

(1)

Dit halssnoer is vóór eenigen tijd te Londen teruggevonden, en werd besproken door den H.
o

Alfr. Bequet in de ‘Annales de la Société Archéol. de Namur’ (a 1889, XVIII, p. 1), waar
tevens eene afbeelding van het kunststuk te vinden is.
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(1)

liet inwijden . Reeds toen bestonden er te Waulsort, zooais in alle Benedictijner
kloosters, scholen; en daar zooals elders werden er dikwerf jonge kinderen door
hunne ouders aangeboden, om ze tot het monnikenleven op te voeden. Deze afstand
was gewoonlijk vergezeld door het aanbieden van geschenken in geld of in landerijen,
waarvan de opbrengst moest dienen tot onderhoud van den jongen ‘oblaat’. Zoo
trad ook omtrent het jaar 1000 in het klooster te Waulsort een jongeling uit eene
adellijke familie gesproten, met name Erembertus, die weldra, zegt de kronijk, een
bekwaam kunstenaar werd in alle soorten van goud-, zilver en koperwerken. Zijne
deugden en begaafdheden deden hem tot opvolger kiezen van zijn abt en
leermeester Theodoricus, en hij bekleedde zijne waardigheid tot aan zijnen dood
(2)
(1033) .
Ter nauwernnod had hij zijne plaats ingenomen, of zijne verrichtingen op
kunstgebied, en zijn ijver tot het vergrooten en verfraaien der abdij vestigden op
hem de aandacht zijner tijdgenooten. Hij versierde zijne kerk met eene menigte
(3)
kunstgewrochten, voor een groot deel met eigen handen vervaardigd . Zoo o.a.
dagteekenen

(1)

(2)

(3)

... ad habitaculum revertens quod peccati infortunio dirutum faerat reaedificare coepit,
auxilioque proborum hominum eamdem Ecclesiam artificio luculentae aedificationis studium
apponens, haud multo post tempore iterum retormavit, (Chron p. 719).
... militaturus Deo er sanctae Regulae in eodem monasterio secundum beati Benedicti
mandatum reguləriter offertur... Pactus enim adolescens duplicem adeptus est divinae scientiae
utilitatem: literis enim pleniter imbutus, in omnis operationis constitutionem tam in auro,
argento, vel aere, quam in coeterarum exercitationum ingenio factus est artifex egregius.
(Chron. p. 719).
Claustrum cum curia ordinando compaginavit, et aedificiorum habitacula sicut usque nunc
permanent, luculento opere construxit. Deinde intra templi ambitum curiositatem suam
apponeus, in eo mirificae artis opera propriis manibus operando composuit. Nam duas tabulas
argenteas suo labore et sudore earum sumptus quaerens... (id. p. 720).
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van hem twee zilveren altaarbladen ter eere der H. Moeder Gods, waarvan het eene
zoo groot was als het hoofdoutaar en als antipendium moest dienen, en waarvan
het andere bestemd was om vóór de reliquiën van den H. Eloquius gesteld te worden.
Theodericus voorzag ook zijne kerk van kostbare en talrijke sieraden en
priestergewaden. Zijne moeder Ermenrada kwam zich zelfs naast het klooster
vestigen, om daar met eigen handen beweegbare gordijnen voor het hoogaltaar te
(1)
vervaardigen .
Na het overlijden van Erembertus, verzamelde zijn opvolger Rodolphus de noodige
gelden, om tot het bouwen eener nieuwe kerk over te gaan. Deze Rodolphus was
door Erembertus aan het hoofd der scholen te Hastières, eene priorij in de buurt en
afhangende van Waulsort, gesteld, nadat die scholen daarheen verplaatst waren,
omdat, zooals de kronijk vermeldt, de monniken door de kinderen in hunne gebeden
(2)
en betrachtingen gestoord werden .
Indien de dood dien bekwamen man niet zoo vroeg had weggerukt, zou hij zeker
veel op kunstgebied voortgebracht hebben, want gedurende de twee jaren dat hij
de waardigheid van abt bekleedde, vond hij gelegenheid om de vervallene muren
van Hastières weder op te richten en er eene nieuwe kerk te bouwen.
Na zijn dood kwam het klooster Waulsort, bij koninklijk decreet aan den beroemden
abt van Stablo,

(1)

(2)

Tempore enim eodem mater ejus carnalis, nomine Ermenrada non tam carnali affectu quam
sanctae religionis affectu illi fideliter adhaesit... cortinas quibus Monasterium usque nunc
praecingendo decoratur, composuit, et unicuique tempori tam quadragesimae quam Paschali
cum altariorum operturis proprias aptavit (ibid. p. 720).
... ob difficultatem, molestiam et tumultum, qui fratribus oriebatur in meditationibus
praeoccupatis, ex doctrina puerorum, etc.
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(1)

den h. Poppo , dien wij bij de behandeling van dat klooster later zullen leeren
kennen. Hij bestuurde Waulsort van 1035-1048. Ofschoon de kronijk niets vermeldt
van zijne verrichtingen op kunstgebied te Waulsort, kunnen wij toch wel vermoeden
dat hij bij zijne voorgangers. niet ten achteren bleef, daar hij omtrent dienzelfden
t

tijd eene nieuwe kerk te S Truyen, en eene andere te Lobbes bouwen liet, en te
Stablo eene kunstschool stichtte, waarin verscheidene, thans nog voorhanden
kunstwerken vervaardigd werden.
Zijn opvolger Lambertus (1048-1071), verlangend om het geld en het materiaal
ten nutte te maken, dat Erembertus en Rodolphus tot den opbouw eener nieuwe
kerk bijeengebracht hadden, liet de kloosterkerk afbreken, om daarvoor eene ruimere
in de plaats te stellen, en dewijl er nog geene gemeentekerk bestond, liet hij er eene
tweede naast de zooeven vermelde bouwen. Deze parochiekerk stond onder de
bescherming van den aartsengel Michaël, en werd rijkelijk door den abt begiftigd.
Theoduïnus, bisschop van Luik, wijdde de kerk van het klooster met vier altaars, en
den volgenden dag verrichtte hij de zelfde plechtigheid voor de andere. Deze laatste
e

bestaat nog heden, en dagteekent dus van de 11 eeuw.
Dat onder zijne opvolgers de letteren en wetenschappen niet verwaarloosd werden,
weten wij o.a. hierdoor, dat onder abt WIDRICUS (1101-1124) de geleerde Richerus,
en de niet minder groote Wibaldus, sedert 1130 abt van Stablo, bloeiden. Van abt
Libertus (sedert 1189), die gesproten uit eene rijke en adellijke

(1)

Cf. Poppo von Stablo, von Dr PAUL LADEWIG, Berlin 1883, p. 6, 29.
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familie als kind door zijne ouders te Waulsort werd gebracht, wordt uitdrukkelijk
gezegd, dat hij aldaar onder de leiding van eenige monniken, leden zijner familie,
tot een heiligen en geleerden kloosterling opgroeide. (‘Sui quos hic habebat, cognati
regularibus disciplinis et litterarum scientia affatim instruxerunt.’)
Doch ziet! in 1216 wordt Walcherus, zonder tegenstand tot abt aangesteld. Onder
zijn bestuur, zegt de. kronijkschrijver, werden er bewonderenswaardige werken te
(1)
Waulsort uitgevoerd . Er werd een gewelfde doorgang gebouwd die van de groote
(2)
kerk tot de Parochiekerk leidde. Een der monniken, Balduinus van Fienvalle liet
op eigen kosten den toren met een steenen dak voorzien, en het groote gekleurde
venster achter het hoofdaltaar plaatsen. Verder bezorgde hij eene prachtige zijden
koorkap, een outaar met zilveren en gouden sieraden, met kruis en Evangelieboek.
Al deze voorwerpen, met zorgvuldigheid opgegeven, waren voorzeker van groote
kunstwaarde. Toen dus, zooals men ziet, begon. men de gekleurde vensterglazen
ter versiering der kerken. te gebruiken; de onkosten die hunne bereiding na zich
sleepte waren ontzaggelijk. De kruisen en Evangelieboeken van dien tijd dwingen
thans nog de bewondering af der kunstkenners, minder wegens hunnen rijkdom in
metaal en edelgesteenten dan om de kunstrijke schoonheid der uitvoering.
Op het oogenblik bevinden zich in het museum van oudheidkunde te Namen twee
phylacteria of reliquiënkastjes, die om den hals gedragen werden. Beiden
e

dagteekenen van het begin der 13 eeuw, en

(1)
(2)

Cujus tempore multa praeclara opera in hoc monasterio facta sunt, videlicet... (p. 728).
Baudouin de Finnevaux.
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zijn afkomstig van de abdij Waulsort. Zij zijn van verguld koper en bevatten
verscheidene kunstig uitgevoerde versieringen. Op de laatste tentoonstelling te
(1)
Brussel trokken zij menigmaal de aandacht tot zich, hoofdzakelijk wegens de
bijzondere wijze waarop die versieringen op het koper zijn aangebracht. Deze
bijzonderheid was dan ook de reden waarom een bekwaam kunstkenner, de heer
Alfr. Bequet, ze waardig keurde om ze tot voorwerp te kiezen van eene afzonderlijke
(2)
bespreking . Op het einde van zijn interessant verslag komt hij tot dit merkwaardig
e

besluit: ‘Il nous paraît donc établi que jusqu'au milieu du 13 scl., existait à Waulsort
une école d'orfévrerie, dont les productions se répandirent dans les contrées voisines.
A la même époque et à quelques kilomètres de distance, florissaient des ateliers
qui avaient acquis un immense renom dans le travail de cuivre; les dinanderies
s'exportaient jusqu'en Angleterre, nos églises possèdent encore des lutrins, des
fonts baptismaux, des chandeliers, qui nous donnent une idée du degré d'habilité
qu'avaient acquis les ouvriers dinantais. N'y a-t-il pas un rapprochement bien curieux
entre ces deux ateliers voisins, où d'un côté se fabriquaient ces pièces d'orfèvrerie
précieuses par leur matière et la délicatesse du travail, et cet autre d'où sortaient
ces belles et grandes pièces de cuivre qui meublaient nos églises du Moyen-Age?’
- Er bestond dus, volgens het gevoelen van den heer Bequet, eene kunstschool te
e

Waulsort. Dit gevoelen, dat reeds in de 18 eeuw, door de geleerde
Benedictijner-monniken der Congregatie van St-Maur, die de ‘Histoire Littéraire

(1)

Exposition Rétrosp. d'art Indust. Catal-officiel. N 99, 100.

(2)

Annales de la Société Archéologique de Namur. XII. 151-199 (a 1873).

o

o
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(1)

de la France’ samenstelden, schijnt verdedigd te zijn geweest , komt ons des te
waarschijnlijker voor, als wij zien dat sedert Erembertus, ja men kan zeggen sedert
de stichting van het klooster, de kunsten, en wel onder hare edelste gedaante, de
bouw- en beeldhouwkunde, tot de tweede helft der dertiende eeuw bijna voortdurend
zijn beoefend geworden. Want, zooals iedereen weet, door Kunstschool verstaat
men niet enkel eene inrichting waar onderwijs gegeven wordt in de kunst, maar
veeleer en vooral eene reeks van kunstenaars die zich op onbepaalde tijden volgen,
en arbeiden volgens gemeenschappelijke beginselen, die de een den andere
overlevert. Bovendien, hoe wordt dit gevoelen nog niet versterkt, als men zich
herinnert, dat er omtrent dienzelfden tijd in 't klooster der regulierekanunniken te
Oignies, dus eveneens in de provincie Namen, nog een zoodanige school bestond,
e

waarvan de vermaarde br. Hugo, juist in het begin der 13 eeuw, de voornaamste
kunstenaar was? En eindelijk, hoe zou men kunnen vergeten dat Suger, de groote
t

t

abt van S Denys te Parijs, die in 1080 in de omstreken van S Omer geboren werd,
en van 1147-1149 Regent van Frankrijk was, kunstenaars uit Lotharingen liet komen,
(2)
om hem in zijne grootsche ondernemingen bij te staan en te helpen?
Doch volgen wij den weg naar een ander klooster.
(Wordt vervolgd).

(1)
(2)

‘A Vassor, on cultivait avec les sciences les beaux-arts, nommément l'orfèvrerie’. Hist. Lit.
de la France, VII, p 29.
‘Per plures aurifabros Lotharingos, quandoque quinque, quandoque septem, vix duobus annis
perfectam (crucem) habere potuimus·’. SUGER. De reb. in adm. sua gestis, Cap. XXXII P.L.
186.
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Iets over het notenschrift,
door Albert Tottmann.
GELIJK het woordenschrift zeer verschillende vormen van ontwikkeling moest
doorloopen, alvorens het geëigend werd om aan alle aanspraak van het verstand
en het practisch gebruik te voldoen, zoo moest dit ook het notenschrift doen. Het
moest eene reeks van veranderingen ondergaan, alvorens wij het in het
samenhangend stelsel zien verschijnen, waarin zich de geheele rijkdom van onze
hedendaagsche toonscheppingen uitstort, en dat zich toch, voor den uitvoerenden
kunstenaar, zoo verstaanbaar, zoo bondig vertoont. Het oudste notenschrift kan
dan ook in de verbindingen (ligaturen) van het mensuraal-notenschrift, zoowel als
in de figuren voor bepaalde zingmanieren en uitgeschreven slotgangen van het
oude toonstelsel, vergeleken worden met de monogrammen, of met de zinnebeeldige
en hiëroglyphische teekens, waarvan zich de oudste talen ter afbeelding van geheele
woorden, begrippen en aaneengeschakelde gedachten bedienden. Ja, zelfs in
eenige teekens, die wij in de moderne muziek ter aanduiding van afkortingen of
versieringen bedienen, vinden wij nog herinneringen aan gene oude schrijfwijze.
In 't algemeen gebruikt echter de toonkunstenaar van onzen tijd (gelijk de taal
voor iederen klank een
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teeken bezigt) voor lederen toon een bijzonder teeken.
Voor de gesproken taal wordt hoofdzakelijk klaarheid der gedachten geëischt,
doch de toonkunde, dewijl zij vooral ter uitdrukking van het gevoelsleven dient, heeft
teekens noodig, niet alleen om de hoogte en laagte der klanken te onderscheiden,
maar tevens om de rhythmische waarde der tonen en de schakeeringen van kleur
en voordracht te wijzigen. Deswege kan men in de toonkunde de begrippen van
toon- en notenschrift niet wel scheiden, want het wezen der toonkunst is met deze
uiterlijke teekenen veel sterker inéén gewassen dan de begrippen en gedachten
der taal met letters en alphabet.
Het oudste, wezenlijk uitgewerkte toonstelsel is dat der Grieken. Het bestond uit
drie klankgeslachten, (diatonisch, chromatisch en enharmonisch) elk met 15
toonsoorten, en bezat, naar de vroeger algemeen verbreide meening, voor elk der
18 klanken (de samenhangende tetrachord - 5 gemmenon - medegerekend) dezer
45 toonsoorten een bijzonder teeken, zoodat hun aantal 3 × 15 × 18 = 810 × 2 =
1620 moet beloopen hebben, omdat het notenschrift voor gezang en speeltuigen
verschillend was.
(1)
Wanneer men echter de zaak nauwer betracht, smelt het getal tot 85 te zamen,
o

dewijl: 1 de vaste klanken van den tetrachord in de drie klankgeslachten dezelfde
waren;
o

2 Ook de tweede toon van elken tetrachord (Parypate) in het diaton. en chromat.
klankgeslacht hetzelfde teeken had, en alleen de derde toon (Paranete) als de
karak-

(1)

90 teekens, wanneer men de bij Alypius niet voorkomende teekens voor mi, fa♭ en mi♯
mederekent.
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o

teristieke toon van het chromatische geslacht een zelfstandig teeken bezit; 3 omdat
het chromatische en het enharmonische toongeslacht met dezelfde teekens werden
geschreven en alleen de twee teekens in het midden van elken tetrachord een
o

enkelen graad vallen; 4 de teekens voor de klanken sol, la, si, ré, mi in alle
toonsoorten en geslachten dezelfde zijn. Eenige teekens der vokaal- en
instrumentaal-muziek stemden ook met elkander overeen.
Het toonschrift der Grieken, waarvan Terpander of Pythagoras als de uitvinder
wordt beschouwd, was, wat den zang aangaat, uit de letters van het nieuwionische,
en wat de speeltuigen betreft, door omwerping, of 't op-zijn-kant-stellen en eenige
besnijding van een oud-grieksch plaatselijk alphabet gevormd.
Zakte de opeenvolging der tonen tot beneden de in zekere mate tot grondslag
genomen middenrij, waarin de letters voor den zang hare oorspronkelijke gedaante
en stand hadden, dan werden deze letters omgeworpen en meermaals van vorm
veranderd; voor de herhalingsrij naar de hoogte bediende men zich wel is waar van
de rechtstaande letters, doch voegde er kleine streepjes aan toe. Maar dit stelsel
werd niet regelmatig aangewend.

Volgens eenige deskundigen van jongere dagteekening zijn de hier afgebeelde
teekens als een groote terts (dus dis, e, f) te lezen en de chromatische verhooging
op de wijze van de grieksche enharmonie als dubbel
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Apotome-verlaging aan te zien, want, zooals wij reeds gemeld hebben, had het
grieksche notenschrift voor dechromatische en de enharmonische verhooging slechts
een en hetzelfde teeken.
De chromatische verhooging (van een Apotome) gaf men, zooals bij de teekenen
van ons generaalbasschrift door eene streep in de toonletter te kennen.

Bij het notenschrift voor speeltuigen daarentegen gold, waar Limma - en Apotome
- verhooging slechts een gemeenzaam teeken hebben, het omwerpen der letter
voor het eerstgenoemde, de geheele omkeering daarvan voor de laatstgenoemde.
Wanneer de beide toonschriften tegelijker tijd voorkwamen, dan stonden gewonelijk
de zangnoten boven die der speeltuigen, doch in leerboeken over de theorie der
toonkunst, bij buitengewone voorbeelden, werden de zangnoten meestal vóór
laatstgenoemde geplaatst.
Het moet wel als een gebrek van het grieksche notenschrift worden beschouwd,
dat dit noch het stijgen en vallen der melodie, noch den duur der tonen wist aan te
geven.
Bij den zang ging de rhythmische beweging met het metrum van het gedicht hand
in hand; de letters die de noten uitdrukten werden eenvoudig als toonteekens boven
de tekstwoorden geplaatst. Datzelfde geschiedde bij de muziek voor speeltuigen,
wanneer zij slechts diende tot begeleiding van den zang; voor de

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

364
muziek zonder zang bestonden vijf verschillende tijdmaten, waarvan de teekens
eveneens boven de letters der noten werden geschreven. De korte noten (βράχης,
brachys) kregen echter geen teeken; de andere werden op de volgende wijze
behandeld. Eene noot van twee tijden - μάϰος, makros genoemd, - die van drie
tijden - μάϰοστρις, makrostris geheeten: L, die van vier tijden - μάϰος τεσσαρες,
makros tessares: Λ, die van vijf tijden - μάϰος πεντὲ, makros pente: ... deze vijf
verschillende teekens kwamen overeen met den rusttijd (χρονὸς ϰένος, de ledige
tijd), welke door Λ aangeduid werd, welke letter (lambda) boven het teeken die den
duur des tijds aanduidde kwam te staan.
Het schijnt dat de oude Grieken noch tempo noch verschil van kracht aangeduid
of gekend hebben; hunne muziek is, gelijk Ambros opmerkt, bij zulke voorstellingen
op vazen te vergelijken (dus chineesche vazen!) waar elke figuur zooveel mogelijk
van haren buurman gescheiden blijft, met eenvoudige schetslijnen en zonder
(1)
perspectief aangebracht en toch menigmaal verrukkelijk schoon is .
Het is bekend dat de Hebreeuwen geen bijzonder notenschrift bezigden. Zij
bedienden zich alleen van verschillende toonteekens ter aanduiding van de verheffing
of de daling der stemmen, d.i. de juiste toonval ter voordracht der gewijde teksten
uit de Thora.
De toonteekens werden onderscheiden in scheidende (distinctivi, Domini) en in
samenvoegende (conjunctivi,

(1)

Uitvoeriger berichten over het grieksche notenschrift geeft de genoemde schrijver in zijne
Geschichte der Musik, D.I. Men vergelijke daarbij Bellermann, Die Tonleitern und Musiknoten
der Griechen, Boetius, Fünf Bücher von der Musik, en vooral het ongeëvenaarde werk van
F. Gevaert, Histoire de la Musique de l'Antiquité.
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Servi), als heeren en slaven. Tot de scheidende toonteekens behooren a) de grootste
Distinctivi of Imperatores, uitgedrukt door het teeken Silluk; waarin de streep de
plaats van de hebreeuwsche letter inneemt. Dit teeken werd altoos verbonden
gebruikt met Soph-Pasuk (d.i. de Deeler). Het teeken Athnâch (respiratio,
ademhaling) in het midden van het vers;
Merka mahpachatum. Vervolgens
had men b) de groote Distinctivi (Reges), namelijk
Sególta;
Sakeph-katon;
Sakeph-gadol;
Tiphcha. c) Kleine (duces), namelijk
Rebia;
Tebir;
Dubbel-Merka;
Schalschelet;
Tipcha, aanvangsletter; d) de kleinste (comites),
Paser,
Karnephara;
de groote Telischa;
Gresch; Dubbele Gäresch;
Psik, tusschen de woorden.
Tot de verbindende toonteekens behooren:
Merka;
Munach;
Mahpach;
Kadma;
Darga;
Jaerach;
kleine Telischa;
Tiphcha;
Merka
sarkatum;
Mäpach sarkatum.
De teekens die aan' de eerste letters des woords gehecht zijn (Praepositivi,
oorspronkelijk alleen hulpteekens) worden +, die welke tot de laatste letters behooren,
++ geschreven. Dit zijn echter geene toonaccenten.
Alle de eerstgenoemde teekenen staan meestal in plaats van geheele toonreeksen,
gelijk wij uit voorbeelden willen bewijzen. Zij hebben veel overeenkomst met de
neumen. Daardoor verhelderen zij den blik voor dit raadselachtige toonschrift der
vroege middeleeuwen.
De sterke ∞ verbonden met Segolta
drukt bij voorbeeld deze figuur uit:

de Darga

met den Tebir :
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Athnâch heet het kleine, Soph-posuk het groote rustteeken.
(Wordt vervolgd.)
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Dichtkunst, letteren.
Isaac Da Costa
door N. Van Reuth.
(Vervolg van bl. 184).
ZOOALS wij opmerkten, koesterde Da Costa eene bijzondere voorliefde voor
Aeschylus' gloedvolle treurspelen, voor de verheven psalmen, voor het grootsche
boek Job. Het zou ons daarom uit aesthetisch oogpunt een raadsel blijven, hoe hij
met de meer woordenrijke dan diepgevoelde of diepgedachte werken, en de
onwaardige klachten van eenen Bilderdijk vrede hebben, neen dwepen kon, indien
wij ons niet bij tijds herinnerden, dat Daniël Da Costa wel zijn vleeschelijké, Mr.
Willem echter zijn geestelijke vader is geweest. Zegt het spreekwoord niet: ‘De liefde
is blind,’ en de apostel Paulus: de liefde is langmoedig, zij is goedertieren, zij denkt
geen kwaad, de liefde is de eerste (deugd).
Zóó valt slechts de blinde vooringenomenheid te verklaren, welke uit alle uitingen
èn van den leerling,
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èn van den tot ontwikkeling gekomen dichter, èn van den grijzenden man spreekt,
die de omvangrijke dichtwerken des overleden meesters, van eene breede
levensschets: De Mensch en de Dichter Bilderdijk voorzien, uitgaf. Ons aanvankelijk
meesmuilen bij het lezen dier aaneenschakeling van overdreven waardeeringen,
gewrongen verklaringen, klaarblijkelijke onjuistheden, zoo niet onwaarheden, gaat
over in eenen glimlach van lijdelijke berusting, wanneer wij tot de ontdekking komen,
dat de zoon des vaders fouten als deugden in rekening heeft gebracht. In den gloed
der liefde, waarvan Da Costa blaakte, beschouwde hij Bilderdijk als een miskend
genie, als een martelaar, die uit zijne veronderstelde verguizing opgeheven moest,
worden tot de hoogte eens onfeilbaren leidsmans, eens eenigen dichters, eens
halfgods. Wij leggen, waar het op critisch onderzoek aankomt, de door Da Costa
geleverde bescheiden als onbruikbaar terzijde. Maar lof den zoon, die zijn vader
aldus vereerde! En lof den vader, die zijn zoon zulk een liefde wist in te boezemen!
Wij zagen, dat Bilderdijks invloed eene groote kracht geoefend heeft op Da Costa's
karakter en gemoed, zonder diens zelfstandigheid te schaden. Maar de dichterlijke
ontwikkeling van den leerling is door den meester vertraagd. In Da Costa's eersten
dichtbundel treffen wij herhaalde malen Bilderdijksche klanken aan, zooals in: De
Verlossing van Nederland:
‘Wij zijn dan eindlijk vrij! Wij zijn den ijzren band,
o Dwingland, dan ontrukt!’

in: Aan mijne Eegade:
‘Zeg het mij, herhaal het mij,
Dat ik u gelukkig make,
Dat de zucht, waarvan ik blake,
Als ik u mijn leven wij',
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Niet vergeefs ten hemel steigert,
Noch dat God zijn zegen weigert,
Als ik 't oog naar boven sla,
Voor uw welzijn, dierbre Gâ!’

Doch op deze echo's wenschen wij geen nadruk te leggen, te meer omdat Da Costa
regels gedicht heeft, waarin herinneringen aan Helmers voorkomen:
‘Als het stroomnat niet zal vloeien,
Als het zonvuur niet zal gloeien,
Dan op menschelijk gebiên;
Dan eerst zullen groote zielen
Voor een lauweitakjen knielen,
En den blaam der aard ontzien!’

omdat het volgende couplet bij Tollens geborgd schijnt:
‘Hoe verrukt die traan mij 't harte,
Waar uw minlijk oog in smelt,
Als ge ons telgje in de armen knelt,
D'eerstling van uw moedersmarte,
Wien dees feestelijke dag
't Eerst voor 't licht ontluiken zag,
En, bevrucht van nieuwen zegen,
D'eersten heilverjaargroet uit
Over d'afgesmeekten spruit,
Kroon der echt, van God verkregen.’

Wij zeiden op die Bilderdijksche echo's geen nadruk te willen leggen. Maar dubbel
stuit het ons tegen de borst, dat de meester den bruisenden schietstroom van 's
leerlings poëzie in het breeder bed zijner rhetorischlyrische, en van didactische
elementen verzadigde dichtgave heeft geleid. Wat baat het ons dat Da Costa een
treurspel: Alfonsus de Eerste, zonder dramatisch merg en vol redekunstige
zegswijzen dicht, waar wij in dit soort reeds te over hebben aan Bilderdijks Floris
V, Willem II, Kormak? Lezen wij met meer genot Da Costa's Ines De Castro, omdat
wij daarin een zelfde historisch-legendarisch aanlegsel terugvinden als in Bil-
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derdijks Slot van Damiate? Hebben wij er bij gewonnen, dat Caïn voor eene episode
uit De Ondergang der eerste Wereld kan doorgaan? Krijgen wij een ruimeren
critischen blik, wanneer wij, zonder vorm van proces, met Bilderdijk Shakespeare
als een clown, met Bilderdijk en Da Costa Byron als een vermomden Satan afmaken?
Vallen er dichterlijke goudklompen op te delven uit de mijn van louter
gemeenplaatsen in het aantal gedichten, waarmede Da Costa, in navolging van
Bilderdijk, den verjaardag zijner Eegade viert?
Dit alles schenkt ons geen vergoeding voor het zeldzaam klinken van den eenig
waarlijk meesterlijken toon, waarover Da Costa beschikken kon: den vollen
orgelklank.
Indien de leerling door den meester bij zijn woord gehouden ware:
‘'k Wil op mijn rede zwak en koel,
Mijns levens hoop niet bouwen!
Mijn krachtig, brandend zielsgevoel,
Op u wil ik vertrouwen!’

indien de meester den leerling derhalve had aangetoond, dat de vijf eerste strofen
van De Gaaf der Poëzie zoo onvergankelijk schoon zijn, omdat een brandend
zielsgevoel, en dat alleen, zich daarin uit, en de volgende coupletten bij de vorige
zoo ongunstig afsteken, omdat de rede daarin een duit in het zakje komt werpen,
zou Bilderdijk hem een onwaardeerbaren dienst bewezen hebben. De Voorzang
van God met ons is in echten Da Costa-orgeltoon geschreven; vooral de twaalf
eerste regels daarvan zijn onverbeterlijk. Het gedicht God met Ons zelf wordt door
zijne opgeschroefdheid en het slaan op één onderwerp, driehonderd versregels
lang, eentonig. Toch schreef Bilderdijk aan Da Costa: ‘Het lichaam

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

371
van uw vers gloeit als een vlammend zonnevuur.’ Het kan wezen, maar velen zijn
er, die liever tienmaal voor hunne straf Hagar, dan ééns voor hun genot God met
Ons, den Voorzang buiten rekening gelaten, lezen.
Opmerkelijk is het, dat waar Da Costa liefelijk of geestig wil zijn, hij ten eenenmale
zijn doel voorbijschiet.
Eéne gave slechts was de zijne: door zijnen machtigen orgeltoon de gewelven
der domkerk, hoog als het uitspansel des hemels, te doen dreunen, en zijn gehoor
bij het ontwikkelen van zooveel kracht, bij het harmonisch ineenvloeien van zulke
breede accoorden, in stomme bewondering te doen wegzinken.
Voor ons, wien het niet meer geschonken werd, toehoorders te kunnen zijn van
Da Costa's voordrachten, heeft de mededeeling van tijdgenooten des dichters hare
waarde, dat eer de ader van den humor voor het eerst in Da Costa's improvisatiën
begon te vloeien, hij bijna vijftig jaar oud was. 's Redenaars uitweidingen bij die
gelegenheden waren vol van juiste opmerkingen, geniale blikken, treffende
anecdoten, maar ook soms, hoezeer altijd een diepe ernst te gronde lag, van eene
gemeenzaamheid, die aan het alledaagsche, van eene luim, die aan het boertige
grensde.
Die tijdgenooten wijzen er op, dat in deze uitweidingen Da Costa's kracht lag, dat
men nooit meer den rijkdom van zijne belezenheid, zijne zeldzame gave van
groepeeren en combineeren, de overvloedige vonken van zijn typisch joodsch vernuft
bewonderde, dan wanneer hij zich overgaf aan zijne invallen van het oogenblik.
Doch dit slaat op zijne voor de vuist uitgesproken proza-voordrachten. Viert hij in
poëzie den teugel aan geest, scherts en luim, zooals in onderstaand gedicht op de
vijf en twintigjarige ambtsvervulling van den genees-
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heer Schumer, dan roept hij een medelijdenden glimlach om onze lippen te
voorschijn.
Men belt! - deez' dag voor 't minst word' knaap noch maagd geboren,
Zoo ver zich de oever strekt van Amstel, Spaarne-of Vecht!
Geen rijtuig, aangehold op onze steenen sporen,
Geen klinglen met de schel van d'ademloozen knecht!
Geen echtgenoot twee, drie, om Schumer ongeduldig,
En zich dat wakker hoofd betwistend in hun vuur,
Maak' zich op dezen dag aan rustverstooring schuldig
Van 't zilvren feestgerecht, zoo vluchtig toch van duur!
Gansch anders een vertoon, dan versch geplukte wichtjes, Een schooner galm, o vriend, werd heden u bereid,
Dan 't krijten of gekreun van nuchtren aangezichtjes,
In deez' hun vreemde lucht pas door u ingeleid.
Wat zeg ik? Juist die kreet was immers in uw ooren
Welluidend als muziek voor 't plichtgetrouw gemoed;
Gij zoudt ze niet versmaân, indien ze ook thans bij koren,
Van tien maal honderden u brachten hunnen groet,
En riepen: ‘Onze kreet bij de intreê van deze aarde,
Waar 't oog naar hooger blikt, heeft haar beteeknis meê;
Indien door weeën ons een aardsche moeder baarde Ontsluit ook de eeuwigheid zich niet met barenswee?’

Opzettelijk onderstreepten wij niet, omdat de mislukt luimige uitdrukkingen te talrijk
zijn, het geheele gedicht eene aaneenschakeling van wansmaak is, en de slotregel
den. nekslag aan alle gemoedelijkheid geeft.
Da Costa kon soms verbazend naïef zijn. Hem viel het aanstootelijke van
uitdrukkingen niet op, waarin hij den Hemelheer smeekt om in den dag des strijds
zijn Ruiter te wezen, waarin hij Maria toeroept:
Aanbid de vrucht Uws buiks, gezegendste der vrouwen!

waarin hij van den toorn Gods zingt:
De Leeuw der gramschap Gods zal brullen.

Vrijmoedigheid eens schrijvers in de wijze van zich uit te drukken zal steeds hoog
aangeschreven blijven staan; waar echter de naïeveteit de vrijmoedigheid verschalkt
en in wansmaak ontaardt, sluit de Muze der poëzie eene wijle haren dichttempel,
en gaat zij zich in de vrije natuur verpoozen.
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Er zijn buitengewone menschen, die naar het hoogste streven, doch wien het echter
niet gegeven wordt, datgene te volbrengen, waartoe hun aanleg hen scheen bestemd
te hebben. Bij het telkenmale mislukken hunner pogingen sluipt een gevoel van
teleurstelling, van mismoedigheid hunnen boezem binnen; en vertwijfeling aan eigen
kracht, die stilstand baart, neemt de plaats in van voormalig streven.
Da Costa behoefde zich in zijn eerste dichttijdperk geenszins als een mislukt
talent te beschouwen. Volgens Bilderdijk kon hij meer dan tevreden zijn, over hetgeen
hij gewrocht had. Zoolang de leermeester leefde en invloed oefende op den leerling,
gevoelde deze zich gedragen door 's meesters waardeering. Maar toen hij overleden
was (1831), en zijne schaduw niet meer tusschen het licht en het oog des jongers
viel, begon deze duidelijker te onderscheiden, en zich af te vragen of hij steeds naar
het hoogste gestreefd had. Daar zelfs de sterkste geesten soniwijlen twijfelen aan
eigen krachten, en niet altijd weerstand kunnen bieden aan vlagen van
moedeloosheid, hing Da Costa zijne lier eene poos aan de wilgen. Op dat tijdperk
van zwijgen doelt E.M. Calisch, wanneer hij den dichter toeroept (1839):
Waar zijt gij, die op gouden citersnaren
Het bruisend lied van Salems harpenaren
Met de oude kracht en gloed te voorschijn riept?...
Waar zijt ge, waar ontboezemt ge in accoorden,
Verteedrend zacht, wegsleepend, grootsch en stout,
Hetgeen uw hart, uw ziel als waarheid hoorden
Sinds ge uwen geest tot denken hebt ontvouwd?...
................. Gelijk bij 't plechtig avondduister,
Als Filomeel gezongen heeft in 't woud,
De wandlaar 't oor nog spant voor 't mingefluister,
En wacht en hoopt in 't stil en eenzaam hout;
Zoo staan wij daar, o Dichter! wachten, hopen,
Of weer een klank, een trilling van uw luit
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Voor ons gevoel de bron der wellust open,
Een hemel voor het kunstgevoel ontsluit.
Maar ach, vergeefs!.........................
Is 't God, de bron, de hart- en levensader,
Het brandpunt van het goede en 't ware en 't schoon,
Hij aller kunst en aller kennis Vader,
Is hij 't, die u het zwijgen heeft geboôn?
o Twijfel dan of wel het roosje bloeien,
De lieve zon rondschijnen bij den dag,
De maan des nachts ons troosten, 't water vloeien,
Des aardrijks schoot haar schatten geven mag.....

Da Costa heeft Calisch op dit vers geantwoord. Niet op die dichtregelen evenwel,
meestal gemeenplaatsen, wenschen wij de aandacht te vestigen, maar op eene
onder zijne nalatenschap gevonden, op een stukje papier zonder hoofd of jaartal
geschreven uitboezeming, welke volgens den uitgever van 's dichters werken, J.P.
Hasebroek, uit den tijd van 1836 of daaromtrent dagteekent.
Hasebroek neemt aan, ongeveer als Calisch, dat te midden van den strijd, in- en
uitwendig, om der waarheid en des geloofswille gevoerd, de dichtkunst als zoodanig
Da Costa niet meer genoeg belang inboezemde of althans niet genoeg bezig hield,
om hem tot hare opzettelijke beoefening te kunnen dwingen. Dit gevoelen hebben
de meeste beoefenaren onzer letterkunde tot het hunne gemaakt. Toch blijkt het
onhoudbaar. Het ligt in den aard der zaak opgesloten, dat zoo Da Costa een tijd
lang om des geloofswille weinig met de poëzie ophad, dit voornamelijk moet geweest
zijn omstreeks en kort na zijnen overgang tot het protestantisme, welke plaats vond
(1)
in 1825. Bij het doorbladeren zijner gedichten valt het ons echter op dat van 1825
tot 1831, dus in zeven jaren tijds, door hem gedicht zijn 120 bladzijden

(1)

Uitgave J.P. Hasebroek. Arnhem 1870.
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druks. Dit is, bij Da Costa's niet overgroote vruchtbaarheid, inderdaad geen
(1)
verwerpelijke oogst . Van 1832 tot 1840 evenwel, dus in negen jaren, dichtte hij
slechts 25 bladzijden druks! Een overtuigend bewijs dat Da Costa's zoogenaamde
werkeloosheid eerst na Bilderdijks dood aanving, toen hij had leeren inzien, dat al
zijn arbeid tot dien tijd, hoe verdienstelijk ook in onderdeelen, als geheel beschouwd
stukwerk was; dat hij nog geen enkel gewrocht had voortgebracht, waardig voor
eene grootsche conceptie door te gaan. Te fier om zijn gehoor nog langer met in
zijn oog onbeduidende stukken lastig te vallen, toog hij aan het werk naar den
hoogsten prijs te dingen. Zijn ontembare, trotsche geest kon niet kalm berusten,
waar slagen tot de mogelijkheden behoorde. Het hield negen jaren tegen eer hij zijn
ideaal bereikte, jaren waarin zich hoop en wanhoop afwisselden, en waarin zich
vooral het vertwijfelen aan eigen kracht openbaarde, zooals in de niet voor den druk
bestemde uitboezeming, op welke wij zoo even de aandacht vestigden:
Neen, 'k was geen zanger, stout en sterk,
Wien eigen kracht naar 't ruime zwerk
Op breede vleuglen uit deed schieten.
Ik ben een wormke, zwak en klein,
In eigen, in Gods oog onrein!
En zoo mijn zangen indruk lieten,
Hij wete 't, wie dit ondervond,
Dat, zoo ik ooit als dichter stond,
De galm, geslaakt op dezen grond,
Een naadring was van hooger waarheid,
Eerst dichterlijk mijn geest verkond,
Maar op een onvergeetbren stond
Uit d'eigen vaderlijken mond
Mijn hart nabij gebracht met onweerstaanbre klaarheid.

(1)

In het vruchtbaarste tijdperk zijns levens dichtte Da Costa van 1842-1848, dus in zeven jaren
152 bladzijden, van 1849-1855, dus wederom in zeven jaren 170 bladzijden, en van 1856 tot
zijn dood in 1860, zijnde 5 jaren 60 bladzijden druks.
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Zoo wensch noch bied mij eer of lof,
Mij, armen kruiper, in het stof;
Maar blijf', voor palm of eereloover,
Slechts deze naam van mij bestaan,
(Zij ook mijn dichtervonk vergaan!)
Slechts dit getuignis van mij over:
Zijn dichtkunst had haar tijd - dien van een lentebloem;
Maar waarheid bleef zijn deel, - de Levensboom zijn roem.

Het zou mij niet moeilijk vallen, uit enkele uitdrukkingen van dit vers het
tegenovergestelde te bewijzen van hetgeen ik er in lees; doch steeds kan men door
spitsvondigheden en haarkloverijen den zin van een gezegde verdraaien.
Daarenboven hecht ik mij aan geene enkele uitdrukking in het bijzonder, maar neem
het gedicht in zijn geheel, zooals het is, en vraag: Wat drukt het uit? Des dichters
onvoldaanheid over zijn dichterlijk pogen; een gekneusden trots, welke, in plaats
van door ijdel trachten zich nog meer te wonden, zich buigt, zij het dan ook niet
zonder tegenstreven, voor den wil des Hoogsten.
Na de dagen der verootmoediging evenwel kwamen de dagen der weelde. In
1840 brak de stroom zijner dichtkunst zich onweerstaanbaar baan. Hetzij in eenen
droom of in eene vlaag van opgewondenheid, hetzij gedurende eene wandeling in
de schoone natuur of onder ingespannen denken, één oogenblik, hem een helder
inzicht openend in de mijn zijner vermogens, was voldoende hem de aandacht te
doen vestigen op de groote gebeurtenissen van zijnen tijd, hem die tot massa's te
doen groepeeren, hem de bezieling van zijn genie in die gevaarten te doen blazen,
en ze in koperen verzen te doen voortleven in zijn dicht. Met ongewone zelfkennis
zag hij aanstonds het grootsche van zijnen greep in; eer nog de publieke meening
het trotsche lied der Vijf en twintig Jaren met luiden bijval begroet had, jubelde de
dichter reeds in den voorzang:
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Kan het zijn, dat de lier, die sinds lang niet meer ruischte,
Die sinds lang tot geen harten in dichtmuziek sprak,
Weer op eens van verrukking en hemellust bruischte,
En in stroomende galmen het stilzwijgen brak?

In hooger mate dan in zijne vorige gedichten, viel in de Vijf en twintig Jaren, als
erfdeel zijner vaderen uit Portugal en Palestina, een dichtvuur op te merken, dat
meest van al herinnert aan het wild verheven Arabische. Het gaat echter niet aan
zich met een enkel woord van dit verschijnsel af te maken, en het onderwerp vordert,
zooals ook in eene volgende afdeeling geschieden zal, eene breedvoeriger
behandeling.
Bij de beschouwing van Da Costa's portret, ontvangen wij onmiddellijk den indruk:
Voorwaar, geen gemakkelijk heer! Dat oog zoo doordringend en scherp duidt een
ontembaren geest aan, die vleezige sterkgegevormde neus, gezonde zinnelijkheid,
die volle kin, doordrijvende wilskracht, die diepe groeve aan den neuswortel,
nadenken en zorg naast oploopendheid, dat kortgesneden, stugge,
rechtovereindstaande haar, onbuigzaamheid. Doch bij voortgezette beschouwing
verkrijgt ook de genegenheid hare rechten Het scherpe van den blik wordt getemperd
door eene meewarige uitdrukking; de weemoedige trekken der mondhoeken spreken
van ontgoocheling en hooghartig gedragen, maar daarom niet minder diep gevoeld
leed. De uitdrukking van zijn gelaat wekt eveneens Arabische herinneringen op, en
wel aan die energieke koppen van de koningen der woestijn, Hagars kroost, waarop
èn vermetele kracht èn kalme waardigheid èn grootsche weemoed van het bestaan
zoo harmonisch ineensmelten.
Niemand zal het in het hoofd krijgen zulke woestijnbewoners op boertenden toon
aan te spreken. Evenmin zou het ons invallen Da Costa met een: ‘Zeg eens,

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

378
vriend!’ staande te houden. Overal en altijd is hij aristocraat, zelfs tot schade zijner
achtbaarheid toe. Want zijn hoog gevoel van eigenwaarde voerde hem somwijlen
op de paden der ijdelheid. Miskenning en verguizing, zijn zij ooit meer het deel
geweest dan van hen, die zich hoog verheffen boven het gros hunner
natuurgenooten? Is het niet spreekwoordelijk geworden dat de wespen op de beste
vruchten azen?
Hartstochtelijke tegenstanders niet beantwoordend, vuige lasteraars met een
medelijdend schouderophalen voorbijgaand, was het beneden hem klaagtonen aan
te heffen over vrienden, die hem ‘ignoreerden’. Het woord teekent in den mond van
Da Costa met zijne eenige dichtergave, van Da Costa, die zich verheugen kon in
eene buitengewone maatschappelijke positie, van Da Costa, wien roem, eer en
aanzien om strijd toegeworpen zijn.
In mindering dezer fout komt echter in rekening (en het strekt tot bewijs zijner
betrekkelijke meerderheid), dat bij hem niets te bespeuren valt van dat onophoudelijk
bezigzijn met zich zelven, van die poëtische onlust in natuur, liefde, leven en
eeuwigheid, waarvan de gevoelzwangere zangers onzer overbeschaafde wereld
reeds een honderd jaar in barensnood verkeeren.
Liever dan zich moe te maken over verfijnde of ziekelijke uitingen, over
zoogenaamde in vieren gekapte begrippen des gevoels, bevocht hij met open vizier
personen, die hem tegenstonden. Een kamp tegen door hen verdedigde stellingen
kwam hem afgetrokken en schroomvallig voor; zij zelven moesten aangetast worden.
(1)
Daarenboven was het hem niet mogelijk personen van zaken te scheiden , al liet
hij het tegen-

(1)

‘Dat kunstmatig onderscheiden tusschen personen en zaken is eene loutere abstractie, eene
fictie, door de lafheid van onze dagen ingevoerd, omdat zij vreest met open vizier de levende
personen in het aangezicht te zien, met hen in het open strijdperk te treden, en een ridderlijken
kamp te wagen.’ Woorden van Is. Da Costa bij Koenen: Levensbericht.
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(1)

overgestelde geval voor Bilderdijk gelden . En met deze vingerwijzing komen wij
tot één van Da Costa's sprekendste karaktertrekken: zijne vrijmoedigheid.
Verschillende malen, en voorzeker meer dan ons bekend is en ooit zal worden,
werd hij door deze niet genoeg te waardeeren gave in moeilijkheden of
ongelegenheid gebracht. Het volgende verhaal is, met het oog hierop, waard in
herinnering te blijven.
Door eene meer juiste geschiedbeschouwing, vooral door den loop der
geschiedenis zelve ingelicht, kiezen wij, van het tegenwoordig geslacht, partij voor
den met een ruimen staatsmansblik begaafden en toch zoo deerlijk miskenden G.K.
Van Hogendorp, tegenover den bekrompen Koning Willem I. Anders oordeelden
de Noord-Nederlandsche tijdgenooten dier mannen. Tot de uitzonderingen evenwel
behoorde Da Costa, die eens in een vriendenkring te zijnen huize uitriep: ‘Zoo God
u 't leven spaart, zult gij het nog eens zien, mijne

(1)

Pieter Van Winter schonk Bilderdijk, na diens terugkomst in het vaderland uit de zoogenaamde
Brunswijksche ballingschap, duizend gulden. Een jaar later werd hij door Bilderdijk in het
openbaar, met onheusche zinspeling op zijn bedrijf van koopman, uitgemaakt voor een
armzalig overzetter van Pope. J. Van Lennep zegt in het Leven van zijnen vader D.J. Van
Lennep: ‘Da Costa trachtte dezen zijdelingschen uitval van Bilderdijk tegen zijnen weldoener
daarmede te vergoelijken, althans te verklaren, dat Bilderdijk altijd zorgvuldig personen en
zaken uit elkander hield; dat hij, van nature steeds erkentelijk voor ontvangen weldaden,
zeker ook in zijn hart de innigste dankbaarheid jegens P. Van Winter koesterde, maar dat
zulks hem niet beletten mocht dezen aan te vallen, waar hij zich schuldig maakte aan het
misdrijf van eene slechte vertaling te leveren.’
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lieve vrienden, dat Willem I veracht, en geen Koning meer, sterven zal!’
Die woorden maakten diepen indruk op het gezelschap. Zij werden overal
rondgebazuind. Niet lang duurde het, of het gerucht deed de ronde, dat Da Costa
eene samenzwering tegen den Koning had aangekondigd. Een lid van den
gemeenteraad trok zich geheel uit den vriendenkring terug. Het huis van Da Costa
werd als verdacht beschouwd. De burgervader van Amsterdam: Jonkheer D.W.
Elias, kreeg in last zich door de geheime politie wekelijks verslag te doen geven
van de personen, die des dichters woning bezochten.
Wat is de moraal van deze Much-ado-about-nothing-klucht? Dat toenmaals reeds
in Da Costa de politieke zienersgave school, welke zich naderhand in de Zangen
des Tijds op zulke merkwaardige wijze zou doen gelden.
(Wordt vervolgd.)
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Nederlandsche en andere oudheden.
De heerlijkheden van het Land van Mechelen.
Niel en zijne heeren
door J. Theod. de Raadt.
(Vervolg van blz. 194.)
TEN zelfden dage (31 Juli 1505) droeg Egidius van Berchem de heerlijkheid Niel
over aan Pieter Scheijf:
o

e

‘Van Peteren Scheijf, die opten lesten dach van Juli A XV vive, dair bij waren
als mannen van leene meester Jan van der Vorst, here van Loonbeke, cancellier
van Brabant, Arnt van Diest, Henrick de Haene, Cornelijs Welmans ende andere,
ontfinck bij coope gedaen tegen Gielijse van Berchem opdrachten ende overgeven
vanden selven die hooghe heerlicheijt vanden dorpe van Nijele, gelijck en alsoe de
voirsz Gielijs dit op had bij overgeven van meester Matheuse Hujoel als Procureur
gemechticht bij onsen here den Coninck, navolgende den coope bijden selven
Gielijse van Berchem daeraf tegen den selven onsen here den Coninck gedaen, te
leene ontvangen hadde, voer thergeweijde... X cronen.’
(B. 348 p. 289).
De nieuwe heer van Niel, Pieter Scheijf (Scheijfve, Scheijve, Scheijff) was
rentmeester der stad Antwerpen 1496, 97, 99, 1502, 3, 4, (Ant. Arch.: Blad 13 p.
386) en 1505 (B. 348. p. 289).
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Zijn wapen was: in rood een zilveren schildhoofd, beladen met drie zwarte
(1)
paardenkoppen .
Pieter Scheijff, stierf in 1506. Hij schijnt meermalen gehuwd te zijn geweest. Bij
zijne vrouw Barbara van Wolput had hij een zoon Jan, die, nog minderjarig, hem
n

opvolgde in de heerlijkheid van Niel, waarvan hij de verheffing deed den 30
September.

o

‘Van Janne Scheijf wijlen Peterszoon, die opten lesten dach van Septembre A
e

XV Zesse, dair bij waren als mannen van leene Willem Draeck, Lambrecht Spierinck,
Jan Cluetinck ende andere, Ontfinck bij doode des voirs wijlen Peters Scheijff zijns
vaders die hooge heerlicheijt van de dorpe van Nijele gelijc de selve wijlen Peter
o

e

die opten lesten dach van Julio a XV ende vive bij overgevene ende opdrachten
van Gielijse van Berchem ontfangen hadde ende de selve Gielijs die met zijnder
heerlicheit van Schelle tegen onzen here den Coninck van Castillien zaliger memorien
wettelic gecocht ende vercregen hadde; voer theergeweijde............ X cronen’.
(B. 348 p. 429).
Jan Scheijff werd ridder van Jerusalem en huwde met Johanna van Berchem,
dochter van Egidius en Josina Meeuws. Twee kinderen zijn ons van hen bekend.
1. Jan, die volgt, en 2. Maria, echtgenoote van Carel Hannaert, Ridder, baanderheer
van Liedekerke, enz. Heer van Niel, Schelle; met wien wij ons later meer uitvoerig
zullen bezig houden.
Jan Scheijff de Zoon werd Ridder en kanselier van Brabant (Patent van 18 Febr.
1557) en verbond zich in den echt met Genoveva van Hoogelande (B. 363. p. 95)
(dochter van Caspar en Agatha van Nieuwerkerke) die in 1558 peet was van
Genoveva Veusels,

(1)

Aldus in de kerk te Waesmunster.
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dochter van Philip en Emerentia Sterck; in 1545 was hij binnen burgemeester van
Antwerpen, en in 1546 werd hem door Keizer Karel V een gezantschap naar
Engeland opgedragen.
n

Den 10 Juni 1564 verheft hij, door koop aan Willem van Croy, markies van Renty,
Heer van Chièvres, enz. Ridder der orde van het Gulden vlies, de helft der
heerlijkheid, St. Aechten-Rode, met de dorpen Rode te Nyeuwerpoorten, Clabbeke
onder den Berch, Nethene en Ottenborch, met hoogere, middelbaar en lagere
jurisdictie, en diens deel in de zoogenaamde goederen van Schoonvorst, zooals
Willem van Croy een en ander in onverdeeldheid bezat met Maria van Gavere,
vrouw van Lodewijk van Berlaymont, Ridder, Heer van Floyon (B. 358. p. 430).
Laatstgenoemde verkocht het aandeel van zijne vrouw in de genoemde goederen
aan Maarten van den Berghe, Raad en Commies van financiën (B. 358 p. 441),
maar de Ridder Conrad van Gavere naastte deze helft en werd daarmede beleend,
op 31 Augustus 1565 (ibid. p. 489). Den 21 Juni 1577 verheft Conrad van Gavere,
proost van St. Maarten te Luik voor hem zelven en zijnen broeder Jo. Nicolaas, door
den dood van Jan van Gavere, Heer van Eecloo, Diepenbeek, hunnen broeder, St.
Aechtenrode, Clabbeke, Nethene en Ottenbosch en Jans' deel in de goederen van
Schoonvorst ‘in alder voeghen ende manieren als dezelve heer Jan die toe zijn
sterfdaeghe toe met heeren Jan Schijfve, ridder ende Cancellier van Brabant
onverscheijden en ongedeijlt gehouden en gepossideert heeft gehadt’ (B. 361 p.
429).
Van Jan Schijfve kennen wij drie kinderen:
r

1. Jo Eduard Schijfve, die 21 Januari 1586, na doode zijns vaders met de aan
dezen toekomende helft van Aechtenrode, enz, beleend (B. 363. p. 93).
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2. Margaretha, echtgenoote (huwelijks contract van 24 Februari 1559) van
Christophore d'Assonville, Ridder, Heer van Haulteville, voorzitter van den
bijzonderen raad en lid van den raad van State, thesaurier der Orde van het Gulden
n

Vlies, die na den dood zijner vrouw, den 21 Januari 1586, volgens de bepaling van
zijn huwelijks-contract en het testament zijner schoonouders, voor zijne kinderen
de verheffing deed van eene erfrente van 600 gulden gehypothekeerd op de helft
n

van St. Aechtenrode, enz. (B. 363. p. 95). Den 23 Juni 1592 werd Christophore
d'Assonville, voor het leenhof van Brabant, door koop van Jacob van Boussu, Heer
van Auxy, en zijne vrouw Maria Hannaert gezegd van Liedekerke, beleend met het
kasteel en dorp Bouchout en andere goederen. (B. 364, p. 421). Hij noemde zich
Baron van Bouchout. Hij was ook ambasadeur van Filips II en stierf 10 april 1606.
n

Zijn devies was: ‘Suivez Dieu’. Zijn zoon Karel verhief Bouchout den 5 Januari
1609.
Beide echtgenooten werden in de St. Gudula te Brussel begraven, met deze
kwartieren:
(1)

d'Assonville Potier Desprets du Jardin Scheijfve Berchem Hoogelande
(2)
Nieuwerkercke .
3. Maria Scheijfve, vrouw van Jo. Simon Longin, Heer van Bigaerden en Lembeke,
bij huwelijkscontract van 17 April 1574 verleden voor den notaris François le Febure;
op denzelfden dag verbond hij als waarborg

(1)

(2)

ASSONVILLE of ASSONLEVILLE: In zilver een zwarte dwarsbalk, beladen met drie zilveren sterren.
Zie over dit geslacht: Messager des sciences historiques, 1880, p. 265, 413: ‘Le Domaine de
Bouchout près de Bruxelles. Quelques souvenirs historiques.’
J.B. Christijn, Basilica Bruxellensis.
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voor de nakoming van dit contract de heerlijkheid van Bigaerden (B. 361, p. 251).
Op denzelfden dag dat Jan Scheijfve, de vader, Niel verhief, nl. 30 September 1506,
droeg hij deze heerlijkheid, met medewerking van zijne voogden, aan den vroegeren
eigenaar Egidius van Berchem, over:
‘Van den voirs Gielijse van Berchem, die opten dach ende in 't jair voirscreven,
dair bij waren als mannen van leene Meester Willem Drake, Lambrecht Spierinck,
Jan Cluetinck, Peter Bussart ende andere, bij coope gedaen tegen den voirsz Janne
Scheijff, bij consente ende willecoeren van Janne Schijf, desselfs Jans oem, meester
Gielijs de Schermer ende Joannes Mannart als tutuers ende momboirs vanden
selven Janne, daer tegenwoirdich zijnde, verclerende den vercoop van der heerlicheijt
nagescreven geschiet te zijn ten meesten oirbere ende proffijte van den voirs Janne
Scheijff, Ontfinck de voirsz hooghe heerlicheijt van den voirsz dorpe van Nijele zoe
o

c

die bijden zelven Gielijs opten lesten dach Julio a XV vive vander voirsz hooge
heerlicheijt van Schelle geschieden was ende nu wederom mitter selven vergadert
is, voer thergeweijde. X cronen.’
(B. 348. p. 429.)
Eenige jaren later treffen wij Egidius van Berchem aan als uitvoerder van den
r

uitersten wil van M Egidius de Schermere, die bij vorenstaande beleening van 1506
als voogd van Jan Scheijfve voorkomt. Ook was hij voogd over diens kinderen bij
Maria van Wissekercke verwekt, nl. ‘Frans, Nicolaas, Jacob en Jan de Schermere,
voor welke hij 13 Juni 1510 de hoogere, middelbare en lagere heerlijkheid van
Stabroeck, Zantvliet en Beirendrecht verheft, maar ook ten zelfden dage overdraagt
aan Jan, Heer van Bergen
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op Zoom (B. 349 p. 217). Egidius van Berchem was binnen burgemeester der stad
Antwerpen in de jaren 1497, 1510 en 1511, en buiten burgemeester 1502, 1504,
1515 en 1516 (Antw. Archievenblad 14 p. 196.) en komt dikwijls voor onder de
leenmannen van Brabant. Zijne vrouw was Josina Meeuws (van Spaen, Gen. XVIII,
zegt dat zij eene dochter is van Cornelis en Geertruida van der Thoelen; elders (Ch.
d

Piot, maison de Straten) heet zij eene dochter van Adriaan, gen . van Nederveen
en Mathilde de Draeck,) die in blaauw, drie zilveren vliegende meeuwen voerde.
Op een glasraam in de kerk te Waasmunster, waarvan hierna zal gesproken worden,
zijn het drie meerltjes, althans naar de teekening van Hellin. - Krachtens testament
van haren man had zij het vruchtgebruik van de heerlijkheden Schelle en Niel, dat
r

haar zoon M Roland van Berchem, 11 Mei 1517 voor haar verhief (Br. 350, p. 257).
Egidius stierf 7 Maart 1516, en werd met zijne vrouw in de Clarissenkerk te
Antwerpen bijgezet, met deze grafschriften:
‘Hier leet begraven Gillis van Berchem, die sterft int jaar 1516. 7. dagh in meerte.
e

o

Hier leet begraven Jouff Josijne Meeus Gillis van Berchem wijff was sterft An
r

1528 den 18. Feb., ende was heer van Laere, Schille ende Nijele sterff burgm van
Antwerpen den 7 dach van Meerte int jaer ons heeren 1516.
o

Aert van Berchem haerder beyden sone sterft an ... sonder oir.
r

o

M Roelant van Berchem haerder bijder sone sterft A 1534, den 29 Octob.’ (C.G.
Mss. 1511 p. 435).
Egidius van Berchem en Josina Meeuws hadden de volgende acht kinderen:
1.
Roeland, J.U.D., op 11 en 12 Mei 1517 door
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2.
3.

4.
5.

den dood zijns vaders beleend met de heerlijkheden Schelle en Niel. (B. 25,
p. 82) en Laer (Mech. 45, p. 59). Hij volgt.
Jan van Berchem, kanunnik te Turnhout, voerde het wapen zijner
overgrootmoeder Blockschoenmaecker, als hartschild.
Cornelis van Berchem, schepen te Antwerpen 1533 en 1544, huwt
Margaretha van Ranst, die volgens een handschrift der B.R., eene dochter
zoude zijn van Willem (begraven te Luijthagen. 1546, art. 81). Kapitein in dienst
des konings, en van Agnes van Hijsvelt, en kleindochter van Jan van Ranst,
den stichter van het klooster van Luijthagen.
Steven van Berchem. prior van het klooster Corsendonck.
Arnold van Berchem, schepen van Antwerpen, zonder nakomelingen
gestorven. Hij wordt 10 Maart 1539, door koop van Clara Hoens en haren man
Frans van der Straten (luidens schepenbrief van 8 Juli 1538) met eene erfrente
o

van 100 rh. gulden op de heerlijkheid Vorsselaer beleend (B. 355 p. 40 v .) 14 Mei 1541 deed Arnd Berchenus, zoon van wijlen Gilles, voor Christina
Ghijsels, de verheffing van eene weide te Olmen, welke zij van hare zuster
Anna geërfd had. (B. 356 p. 61.)
6.
Johanna van Berchem, vrouw van Jan Scheijff, Ridder. (Zie boven.)
7.
Josina van Berchem (sterft 25 Maart 1532), vrouw van Joost Hoens, (zoon
van Joost en Maria van Rommerswael), ridder, burgemeester van Antwerpen,
st. 11 Januarij 1522. Zijn wapen is in blauw drie zilveren barenstelen boven
elkander (met 5, 4 en 3 hangers). Men zie haar wapen, met een gouden vrij
kwartier waarin een groene boom C.G. 1511, p. 317.
t

Zij werden begraven in het klooster van S . Margareten Daal te Antwerpen, onder
dit opschrift:
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‘Hier leet begraeven Heer Joos Hoons
o

c

die sterft A MV ende XXII
den XI dach in Januario
ende Jouffrou Josine van Berchem
o

c

sijn huijsvrou sterft A MV XXII,
den XXV. Meert.’ (J.F. IV. p. 510).
Eene dochter van dit echtpaar, Clara Hoens (of Hoons) werd de vrouw van heer
Frans van der Straten, (st. 19 December 1559), begraven te Termonde. Haar
grafsteen was versierd met deze acht kwartieren:
Straten-Hoons (de 3 barenstelen).
Belle-Berchem (de 3 palen, zonder vrijkwartier).
Schoijte-Romerswal (2 schuingekruiste degens).
Ackere-Meuws (3 opvliegende meeuwen).

8. Lucie van Berchem, geestelijke te Antwerpen.
M. Roeland van Berchem, J.U.D., werd 11 en 12 Mei 1517 als erfgenaam van zijnen
vader, beleend met de heerlijkheden Schelle en Niel (B. 350, p. 257) en Laere (C.
17838). Hij was raadsheer in den grooten raad te Mecbelen. In 1541 was hij dood.
Hij verbond zich in den echt met Philippote Laurin, † 1542, dochter van
Hieronymus, ridder, Heer van Poortvliet, Klinkerland, Waterland, Watervliet,
thesaurier generaal en hofmeester van koning Filips van Castilie, en van Jacqueline
Pedart, († 4 Mei 1502) dochter van Mathieu, heer van Hames.
Zij hadden twee kinderen.
1. Everard van Berchem, trouwt Maria van Zuutpeene. Hij verhief 28 April 1541
o

de heerlijkheid Laere, die toen 44 bunders groot was. (C. n 17838). Omstreeks

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

389
dien tijd ontstonden er over dat goed oneenigheden in de familie.
n

Op den 17 Februari 1553 had daarover eene verheffing plaats door Simon
l'Hermite, heer van Bettinsart, wethouder der stad Antwerpen, als curator van
Roeland van Berchem, zoon van Roeland en van Christine Brugmans, en op
n

den 11 Augustus 1553 door den zelfden l'Hermite voor zijne eigene vrouw
Johanna Splijters, dochter van Ferrij, die ook op dat goed aanspraak maakte.
(1)
(C. 17839, M. II 16) .
Everard bleef echter in het bezit.
Uit zijn huwelijk had hij één zoon:
Andries van Berchem, te wiens behoeve diens oom heer Jacob Suijs de
n

heerlijkheid Laere verhief, den 9 Juni 1557, toen dat kind nog maar vier
maanden oud was. (M. 48, p. 25, en 2, p. 56).
Hij stierf in het volgende jaar.
2. Marie van Berchem (sterft te Luik in 1592, oud 72 jaren), vrouw van Jacob
Suijs, heer van Grijsoont, zoon van Daniël.
n

Door den dood van haren neef verhief Marie van Berchem, den 22 Maart 1558 het
goed en de heerlijkheid Laere. Haar echtgenoot legde voor haar den eed af. (M. 2
p. 75 en 48, p. 25).
n

Den 20 Februari 1558 kocht M'her Carel Hannaert, baanderheer van Liedekerke,
Leeuw, (Denderleeuw) Lombeek, enz. van den Koning de hooge, middelbare en
lagere heerlijkheid van het dorp Niel en verhief die voor het

(1)

Simon l'Hermite, Armiger dominus de Bettinsart, werd begraven in de St- Jacobskerk te
Antwerpen met deze vier kwartieren: l'Hermite, du Jaurien de Watripont, de Mera, Gillis.
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leenhof aan het land van Mechelen, 4 Januari 1560. De koopprijs bedroeg 3510
pond, 15 schellingen, voor welke som de koning zich het recht van wederinkoop
voorbehield. (M. II 94.)
De heerlijkheid Lombeek had hij in 1553 van Diederik van der Coenen verkregen.
(1)
(E, B I 423.) Hij was een zoon van Jan Hannaert, Ridder en Commandeur der orde
van den Heiligen Jacob de Spata, en van Margaretha Vilain, baronesse van
(2)
Liedekerke, burggravin van Lombeek
Deze Jan kocht bij contract, verleden 20 April 1537 op het slot Bouchout, voor
den priester en notaris Adriaan van Emichoven, van Robert, graaf van der Marck
en tot Arenberg, het burggraafschap van Brussel, waarbij de verkooper zich echter
de heerlijkheid Oerle in het Luiksche uitbedong (B. 354 p. 231).
Nadat Jan reeds verscheidene kapitalen, waarmede de goederen bezwaard
waren, had afgelost aan Jan van Busleijden en diens moeder Adriana van Gondeval,
r

weduwe van Gilles van Busleijden, aan Jan de Haene, zoon van wijlen M Hendrik
en van Christine Van der Voirt, en aan Elisabeth du Quesnoy. (B. 354, p. 237, 242,
270, 254), werd zijne nieuwe bezitting hem nog weder betwist door Floris van
Egmont, graaf van Buren, als grootvader en voogd van den jongen Robert, graaf
van der Marck, heer van Eggremont, en Cuno, graaf van Virnenburg en Neuenahr,
heer van Saffenberch,

(1)
(2)

Bij deze verkorting duiden wij aan: ALPH. WAUTERS, Histoire des environs de Bruxelles.
Zij was met Hannaert gehuwd tegen den zin harer ouders. (Mss. Hellin in-fol. III). In 1528
doet Jan Hannaert als ‘kerckelijc voecht’ van vrouw Margaretha Vilain, dochter van wijlen
Adriaan, heer van Liedekerke, leenbekentenis. DE SCHOUTHEETE, Les feudataires des comtes
de Flandre au Pays de Waes, p. 300.
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Sombreffe, als gemaal van Josina, zuster van Robert, beide kinderen van den
verkooper. Hij wist echter de goederen in bezit te houden, door die aanspraken met
geld af te koopen. (B. 354, p. 350, 352, 379).
Hij was een bekwaam man, die, alle rangen der administratieve hierarchie
doorloopende, fortuin maakte. Eerst was hij sekretaris van den bijzonderen Raad,
vervolgens lid van dien raad, en werd meermalen als gezant naar Frankrijk gezonden
(1532, 1536). Hij was ook kastelein en opperbaljuw van Ninove.
Zijn zoon Karel was een groot voorstander van de nationale zaak: de Staten
stelden hem aan tot gouverneur van Antwerpen, in 1577, ter vervanging van den
heer van Champigny (don Frederico Perrenot van Granvelle, baron van Renaix,
(1)
enz. broeder van den vermaarden kardinaal) . Hij en Willem Martini, griffier der
stad Antwerpen, overreedden Pontus van Noyelles, heer van Bours, een jong en
dapper edelman, die in die stad het bevel voerde over eene der compagniën van
het garnizoen der citadel, om zich van deze meester te maken in naam der Staten,
en tevens den kapitein Treslong, een aanhanger van Don Jan van Oostenrijk,
gevangen te nemen. Deze onderneming slaagde na een vrij hevig gevecht Bij het
slechten der citadel aan de stadszijde sloeg Hannaert zelf mede de handen aan het
werk (E.B. III 323).
Carel Hannaert, Ridder, baanderheer van Liedekerke, burggraaf van Brussel,
n

Lombeek, enz., verhief den 14 Mei 1575, het burggraafschap van Brussel, waarvoor
n

Jan van den Dijcke, rekenmeester van Brabant, den eed had afgelegd, den 26
Januari 1539 (B. 361, 315).
Hij was getrouwd met Maria Schijfve, zuster van

(1)

Zie: DE RAADT. Geschied. der heerlijkh. Reeth en Waerloos.
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den kanselier van Brabant Jan Schijfve, die door hare moeder Johanna van Berchem
van de oude heeren van Niel en Schelle afstamde, en wier vader Jan Schijfve ook
korten tijd de heerlijkheid Niel had bezeten.
Jan Hannaert voerde: gedeeld, a Redinghen: in goud een blaauwe dwarsbalk,
van boven vergezeld van een blaauw genagelden en getongden rooden leeuw,
opkomende van den balk, b in goud een zwarte adelaar, en een rood St. Andrieskruis
over alles heen.
Behalve Karel, die de oudste was, kennen wij van hem een zoon Gerard, die
schout was van Lokeren, Dackenam, Elversele, en door den heer van Cruningen
gedood werd (C.G. Mss. Voet), en eene dochter Maria, overleden in 1588, gemalin
van Jean de Failly, ridder, heer van Bernissart, opperbaljuw van Doornik en van het
(1)
land van Doornik († 1587) .
Het wapen van Karel Hannaert was gevierendeeld, 1 en 4, gedeeld, a Redinghen,
b Gent: in zwart een zilveren schildhoofd, beladen, regt met een schildje van goud
met blaauwe dwarsbalk, met een rood St. Andrieskruis over alles heen; 2 en 3
Liedekerke, in rood drie gouden leeuwen, getongd, genageld en gekroond van
blaauw; hartschild: in goud een zwarte adelaar en een rood St. Andrieskruis over
alles heen. Helmteeken; een uitkomende roode leeuw, genageld en getongd van
o

blaauw tusschen een vlugt van goud (Vgl. C.G. Voet, n 738).
Dit wapen kwam voor op een glasraam van de kerk te Waesmunster. Het was
vergezeld van een ruitschild, gedeeld a Hannaert, (als boven omschreven)

(1)

Zie: Graaf PAUL DU CHASTEL, Notices géneal. tournaisiennes.
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b Schijfve. Daaronder waren een ridder en eene vrouw afgebeeld; lager stond te
lezen:
‘M'her Charles Hannaert Banderheer
van Liedekercke, Denderleeuw, Burchgrave
van Brussel en van Lombeke, heer van
Maelsté, Capelle, Vlacke, Schore, Sombeke,
Ydevoorde, en̄ van Nijle, erfachtig Schout
van Assenede-Ambacht, van Lokeren, Dackenam,
Waesmunster en Elversele. 1521. En̄
vrouw Marie Schijff sijne huijsvrouwe.’
Ter weerzijden waren de kwartieren van deze echtgenooten afgebeeld, te weten:
1. Hannaert, gezegd Redeghem
2. Raetshoven
3. Villain
4. Reijmerswalle
5. Schijffe
6. Waelput
7. Berchem
8. Meeuws.
1. Redeghem, in goud en blaauwe dwarsbalk met een roode leeuw, genageld en
getongd van blaauw, uitkomende van de dwaarsbalk; 2. in zilver 3 roode meerltjes;
3. gevierendeeld, 1 en 4 Villain met de brisure als boven vermeld, 2 en 3 Liedekerke;
4. in rood twee schuinsgekruiste zilveren degens, met gevest van goud; 5. als boven
e

e

omschreven; 6. gedeeld van rood en zilver, het 1 met een zilveren leeuw, het 2
met een omgewenden rooden leeuw; 7. de drie palen en het vrij kwartier
Block-Schoenmaecker; 8. in blaauw 3 zilveren meerltjes (!). (Verzameling van
o

grafschriften van Hellin, C.G. n 1522).
Deze kwartieren berusten op de volgende afstamming:
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te

(1) Zie: PAUL C DU CHASTEL, op cit.
(2) Ibidem.
(3) Adriaan Vilain was een zoon van Colard van Gent, gezegd Vilain, heer van Liedekerke,
burggraaf van Lombeek en van Margareta van Ghistelles, kleinzoon van Adriaan en van
Jozina van Praat van Moerkerken, en achterkleinzoon van Jan, heer van St Janssteen en
van Margareta van Gavere, vrouw van Liedekerke, dochter van Arnout heer van Liedekerke
en Rassinghem en van Margareta van Bergen-op-Zoom. - Deze afstamming, die wij waard
vonden om medegedeeld te worden, is uit verschillende oude handschriften des Kon. Bibl.
geput. Het bewijs voor de juistheid kunnen wij dus niet leveren, doch kunnen niet nalaten
op te merken, dat volgens de Schoutheete, Op. cit. de vrcuw van Jan Hannaert, eene dochter
schijnt te zijn van Adriaan Vilain, die een zoon van ‘Mer Mertens’ Vilain was!!! (pag. 304).
Over de baronie Liedekerke zie: Flandria illustrata sive descriptio comitatus istius ab Antonio
Sandero, en PHIL. DE L'ESPINOA, Recherches des antiquitez, et noblesse de Flandres.
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Karel Hannaert en Maria Schijfve hadden alleen twee dochters:
1. Maria Hannaert, burggravin van Brussel en Lombeek, barones van Liedekerke,
en (volgens du Chastel) vrouw van Maelstede, Capelle, Nijlen (Niel), Ittervoorden,
enz. overleden in den Haag 1608, huwde in 1570 met Jacob van Boussu, Ridder,
heer van Haussy of Auxy, enz. Zoon van Jan, Ridder van het gulden vlies, en van
Anna van Bourgogne, weduwe van Jacob, Graaf van Hornes. Na haren dood
hertrouwde hij met Jacqueline Cottrel.
n

Den 30 April 1579 verheft Jacob van Boussu, heer van Houssy, baron van
Liedekerke, burggraaf van Lombeek, als man van Maria Hannaert, vrouw van
Liedekerke, de Kasteleinij of het burggraafschap van Brussel, door den dood van
haren vader, Karel, Ridder, baron van Liedekerke, burggraaf van Brussel (B. 361
p. 508). Philips II verhief hem tot markies van Veere en Vlissingen. In 1578 werd
Jacob van Boussu opperbaljuw van Aalst en eindelijk grootmeester der wateren en
bosschen van Henegouwen. Gedurende den oorlog streed hij in het Spaansche
leger.
Bij uitspraak van den procureur generaal van Brabant, van 7 Januari 1583 werden
zijne goederen verbeurd verklaard, en volgde zijn zwager van den Tympel hem op
als Kastelein van Brussel. (E.B.) Later stonden Jacob van Boussu en zijne vrouw
Maria van Liedekerke(!) het kasteel en dorp van Bouchout met nog andere goederen
af aan Christopher d'Assonleville, Ridder, heer van Haulteville, lid van den staatsraad
en van den bijzonderen raad, thesaurier der orde van het gulden vlies; welke daarvan
de verheffing deed den 23 Juni 1592 (B. 364 p. 421).
Het wapen van Jacob van Boussu was in rood
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een gouden schuinbalk. Zijn achterkleinzoon was Thomas Philippe de Hennin, dit
d'Alsace, van Boussu, aartsbisschop van Mechelen (Hellin, St. Bavon à Gand I, p.
369).
(1)
2. Claudina Hannaert trouwde in eerste huwelijk met Karel van Arkel, heer van
Waardenburg, zoon van Walrave Ridder, heer van Heukelum, Waardenburg,
(2)
Amelrode, enz. en van Catharina, natuurlijke dochter van Hertog Karel van Gelder ;
hij werd als student te Leuven ingeschreven in Maart 1557 als Werdenburgensis
nobilis.
Na den dood van dezen haren man hertrouwde zij met den vermaarden Olivier
van den Tympel, Ridder, heer van Corbeek, gouverneur van Brussel (in zwart een
gouden leeuw met een zilveren schuinbalk, beladen met 3 roode lindebladeren - of
harten - over alles heen) zoon van Jan, Ridder, heer van Corbeek, burgemeester
van Leuven, aldaar overleden 1 Januari 1576, en van Johanna de Mol ('s Mols) (†
13 Mei 1565) dochter van Jan en van Maria van Wesemael, kleinzoon van Wouter
van den Tympel en van eene Jonkvr. van Diest.
Haar wapen was gevierendeeld: 1 en 4 Redinghen 2 en 3 Gent.
n

Op den 5 Februari 1567 verheft Olivier van den Tympel, bij doode zijns vaders,
den Ridder Jan, de hooge, middelbare en lage justitie van het dorp Corbeek over
de Dyle, in het kwartier van Herent, en voor hem zelven met zijnen broeder Dionysius,
verschillende cijnsen (B. 359 p. 98).

(1)
(2)

BUTKENS (IV addit. VIII) en HELLIN (MSS. III in fol., noemen de vrouw van Olivier van den
Tympel, Anna Hannaert, die zij tot eene zuster van Karel maken.
Zie Navorscher 28 p. 335; Batavia Illustrata.
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6 April 1610 verheft Claudina van Liedekerke weduwe van Olivier van den Tempele
(!) in hare hoedanigheid van voornaamste schuldeischeres en curatrice van zijne
nalatenschap, krachtens acte van het Hof van Holland, van den 17 Maart, eene
heerlijke erfcijns in de stad Leuven, bestaande in 15 kapoenen, 19 stuivers 6 duiten
Leuvensch, 27 stuivers ‘paijements’ en 4 ‘hoijdagen’; de heerlijkheid van Corbeek
over de Dijle, een erfcijns in dit dorp, en de helft van twee derden der tienden van
de gemeente Perck, welk laatste leen vroeger had toebehoord aan heer Karel de
Fourneau, heer van Cruijckenborg (B. 370 p. 395).
Op 6 November 1586 verheffen Maria en Claudina Hannaert, bij doode van haren
vader, 16 bunders bosch te Wambeek, genaamd ‘het bosch van Crainhem’ de helft
van 32 bunders, waarvan de wederhelft toekwam aan het kapittel van Ninove (B.
363 p. 259).
Na den dood van Karel Hannaert, verkochten zijne weduwe en kinderen de
heerlijkheid van Niel aan Flaminio Garnier, heer van Schelde, secretaris van den
staatsraad. Vrouw Maria Schijfve (‘edele vrouwe, vrouw Marie Scheijff’), Maria van
Liedekercke (sic!) met haren echtgenoot Jacob van Boussu, Ridder, heer van Auchy,
baron van Liedekerke, Leeuwe enz., en Claudina van Liedekerke (!) met haren man
Olivier van den Tympel (Temple) Ridder, heer van Corbeek, gaven bij acten verleden
n

voor schepenen van Liedekerke-Leeuw, den 23 September 1587 en voor den
n

r

magistraat van Aken, den 18 Augustus bevorens, volmacht aan M Godfried Snijers,
om hunne belangen waar te nemen. De zaakgelastigde van Garnier was Jan van
Hebeke, doctor in
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de rechten en stadhouder van het burggraafschap van Antwerpen. De koopacte
n

werd verleden voor schepenen van Antwerpen, den 15 September van hetzelfde
n

jaar. Den 29 October daaraan volgende machtigde de nieuwe heer van Niel, in
r

tegenwoordigheid van den notaris Melijn, M Claudius de Croy, om de heerlijkheid
e

voor hem te verheffen, wat deze deed, 7 Februari 1588 (M. II, 2 deel p. 22).
Flaminio Garnier werd benoemd tot secretaris van den staatsraad en van den
bijzonderen raad bij patent van 15 Juni 1581. Hij was ook secretaris van de Duitsche
ambassade. Zijne jaarwedde beliep 848 pond, 12 st. 6 den. (C. 45872 p. 66).
Bij patent, gegeven te Madrid, 31 October 1583, verleende de koning hem een
pension van 600 pond 's jaars: ‘en considération des bons, agréables et diligens
services quil a cydevant rendu, pendant qu'il a servy de secrétaire ès ambassades
ordinaires qui de la part de Sa Majesté ont résidé en Allemaigne, tant devers feu
l'empereur Maximilien le second que aussy lempereur moderne Rodolphe, où il a
quelque temps satisfait seul aux affaires de la dite charge, à raison de quoy lui auroit
convenu faire plus grandz fraiz et dépens, mesmes pour lui donner moyen à mieulx
et plus commodément sentertenir au service de Sa Majesté, et pour récompense
de ses services passés et autres plus grandz, quil fera à l'advenir, oultre tous autres
traittemens et bienfaitz quil tient et perçoit d'icelle...’. (ibidem).
n

Op den 2 April 1586 deed de procureur generaal Christophe Godin hem de som
van 1200 pond uitbetalen, voor de eerste twee jaren van dat pensioen, van 31 Oct.
1583 tot 31 Oct. 1585.
Flaminio Garnier liet de heerlijkheid Schelle verheffen, den Sept. 1585, door
Balthasar van Lookenborch, krachtens koopacte verleden voor den magistraat van
e

Antwerpen, den 28 September 1582 (M. II, 2 deel, p. 2).
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Zijn wapen is: doorsneden, 1 in goud een roode dubbele adelaar, 2 in blaauw een
zilveren paaschlam, (Hellin, Mss. in fol. Tom. IV geneal. van Brouchoven). Het schijnt
dat hij in de laatste jaren zijns levens tot de waardigheid van Ridder verheven is.
Hij stierf in 1592. In de maand Mei 1593 gaf zijne weduwe eene kwijting voor 850
pond. 19 stuiv. voor ‘une année de crue de ses gaiges (het pensioen van wijlen
e

haren man) commencée le VIII jour dejuing 1591 et finie le septiesme de juing en
suivant 92, compris le jour de bissexte’ (C. 45872 p. 66).
Hij was getrouwd met Barbara de Reversé (of Reverset) vrouw van Novion, la
Tour-en-Acheville, wier wapen was in goud een roode dwarsbalk met een
uitgeschulpte rand van hetzelfde, dochter van Hercules, Heer van de genoemde
plaatsen, raad des konings in het baljuwschap van St Omer, en van Marie de Bomele,
dochter van Jacob en van Leonora de Bersaque, kleindochter van Jan, Heer van
la Tour-en-Acheville, en van Anna de Roeux, dochter van Vincenten van Johanna
Rigolet (oud handschrift, B.R.).
n

Op den 16 September 1592 verhief Jacob van Wissenborch, schout en
rentmeester der heerlijkheden van Schelle en Niel, de hooge, middelbare en lage
justitie der heerlijkheden van Schelle en Niel voor de kinderen van wijlen den ridder
Flaminio Garnier, met namen: Oudart, Pierre, Ernest, Jeanne, Marie en Anne. Oudart
de oudste werd ingeschreven als ‘sterfman’ van die leenen. Hij telde toen ongeveer
e

o

zes jaren (M. II, 2 deel, p. 57 v ). Barbara de Reversé, vruchtgebruikster van Schelle
en Niel, hertrouwde met Jacob van Enghien, Ridder, Heer van Kestergat en
Wambroeck, gezworene van Doornik in 1591/92 (weduwenaar van Johanna van
der Moten, vrouw van Bruijlles, Neufville, enz. gestorven 10 Mei 1585), met wien
zij drie kinderen had: 1 Willem van Enghien, Heer van Kestergat, burggraaf van
Santa-Cruz en van la Pandry,
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die bij Beatrice Theresia van Boisschot. met wie hij gehuwd was bij contract van 27
April 1646, eene eenige dochter had, Isabelle Anne Françoise, vrouw van den Ridder
Henri de Haro: 2 Jacqueline, geestelijke Zuster te Beaupré bij Gerardsbergen: 3.
Barbara, stichtsdame te Denain (du Chastel, Op. cit.)
Uit naam van zijne tweede vrouw en de kinderen van deze, verzocht de Ridder
Jacob van Enghien, Heer van Kestergate, van de Aartshertogen Albert en Isabella,
machtiging om boomen te planten langs de openbare wegen en op de woeste
gronden van het grondgebied der heerlijkheden van Schelle en Niel; als beweegreden
tot dit verzoek voerde hij aan, dat de goederen der familie Garnier ‘door de desolatie
vanden quartier aldaer grootelijcx zijn verargert ende bedorven, zijnde de straten
verwildert ende mit houdt bewassen’. De vorsten gaven, eene gunstige beschikking
op het verzoekschrift, den 15 December 1609, jegens een jaerl. cijns v. 2 ponden
v. 40 gr. vl. De goederen der familie Garnier in dit stuk vermeld, zijn: 't hof te Niel
mette twee hoeven ende noch sekere stede aldaer gelegen in den Swaelen hoeck
en versch stukken land en boschonder Schelle. (C. 143, p. 134).
Oudart Garnier, Heer van Novion, Schelle, Niel, enz. begaf zich in den echt met
Allegonda van Brouchoven (in blaauw 3 gouden molenijzers) dochter van Rogier,
Heer van Vechel en Erp. († 16 Februari 1656) en van Johanna van Hoorenbeke
dochter van Arnout en van Helena de Wolf, kleindochter van Hendrik van
Brouchoven, eersten schepen van 's Hertogenbosch, en vervolgens Raad, ontvanger
generaal der beden in het kwartier van 's Hertogenbosch, en van Johanna de Weerdt,
gezegd van der Steghen, dochter van Christiaan en van Sophia van den Oever. Allegonda van Brouchoven, hertrouwde na den dood van haren man met François
de Berty, Heer van Berthem, enz.
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Oudart Garnier liet slechts eene dochter na: Lambertine Ernestine, vrouw van Novion,
die de vrouw werd van haren bloedverwant Eduard van Brouchoven, gezegd van
Berty, Heer van Erp, burgemeester van Antwerpen, die zijn wapen vierendeelde
met dat van Berty, als hartschild daaraan toevoegende het wapen van Gertaldo. Hij
was een zoon van Christiaan van Brouchoven, Heer van Vechel en Erp, schepen
en vervolgens eerste pensionaris van Antwerpen en van Dorothea van Berty,
kleinzoon van bovengenoemden Rogier.
Bij patent van 15 Augustus 1626 verpandde de schatkist op nieuw de heerlijkheden
Schelle en Niel, voor 6700 en 7200 ponden aan Jo. Rogier Clarisse; deze, die
schepen van Antwerpen was, gaf in die stad op 9 September 1632, ten overstaan
r

van Jan Carel della Faille, Heer van Rijmenam, en M Cornelis de Schott,
leenmannen van het leenhof van Mechelen, aan Jan van der Hoffstadt, procureur
te Mechelen, volmacht om beide heerlijkheden voor hem te verheffen (M. VI. p.
n

154). De lasthebber kweet zich van deze opdracht, den 25 September van hetzelfde
jaar (ibid. p. 160).
Rogier Clarisse, was een zoon van Rogier, koopman te Antwerpen, geboren te
Rijsel. en van Sara Breyl (in zilver drie blaauwe palen, met een vrij kwartier, effen
a

rood) stichters van het Capucijnenklooster te Lier (zie, Théatre Sacré II pars 2 p.
173 en Butkens II Supp. 377).
Ten einde aan zijne kinderen, behalve de goederen die God hem geschonken
had na te laten ‘un commencement de quelque degré d'honneur,’ verzoekt Rogier
Clarisse, de vader, de aartshertogen Albert en Isabella, om hem een wapen te
verleenen, met gesloten helm
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(avec un timbre fermé). Hij zette uiteen, dat hij afstamde ‘d'honnêtes parents’ (men
zegt dat Lodewijk Clarisse en Marie le Batteur zijne ouders waren); dat hij altijd een
voorbeeldig leven had geleid ten opzichte van zijn Vorst, van God en de Kerk, en
dat hij aan de Capucijnen groote sommen geschonken had voor den bouw van een
klooster. Bij patent gegeven te Brussel, 30 Augustus 1614, verleenden de vorsten
hem dit wapen: op een blaauw schild een zilveren kruis, beladen met een zwart
kruis, overladen in het midden met een gouden zon: gesloten helm, zonder eenig
goud of zilver; (le heaume clos et sans aucune dorure ou argenture), de wrong en
dekkleeden van blaauw en zilver; helmteeken: een spiegel tusschen twee zwarte
vleugels (C.G. Portef, 615).
Rogier de vader en zijn vrouw Sara Breyl werden te Antwerpen begraven in het
Capucijnenklooster, waar men in lateren tijd een gedenkteeken plaatste. dat versierd
was met een wapenschild van zilver met een blaauwe dwarsbalk, gedekt met eene
kroon met negen paarlen, schildhouders, twee griffioenen, en dit opschrift:
D.O.M.
Monumentum
Familiae Claris
ex qua
Barones et comites Claramontis comites
et
Piae memoriae
Rogerij et Sarae Breyel
conjugum
ti

qui in Ordinem S Francisci
optime affecti Conventum
Capucinorum in oppido Lirano
a fundamentis extruere.
Obiit ille XXIIJ. Sept. CIƆ. IƆ. C. XXII.
Illa vero XXX. Nov. CIƆ. IƆ. C. XXXV. (J.F.)
(Wordt vervolgd.)
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Camilla's Opdracht
door Melati van Java.
I.
de

IN het begin der 15 eeuw leefde in Florence een vrouw van groote schoonheid
en schitterend talent. Camilla Ferrari was haar naam; zij had in Padua onder den
grootsten bijval en de levendigste toejuichingen verscheidene philosophische
stellingen verdedigd en met algemeene stemmen was haar de doktorshoed uitgereikt.
Van heinde en verre stroomden kunstenaars en geleerden naar Florence om haar
te zien en te hooren, want in den hoogsten graad bezat zij bovendien die gave,
welke aan de Italianen in zoo ruime mate geschonken is, zij was i m p r o v i s a t r i c e .
In rijke stroomen ontrolde de poëzie haar lippen, het heilig vuur bezielde dan haar
oogen, doortrilde haar geheele wezen, elk woord dat zij sprak klonk zoeter dan
muziek, zij raakte alle onderwerpen met haren tooverstaf aan en schonk hen een
schoonheid, die hoe kort ook van duur, haar toehoorders verrukte, haar
bewonderaars verbaasde en haar benijders het zwijgen oplegde.
Onvergetelijk was het oogenblik, wanneer men haar aanschouwde in haar wit
zijden gewaad, de golvende lokken gekroond door de lauwertakken waarmede men
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in Rome haar dichtkunst had geeerd, den langen blauwen mantel afhangend van
haar schouders, het gelaat schitterend van bezieling, de groote zwarte oogen omhoog
gericht, de lier waarmede zij haar gedichten begeleidde, in de hand, en rondom
haar de aandachtig luisterende mannen en vrouwen in de schilderachtige, kleurige
kleeding van hun tijd, gretig de woorden opvangende, die in melodieuzen val,
schijnbaar kunsteloos en toch zoo kunstvol aaneengeregen als paarlen en bloemen
haar lippen ontgleden, zich koesterend in de poëzie, die haar omgaf als een
schitterenden aureool, waarmede zij genadig alles opnam, hen omhullend en
verklarend. Zoo zag haar ook een jong schilder Donato Ravelli, die, de overleveringen
volgende van Cimabue en Giotto, in de natuur vooral de inspiratie zocht voor zijne
scheppingen.
Hij had veel van de dichteres gehoord en hij kwam haar bezoeken in haar paleis,
schitterend van mozaiëken, van marmer en goud, maar hoe zeer ook de glans hem
verblindde der stralen, die van Camilla uitgingen, alles verbleekte toen hij haar zelve
zien mocht, de zon, die allen glans in zich vereenigde en dezen weer deed uitstralen
over alles wat haar naderde.
Donato meende een godin te zien ten altaar verheven, om de aanbidding der
stervelingen te ontvangen. Haar schoonheid bedwelmde zijne zinnen; voor de
poëzie, welke zij uitsprak, had hij nauwelijks ooren, de vrouw was hem alles, de
dichteres weinig, de geleerde Doctor niets en telken keere, wanneer Camilla als
gulle gastvrouwe de poorten van haar paleis opende om ieder, die het maar
verlangde te doen genieten van haar gaven, verscheen Donato Ravelli in de ruime
zaal gesteund door marmeren kolommen, waarboven de sierlijke gebogen lijn der
arkaden, die den
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hemel van Italie, blauwer dan het schoonste azuur der mozaieken, door liet
schemeren, het tooneel van Camilla's triomfen nu kwam sieren als met slingers van
reusachtige tooverrozen.
Zijn oog bleef onafgewend op haar rusten, hij luisterde naar de muziek van haar
verzen, maar hun zin liet hem onverschillig; hij bewonderde slechts de grootere
schoonheid, die de bezieling aan haar trekken en oogen kon geven. Teruggekeerd
in zijn werkplaats greep hij naar penseel en verf en trachtte te vergeefs op het paneel
het feest terug te geven dat zijn oogen zoo pas hadden genoten.
En hij kwam weer terug en dronk met volle teugen de bedwelming, die uitging
van de schoone vrouw, duizendmaal schooner als zij steeds was, wanneer de adem
der dichtkunst haar ziel vervoerde en aan haar gelaat een uitdrukking van
eigenaardige schoonheid schonk.
Zijn bewondering, die aan aanbidding grensde kon niet lang een geheim blijven,
het minst voor Camilla zelf. Zij merkte den jongeling op, die steeds op dezelfde
plaats gezeten, de blikken onafgewend op haar gevestigd hield. Zij raadde zijn
gevoelens, en eens, toen zij na het einde harer improvisatie de zaal wilde verlaten,
zag zij hem vóór zich staan, een fraaie donkerroode laurierroos in de hand, die hij
haar niet durfde aanbieden.
Camilla strekte echter haar ranke vingers uit, nam de roos, stak ze aan haar borst,
waarop zij als een groote vurige vlam bleef schitteren, en beloonde hem met een
glimlach, die hem geheel betooverde en tegelijk tot wanhoop bracht, want meer dan
ooit begreep hij, dat zijn kunst, onmachtig zou wezen dat gelaat, dien blik en vooral
dien lach terug te geven.
Hij voelde het met smart, dat zijn kunst nog te
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laag stond, dat haar hulpmiddelen onvoldoende waren om deze natuur, al ware het
ook nog zoo onvolmaakt, weer te geven.
Eenige dagen later ontving hij een uitnoodiging om in het paleis Ferrari een feest
bij te wonen; zijn hart klopte van blijdschap en vreugde. Camilla had hem gezien,
Camilla had hem onderscheiden, zij had naar zijn naam gevorscht en nu zou hij
haar mogen naderen, misschien mogen spreken.
Donato Ravelli was niet rijk, en zijn talent hoewel zeer groot had nog niet de
erkenning gevonden, waarop hij meende recht te hebben. Daarom was de
uitnoodiging op het paleis Ferrari voor hem een groote gebeurtenis.
Toen hij er verscheen, schitterde alles van bloemen en van licht; dames in fluweel
en zijde, schitterend van goud en diamanten, opgeleid door cavaliers niet minder
sierlijk uitgedost, vulden reeds de zalen, de muziek deed zich hooren, en de paren
schikten zich ten dans.
Maar Ravelli's oog zocht slechts een enkele, de beminnelijke meesteres van dit
paleis en van zijn hart. Het kostte moeite haar te naderen, zoo was zij omstuwd
door gasten, wier lippen overvloeiden van lof op haar schoonheid, haar genie, haar
gastvrijheid, maar die fluisterend spotten over haar ijdelheid en haar grillen, die de
lichtzinnige wreedheid, waarmede zij speelde met de harten harer bewonderaars,
streng gispten.
Donato Ravelli luisterde niet of liever hij trachtte niet te luisteren; hij zeide tot zich
zelf dat het de nijd was, die alleen zoo spreken kon. Zou die heerlijke gestalte, dat
sprekende oog, dan niet wijzen op een ziel zoo groot en edel als ooit door een
menschelijk lichaam omhuld werd?
En toen hij haar eindelijk spreken mocht, toen hij
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haar hand aan zijn lippen mocht brengen, voelde hij zich als een nederige pelgrim,
zijn hulde brengend aan het voorwerp zijner vereering.
‘Het is in waarheid een kus vol beteekenis, dien gij op mijn vingers drukt,’ sprak
zij met haar gouden stem, ‘twee zusterkunsten ontmoeten elkander daarin.’
‘En uwe oogen, schoone Muze, zijn de fakkels, die hun vereeniging blijde
verlichten,’ antwoordde Donato. Zij glimlachte en hernam:
‘Wellicht is die vereeniging toch reeds tot stand gekomen in u, den trouwen dienaar
dier Muzen.’
‘Een dienaar ja, maar een nederige, een onwaardige dienaar; meer dan ooit erkent
hij zijn minderheid, als hij opziet naar u, als hij Icarus gelijk, zijn vleugels verzengd
voelt door de stralen, die uitgaan van de zon, die hem thans verlicht.’
‘Verzengen? Ik wist niet dat mijne tegenwoordigheid vernietigen kon; ik heb slechts
een wensch, alles om mij heen te koesteren door weldadige warmte, op te wekken
tot nieuw frisch leven, een leven dat bloemen draagt, en vruchten!’
‘Helaas! Ik weet het beter, uw genie werkt als de zon; in den woestijn mijner ziel
bloeide een plantje, klein en zwak 't is waar, ik verzorgde het met liefde en angst.
Sints ik u gezien heb kwijnt het weg, er is in mij plaats voor niets anders meer dan
voor den gloed van uw schoonheid, uw genie!’
‘O neen, zeg dat niet! Ik hoor dat gij een schilder zijt, een schilder, in wien de
brandstof hoog opgestapeld ligt, een vonk alleen ontbreekt; wanneer deze er in valt
dan zal zijn kunst ontvlammen en een. licht rondom zich verspreiden, waarbij mijn
roem niets beteekent.’
‘O, Madonna! Gij bespot mij, dit is niet goed!’
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‘Ik bespot u niet, ik waardeer u. Uw keuze is de schoonste geweest, uw Muze is
edeler dan de mijne! Haar behoort de onsterfelijkheid. De woorden, die mijn lippen
ontsnappen, zij leven niet langer, dan het lentekoeltje, dat over de tuinen strijkt, de
geuren der bloemen met zich neemt, een poos de menschen verkwikt en dan
verdwijnt als ware zij nooit geweest. Zij gelijken de kleuren der roos, die ik u ontnam,
een oogenblik schitteren zij met ongeëvenaarde pracht om dan te verwelken en te
verdorren.’
‘Maar in ons leeft de herinnering aan den geurigen adem der lente, aan de kleuren
der roos! Zoo nemen zij die ze bewonderen ook de herinnering aan uwe schoonheid
en genie met zich mede!
‘Weet gij niet dat wufter en ijler dan de adem der lente, vergankelijker dan de
kleuren der bloem, de herinnering is van de menschen? Zij hooren mijn stem, zij
juichen mijn gedichten toe, zij gaan heen en vergeten ben ik!...’
‘Maar uw schoonheid, zien zij terug!’
‘Mijn schoonheid! Kom terug over tien, twintig jaar? Waar is dan mijn schoonheid!
Zij zal medelijden opwekken, zoo al geen afkeer. Mijn poëzie, ik kan ze aan het
papier toevertrouwen, maar daarmede bewijs ik haar geen dienst! Zij is als de bloem,
schoon en schitterend wanneer zij geboren wordt, maar zij verdort als men pogingen
doet haar te bewaren. Uw kunst echter leeft en blijft leven, eeuwen lang!’
‘Madonna helaas! Ook dat is ons schilders ontzegd, het middel om aan ons werk
een leven van eeuwen te verzekeren bestaat nog niet. Waar zijn de werken van
Apelles gebleven, de roem van zijn tijd, de eeuwen hebben het uitgewischt. Niets
is bestand tegen hun werking dan de goddelijke dichtkunst!’
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‘Maar niet mijn poëzie! Ik weet het, velen zullen ze opschrijven, doch ik weiger hen
de vergunning, liever de bloote herinnering aan mijn kunst dan de vrees, dat andere
geslachten haar een ster zonder licht, een bloem zonder geur en kleur zullen
noemen. Maar wat belet u mijn gelaat, dat gij meer schijnt te bewonderen dan mijn
verzen, voor het nageslacht te bewaren?’
‘Heb ik 't u niet gezegd dat de gloed uwer oogen de mijne verblindt, dat uw glimlach
mijne hand verlamt, dat de kleur uwer wangen mijne verven dofschijnt?’
‘Ik meende dat gij moediger waart; zie, mijn werk wensch ik niet te bewaren voor
de toekomst, maar ik wil toch voort blijven leven. Ik wensch dus dat gij mij weergeeft,
wanneer de god der poëzie mij in zijn banden heeft gekluisterd, wanneer ik,
gehoorzame Pythia, uitdrukking geef aan de taal die hij mij toefluistert, ik wil dat gij
mij weergeeft met de lier in de hand, en allen rondom mij geboeid door de taal mijner
lippen, zoo moet ge mij schilderen opdat de eeuwen na mij zullen weten wie Camilla
Ferrari was, welke gave haar behoorde en welke macht zij bezat over hart en geest
van haar volk. Dat zult gij schilderen, Donato, ik verlang het’ en hier ging haar stem
in teeder gefluister over ‘dan bereiken onze beider namen vereenigd het nageslacht’.
Donato geloofde de speelbal te zijn van een droom; verbaasd zag hij haar aan,
maar de uitdrukking van haar oogen kon hem niet bedriegen.
‘Signora! is u dat ernst?’ vroeg hij, ‘ik zal uw portret mogen maken, gij vertrouwt
het mij toe, ô mijn Meesteres, mijn Koningin, mijn Godin!’
‘Stil! we zijn niet alleen! Gij moogt zoo niet spreken, men zou zeggen, dat gij een
heiden waart en
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een heiden geef ik zulk een opdracht niet. Neemt gij haar aan?’
‘Als ik durfde!’
‘Zoo ik een afgod moest aanbidden dan zou hij Moed heeten. Kom, breng met
mij hulde aan het zelfde altaar, Donato! En dan zult gij zien of het waar is, dat mijn
invloed verzengend en vernietigend werkt op het teedere twijgje uwer kunst dan
wel òf zij een dauw gelijk het tot ontwikkeling, bloei en wasdom brengt, het maakt
tot een boom, onder welks takken ik den storm der vergetelheid zal durven tarten!’
Maar Donato sloeg de oogen niet op, hij wrong in wanhoop zijn handen en zuchtte.
‘Hoe gij draalt? Ik heb mij toch niet in u bedrogen,’ ging Camilla streng voort, ‘gij
wilt mij uitroepen tot koningin uwer ziel en gij vreest mijn bevelen te volbrengen?
Mijn onderdanen moeten helden zijn of ik verban hem uit mijn tegenwoordigheid!’
‘O Madonna! Heb medelijden met mij, zeker uw opdracht is grootsch, zoo grootsch
dat ik mij verpletterd voel onder haar gewicht. Om u te schilderen zooals gij het
verlangt, daartoe is echter meer noodig, dan ik bezit!’
‘Gij zoudt het niet kunnen, als ik 't wensch?’
‘Kunnen!’ en een straal van vreugde lichtte in zijn oogen, ‘wie zou het kunnen,
naar waarheid u af te malen, zoo dat de nabootsing het oorspronkelijke slechts
eenigszins nabij kwam, maar uw tegenwoordigheid zal mijn penseel bezielen, mijn
kracht verdubbelen. Aan deze hand, twijfel ik niet, maar ach! mijn verf is zoo zwak,
zoo kleurloos, om uw oogen, uw lippen, uw kleur, uw lokken af te beelden en dan
zij dragen in zich hun eindigheid, hun vergankelijkheid, nog slechts enkele jaren,
en die matte kleuren zijn verbleekt, niets
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waarborgt hun blijvende frischheid, zij kunnen u geen onsterfelijkheid beloven! Wat
bleef er over van de meesterstukken van Cimabue, van Giotto, wat zal na een eeuw
nog zichtbaar zijn van mijn werk?’
‘En is er geen middel, Donato, om aan die kleuren meerder glans en duurzaamheid
te geven?’
‘Het middel is gevonden, zegt men, ver over de bergen, in het land der Vlamingen;
daar is een schilder, die het geheim heeft opgespoord. Niets moet de frischheid en
kleur evenaren van zijn arbeid, en het kan gerust de eeuwen trotseeren, maar nijdig
verbergt hij zijn vondst voor aller blikken; noch goud, noch schitterende beloften
kunnen hem van het geheim zijner ontdekking berooven.’
‘Een kostelijke ontdekking, voorwaar! En vermoedt niemand wat hij in zijn verwen
mengt?’
‘Neen, niemand! Ik zag een paneel door zijne hand geschilderd, o, indien ik zijn
verf bezat, hoe zou ik mijn penseelen wijden aan de nabootsing uwer schoonheid,
Madonna!’
Camilla dacht na; haar borst ging heftig op en neer, haar lippen trilden en
eensklaps zijn hand in de hare nemend zeide zij kort en beslist, bijna gebiedend:
‘Ik moet mijn beeltenis hebben in die onvergankelijke kleuren geschilderd. Wilt
gij het uitvoeren, ga dan naar het land van Vlaanderen, tracht het geheim machtig
te worden tot elken prijs of anders roep dien schilder hier en ik zal hem mijn opdracht
geven.’ Donato verbleekte.
‘O Signora! Gij zijt wreed, maar ik zal u gehoorzamen, nog morgen vertrek ik naar
het vreemde land, ik zal de verf meebrengen en u afschilderen, maar wat belooft
ge mij tot loon?’
De strenge uitdrukking van haar gelaat verdween, de glimlach van bovenaardsche
schoonheid verlichtte
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haar trekken weer, snel wierp zij een blik door de feestzalen, waarin de gasten haar
lang onderhoud met den jongen schilder reeds begonnen optemerken; toen reikte
zij hem de hand om haar ten dans op te voeren en zacht, schier onhoorbaar als
een zucht, viel het van haar lippen:
‘Eeuwige roem en... mijne liefde!’

II.
De stad Brugge lag vierhonderd jaren geleden nog niet verzonken in de kalme, bijna
plechtige rust, welke haar nu omgeeft; het met kroos bedekte water harer kanalen
rimpelde zich niet zacht en loom alleen bij het voorbijstrijken van den wind, het gras
bekleedde zijn straten nog niet met een donzig groen kleed; het Belfrood deed de
machtige klanken zijner klokken niet galmen, door een ruimte te groot om haar
bewoners te bergen en daardoor ledig en hol. Het zag neer op een levendige
koopstad, op een markt, de stapelplaats van binnen- en buitenlandsche waren, de
voortbrengselen van een nijvere, onvermoeide bevolking, wier werkzaamheid rijke
vruchten afwierp, zooals de weelde duidelijk verried, die voorgezeten had bij het
aanleggen der grootsche kanalen, waarin zich woningen spiegelden, aan paleizen
schier gelijk, die sprak uit de pracht der openbare gebouwen, uit de kunst ten koste
gelegd aan kerken en kapellen.
Uitrustende van de lange, bloedige worstelingen om haar vrijheid genoot Brugge
nu eerst ten volle van haar welvaart; na haar plicht gedaan te hebben op de beurs,
de markt, in de factorijen van zeventien verschillende landen, riep zij de kunst ter
hulpe tot genot en veraangenaming van het leven binnen haar muren.
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Van alle heiligdommen door de godsvrucht en kunstzin der Bruggenaren opgericht,
is er zeker geen bevalliger en rijker dan de kapel toegewijd aan het H. Bloed. Geen
plaats scheen den vromen Vlamingen heiliger om er neder te knielen en van God
de verhooring hunner wenschen te verkrijgen dan dit bedehuis, waarin de kostbare
reliquie van het Heilig Bloed des Verlossers werd bewaard. Van 's morgens vroeg
tot 's avonds laat, was de stille kapel gevuld met biddende vrouwen en ook met
mannen in alle kleederdrachten der wereld, die hier aan den voet van het altaar
voor een oogenblik het gewoel daarbuiten kwamen ontvlieden om in een korte
verzuchting van het hart, zich te verheffen boven de dorre eer- en winzuchtige
belangen, die hun geest op beurs en markt vervulden.
De laatste stralen der zon wierpen door de gekleurde vensterglazen een mystiek
licht vol rood, blauw, violet en goud op den tot bloem en blad geworden steen van
het heiligdom. Niets verbrak de stilte, dan de zachte, schier onhoorbare ademhaling
der biddende vrouwen, dan het voortschuiven der koralen van haar rozenkransen
en van tijd tot tijd het eigenaardig knetteren der kaarsen of het getik van een zich
loslatend stuk was.
Daar heerschte in de kleine ruimte waarin nog de blauwe, geurige adem der
wierook hing, een kalmte, welke men nergens vindt dan in het huis des gebeds,
een stilte zoo zacht en heilig, dat slechts het geruisch der wieken van de hier voor
Gods aanschijn in aanbidding neergezonken Cherubynen, waardig zou zijn het te
verbreken.
Zacht en schier onmerkbaar stond er een slanke vrouwengestalte op, die dicht
bij het altaar eenigen tijd roerloos had geknield; zij wierp een vluchtigen blik op de
kleurige schaduwen, welke het invallende zonnelicht op den vloer teekende, als
bevatten
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zij voor haar een waarschuwing dat het tijd was, haar gebed te staken en huiswaarts
te keeren. Zij boog zich nogmaals eerbiedig voor het altaar, kuste het kruis van haar
rozenkrans en verliet de kapel.
Zij droeg over haar kleederen, den grooten onbevalligen thans nog in Brugge en
Gent gebruikelijken zwarten mantel, waarvan de kap haar hoofd bijna geheel
omhulde, en slechts het gelaat zichtbaar liet, een gelaat fijn, blank en rozig, waaraan
zachte liefelijkheid, de grootste schoonheid, de sterkste bekoorlijkheid schonk. Even
verhief zij hare groote blauwe oogen helder en doorschijnend, als de kinderziel, wie
zij tot spiegels strekten, maar sloeg ze dadelijk neer toen zij den zwarten, vurigen
blik ontmoetten van een jonkman, die aan den ingang der poort stond en meer
aandacht scheen te wijden aan haar dan aan de heiligheid der plaats.
Zacht en fijn was de blos, die bij deze onverwachte ontmoeting haar voorhoofd
en wangen kleurde; zij boog het hoofd nog dieper en zette haar weg voort, zonder
den vreemdeling meer een blik te gunnen.
Hij volgde haar echter van verre, hij zag haar met zedigen en toch vasten zekeren
tred, een zijstraat inslaan, die op een kanaal uit kwam, een der stilste en afgelegenste
van Brugge; hij zag haar stilstaan voor een huis van eenvoudig somber aanzien,
den klopper bewegen, op de groote, stevige met ijzer beslagen deur en toen
daarachter verdwijnen.
Aan de poort bleef hij staan, mat met den blik de hoogte en de sterkte van hout
en ijzer en schudde mismoedig het hoofd.
‘Weer een dag verloren! “mompelde hij,” maar toch geduld, het zal gebeuren!’
De jonkvrouw had zich intusschen binnen van haar
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onbehagelijken mantel ontdaan en snelde vlug en vroolijk de eikenhouten trap op;
waar zij langs kwam, daar scheen het lichter en helderder te worden in de holle
gangen. Met een speelsche beweging schoof zij het stemmig kapje achteruit, dat
met moeite haar dikke, blonde haren in bedwang hield, en liet toen haar twee lange
vlechten, vrij zwieren voorbij haar middel; de vrome jonkvrouw van zooeven had
plaats gemaakt voor een onbezorgd gelukkig kind.
Zij stiet een deur open en de schemering, die reeds de gangen en de trap vervulde,
week plotseling voor het heldere licht, dat uit drie hooge ramen, eene ruime kamer
binnenstroomde.
‘Nog aan het werk, mijn ijverige broeders!’ riep zij uit, ‘kom, nu wordt het tijd de
penseelen aan kant te leggen en buiten in den tuin ons avondmaal te gebruiken,
zie maar, het groote licht wordt u ontrouw!’
‘Zooals Margaretha haar paneel ontrouw werd?’ antwoordde de jongste der beide
mannen, die zich in de kamer bevonden. Hij kon omstreeks dertig jaren oud zijn,
zijn gestalte was groot en forsch, maar zijn gelaat droeg de kleur, die hen kenmerkt,
wier leven grootendeels binnenshuis in een benauwde atmosfeer voorbij gaat. Op
zijn oogen echter had deze geen invloed kunnen uitoefenen, want zij vonkelden als
twee sterren vol inwendigen gloed; zijn broeder scheen ouder, diens gelaat was
zachter en regelmatiger, zijn houding een weinig voorovergebogen, zijn borst
ingevallen, maar op beider gelaatstrekken, die van ingespannen werk en diep
nadenken getuigden, lichtte een blijde glans bij het hooren der vroolijke stem van
het meisje.
‘Ontrouw worden aan mijn paneel! Wel zeker, ik wil den trouw niet koopen door
bleeke wangen als de uwe, broeder Jan, of door een droge kuch als die van mijn
goeden Huibert. Laat mij eens zien, wat schoons
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gij gedaan hebt en dan volgt gij mij, naar buiten in den tuin. Ik heb een heerlijke
hesp voor het avondmaal bereid en daar hoort een kanne schuimend bier bij!’
Zoo pratend ging zij naar de paneelen der beide broeders; alles om hen heen
toch verried dat zij de schilderkunst beoefenden en haar waardige dienaren waren.
‘O “riep zij bewonderend uit,” dat wordt schoon, lieve broeder! Hoe frisch zijn die
verven, het lijken de kleuren wel, die daar straks uit het raam van de kapel van het
H. Bloed op mijn mantel vielen. Uw uitvinding is toch kostelijk broeder Jan, nergens
op geen schilderij ter wereld kan men dat donkerrood zoo vreedzaam naast het
donkerblauw zien liggen of het moest alleen op oostersche tapijten of op kerkramen
zijn.’
De schilder kwam naast haar staan en met welgevallen bezag hij zijn eigen werk.
‘Ja, wij wonnen veel, Margaretha, maar ons meesterstuk, dat moeten wij
gezamentlijk scheppen, want dat eerst zal den roem mijner uitvinding over de geheele
wereld verspreiden. Zie, Huibert, is reeds aan het werk geweest om het ontwerp te
schetsen. Ge weet het moet dienen voor het altaarstuk, dat onze goede Heer, de
Hertog van Bourgondië bestemt voor de genadekapel in Gent.’
‘En op uw hulp rekenen wij ook, zuster Margreet,’ zeide de ernstige, oudere
broeder.
‘Ach mijn hulp! Wat zal die u baten? Ik durf mijn penseel niet voeren naast zulke
beroemde mannen als mijn beide broeders Huibert en Jan van Eyck!’
Intusschen had zij zich over de tafel gebogen, waarop de schets lag door Huibert
ontworpen.
‘O,’ riep zij verheugd uit, ‘ik zie reeds, wat het worden zal.’ De aanbidding van het
Lam!’ ‘En daar in de verte hebt ge de omtrekken geteekend van de torens van het
hemelsch Jerusalem, maar

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

417
zij lijken op die van Maastricht. O Maastricht! Weet ge nog, toen ik klein was en met
Moeder zaliger uit Maaseijck daar den plechtigen omgang mocht zien op het feest
van den grooten Sint Servaas?’
‘Ja, dat was een vreugd! Ik zie de kerk nog vóór mij en de Maas, de Maas, die
langs ons huis stroomde....’
Haar oogen vulden zich met tranen bij de herdenking van de gelukkige,
onbezorgde dagen harer jeugd.
‘O broeder! wat zal dat heerlijk worden en grootsch!’ zeide zij met gevouwen
handen, vol stille verrukking.
‘En Margareet, “ging Huibert voort,” moet ons helpen Onze Lieve Vrouwe te
schilderen en de rei der maagdekens. Niemand kan het beter dan zij, het reine
maagdelijn!’
‘O neen, neen, ik zou het niet kunnen!’ riep zij blozend uit, ‘ik zou 't niet durven,
ik kan het niet!’
Jan nam een paneel, dat bij het derde raam stond en hield het in de laatste
verglimmende zonnestralen; het stelde een O.L. Vrouwebeeld voor met
onbeschrijfelijk zoet en vriendelijk aangezicht.
‘Niet waar Huibert, zoo de zoete Vrouwe af te schilderen, dat vermogen onze
ruwe handen niet!’ vroeg Jan, ‘dat kan slechts een jonkvrouw, wier penseel geleid
werd door haar heilige patrones zelve!’
‘Een jonkvrouw met rein oog en liefdevol gemoed.’
Margaretha bloosde, was het omdat de lof harer broeders haar verlegen stemde,
of omdat plotseling haar ziel verduisterd werd door de herinnering aan een paar
gloeiende blikken, die haar onophoudelijk schenen te vervolgen en uit alle hoeken
aan te staren?
Voor 't eerst in haar jong leven voelde zij zich
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onder de betuigingen der hartelijke, bijna vaderlijke liefde harer broeders vreemd
te moede.
‘Laat ons gaan!’ sprak zij, zich snel omwendend, ‘morgen is het weer een dag
om te arbeiden, en buiten wacht u het avondmaal.’

III.
Het was een ernstig, stil leven dat de beide gebroeders Van Eyck en hunne jeugdige
zuster in Brugge sleten, nadat zij ten wille van de belangrijke uitvinding door Jan,
eenige jaren geleden gedaan, zich vast voorgenomen hadden, niemand op hun
werkplaats toe te laten ten einde het groote geheim streng te bewaren.
Ongelukkig was dit leven echter niet; alle drie gingen op in hun kunst, de dagen
vlogen voor hen om zooals zij daar dikwijls uren lang zwijgend voor hun paneelen
zaten, verdiept in den arbeid.
Margaretha legde dan dikwijls zuchtend palet en penseelen weg, omdat
huishoudelijke bezigheden haar elders riepen; of daar zij gaarne voor een uurtje
hare ziel wilde verpoozen door een hartelijk gebed, op haar lievelings plekje de
kapel van het H. Bloed, maar altijd kwam zij weer blijde terug bij haar broeders de
groote kunstenaars en bij haar eigen werk, de beelden der heiligen, die zij zoo innig
liefhad.
Eenige dagen na den avond, toen de jonkvrouw in de kapel den vreemdeling had
gezien, was het drietal in de ruime werkkamer, die door een poort met ijzeren bouten
van de buitenwereld afgesloten was, vlijtig aan den arbeid, Huibert en Jan ten minste;
Margaretha doopte wel telkens haar penseelen in de met olie aangelengde verwen,
maar het scheen of haar de kracht of de lust ontbrak ze op het hout te bewegen.
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Het zachte, vriendelijke gelaat der heilige Moedermaagd en de liefelijke oogen van
het goddelijke Kind schenen haar verwijtend aan te staren; zij aarzelde er de laatste
toetsen aan te geven, het was of elke penseeltrek dien zij nog doen zoude het
heilige, reine karakter van die hemelsche figuren weg moest vagen.
Anders zweefde haar steeds het ideaal van engelenreinheid, van bovenaardsche
schoonheid zoo duidelijk voor den geest, het viel haar zoo gemakkelijk het penseel
in de verf te doopen en dan het maar voort te laten glijden op het hout van haar
paneel; als ondanks zich zelf zag zij dan de teederste lijnen, de zachtste kleuren
haar penseel ontvloeien, en zij vormden nog vóór dat zat zij het zelve wist, de figuren
vol onbeschrijfelijke, reine liefelijkheid, die de bewondering harer broeders zoo
opwekte.
't Is waar, haar lippen zongen dan zacht en melodieus een lied ter eere der goede,
lieve Vrouwe;
Als een schoone dageraad,
Die voor den lichten dag opgaat,
Zijt Gij, Maria reine!
Mijn onderstand en al mijn raad,
Mijn hoop, mijn troost, mijn toeverlaat,
Zijt Gij, o Vrouw, alleyne!...

En deze zoete klanken, die haar vroom gemoed ontwelden, bezielden ook het werk
harer broeders; het gaf hun goede, heilige gedachten, het verhief hun geest, naar
boven in die verheven sferen waarin zij de modellen zochten van hun scheppingen.
Het schonk daaraan dien stempel van innige godsvrucht, van onthechting aan al
het aardsche, welke thans nog na zoovele eeuwen onze bewondering opwekt, ons
geloof versterkt.
Maar heden klonk Margeretha's liefelijk gezang niet meer; een wolk lag op haar
anders zoo glad en effen voor-
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hoofd, haar blik kon niet rusten op het werk vóór haar, maar dwaalde naar buiten,
naar den tuin vol geuren en vol lommer, waar de blauwe hemel tusschen het
kantwerk van het gebladerte schemerde, waar de vogels zich op de teêre takken
wiegelden of telkens tegen de kleine in lood gezette ruiten tikten.
‘Zuster Margaretha,’ zeide Huibert, ‘wij hooren uw lief stemmeke niet, en toch wij
hebben er juist zoo'n behoefte aan.’ Margaretha glimlachte en zij zag rond of zij uit
een droom ontwaakte; haar penseel was intusschen opgedroogd.
‘Het schilderen vlot ook niet,’ sprak Jan. ‘Zusterke, zusterke, ge hebt den zomer
in het hoofd, de zon, de bloemen en de vogelen.’
‘'t Kan wezen, broeder! Noch zingen, noch schilderen gaat mij vandaag goed af;
ik zal u niet langer storen en liever eens zien, wat Nelleken uitricht.’
Zij streek met de hand langs de oogen; het was overal beter dan hier, waar de
gezegende Moedermaagd door haar zelve geschilderd haar zoo bedroefd
aanstaarde, maar 't was toch hare schuld niet, dat waar zij ging of stond zij steeds
de groote, zwarte oogen van dien vreemdeling op zich gevestigd zag, die oogen
met hun vreemden, donkeren gloed, waarbij het uitzicht der Vlaamsche jongelieden
zoo mat en flauw scheen. Elken ochtend wanneer Margaretha in de hoofdkerk naar
de H. Mis ging of 's avonds als zij haar rozenkrans in de kapel van het H. Bloed
kwam bidden vond zij den jongeling op haar weg en steeds vervolgde hij haar met
dien zonderlingen vurigen en toch ernstigen blik, waarin zij, vrouw als zij was,
duidelijk genoeg bewondering kon lezen en die als gloeiende kolen haar ziel in
brandden.
Zij legde het schilderstuk neer en nam een nieuw paneel; vlug schilderde zij
daarop een figuur.
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‘Sint Joris!’ riep Jan, die stil achter haar was komen staan, verbaasd, ‘hoe zuster,
gij hebt u nooit aan het mannenfiguur gewaagd en nu teekent gij plotseling en zoo
goed een dapper ridder!’
Huibert kwam nader en schudde het hoofd.
‘Zusterke!’ waarschuwde hij, ‘waag u niet aan mannenwerk, houd u bij Onze Lieve
Vrouw en de engelen en zij zullen uwe hand zegenen.’
IJlings wierp Margaretha haar stift ter zijde en zonder een woord meer te zeggen,
snelde zij de werkplaats uit en ging den tuin in. De broeders zagen elkander verbaasd
aan.
‘Wat deert het kind?’ vroeg Jan, ‘ik zag haar nooit zoo!’
‘Broeder,’ zeide Huibert, ‘het stille eenzame leven, waartoe gij haar veroordeelt,
past kwalijk bij haar jeugd. Jeugd wil vreugd. Ons voldoet de kunst en ons werk,
maar zij heeft recht op meer, zij moet speelgenooten hebben, misschien... een
bruidegom. Het gaat niet aan haar langer te veroordeelen tot dit kluizenaarsleven
dat u en mij voldoet, en dat gij ons oplegt ten wille van uw geheim!’
Jan zag somber voor zich heen.
‘Openen wij eens de deur voor Margaretha's vriendinnen, dan is het gedaan met
onzen roem en onze glorie!’
‘Is haar geluk niet meer waard?’ vroeg Huibert peinzend.
Jan antwoordde niet meer, hij was weer aan zijn werk gegaan. Margaretha zat
intusschen in een dichtbegroeid prieel van den grooten tuin en schreide; zij wist zelf
niet waarom, voor 't eerst voelde zij dat haar leven stil en treurig was. Wat eenige
dagen geleden haar nog met blijdschap vervulde, dat liet haar nu
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onverschillig en koud; zij leed en wist niet waardoor.
Eensklaps hief zij het hoofd op, daar viel in haar schoot een ruiker witte rozen;
zij stond op, zag rond maar ontwaarde niets; alles om haar heen bleef onveranderd.
Nu nam zij de rozen en bewonderde glimlachend hun schoonheid en zoete geuren;
hoog bloosde zij plotseling want tusschen de bloemen stak een briefje. Aarzelend
en telkens om zich heen ziende, haalde zij het uit en las niets dan dezen versregel
van Petrarca:
Conosco io un umore che molto brame, ma poco spera e nulla chiede.

(Ik ken een liefde die veel verlangt, maar weinig hoopt en niets verzoekt.)
Margaretha, die Italiaansch verstond en sprak, voelde haar hart onstuimig kloppen
en het bloed naar haar hoofd stijgen toen zij deze woorden las, maar al te goed
begrijpend wie ze neergeschreven had.
Er naderden stappen; snel verborg zij het briefje en verliet met de rozen in de
hand het prieel; Huibert kwam haar tegemoet, haar bezorgde, liefdevolle broeder,
die sinds den dood hunner ouders als een vader over zijn jongere broeder en zuster
had gewaakt. Vriendelijk sprak hij haar toe, ondervroeg haar over hare gezondheid
en gaf haar den raad eens haar vriendin Johanna de Crayer te bezoeken, dit zou
haar afleiding geven; zij had zich overwerkt in den laatsten tijd, het was hier zoo
stil, zoo eenzaam, broeder Jan had er niets op tegen dat zij haar vriendin bezocht
of haar bij zich vroeg. In de werkplaats zou Johanna toch niet vragen binnen te
komen.
Margaretha luisterde verstrooid en verlegen; de goedheid van haar oudsten
broeder beschaamde haar; zij begreep dat het haar plicht was, hem die de plaats
van
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een vader bij haar vervulde, te verhalen van hare ontmoetingen met den Italiaan,
van de bloemen, die hij haar gezonden had en van de bekentenis zijner bescheidene
liefde, maar een onverklaarbare angst en tegenzin hielden haar terug.
Zij had haar geheim misschien reeds te lief gekregen dan dat zij het zelfs haar
bezorgden broeder had kunnen toevertrouwen. Gaarne wilde zij echter van zijn
toestemming gebruik maken en de betrekkingen met haar vriendin weer aanknoopen.
(Wordt vervolgd.)
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Een woord met betrekking tot het Koninklijk Museum van
Dudheden en Wapenen te Brussel.
door Graaf Maurin Nahuys.
EENIEDER die de Belgische schoone hoofdstad kent, heeft het Koninklijk Museum
van Oudheden en Wapenen, in de daartoe ingerichte schilderachtige
middeneeuwsche Halsche poort bezocht. Het ligt geenszins in onze bedoeling, om
- wat overigens dan ook in eene korte mededeeling onmogelijk zou zijn, - hier in
bijzonderheden te treden over al de daarin bewaarde, voor geschiedenis en kunst
zoo belangrijke schatten. Een door den heer J. Destrée, den verdienstelijken adjunct
conservator van genoemd Museum, met zeer veel zorg en kennis vervaardigden,
beredeneerden catalogus, zal weldra het licht zien, en zijne verschijning zal, zoowel
door de mannen van wetenschap als door het kunst- en oudheidminnend publiek,
welkom geheeten worden.
Thans willen wij ons slechts erbij bepalen, met een enkel woord gewag te maken
van de voornaamste
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aanwinsten voor dat Museum gedaan, gedurende het dienstjaar 1887-1888, naar
(1)
aanleiding van een verslag daarvan, door den heer Destrée openbaar gemaakt .
Wij zien daaruit, dat al de takken van kunstnijverheid zijn vertegenwoordigd.
Onder de gouden en zilveren sieraden merken wij op eenen zilveren gesp van
e

smaakvollen vorm, uit het einde der VI eeuw, met volgende zinspreuk, in gothische
letters op zwartachtig blauw émail: † pour loyauté maintenir.
De heer Destrée merkt daarbij op dat de spreuk het huis Lusignan aanduidt, en
dat, zoo die gesp niet toebehoord heeft aan een lid van dat beroemd geslacht, hij
(2)
alsdan vermoedelijk afkomstig is van een der ridders eener Lusignansche orde .
Verder vergelijkt de heer Destrée eenen anderen zilveren gesp eener abdis,
eveneens te Luik gevonden en in het Koninklijk Museum aanwezig; beiden hebben
vele punten van overeenkomst, waaruit de geachte schrijver gelooft te kunnen
e

afleiden, dat niet alleen beiden tot hetzelfde tijdvak (XV eeuw) behooren, maar ook
kunstwerken zijn van denzelfden oorsprong.
Na melding gemaakt te hebben van een rond zilveren plaatje met vergulden
beeldjes van S. ANTHONIS EN S. BERBERA, gelijk het omschrift luidt, dat van de
e

tweede helft der XV eeuw dagteekent en waar-

(1)

(2)

Les accroissements du Musée Royal d'antiquités et d'armures, 1887-1888, par JOSEPH
DESTRÉE. Docteur en philosophie et lettres, conservateur-adjoint du Musée Royal d'antiquités
et darmures. (Extrait du bulletin des Commissions royales d'Art et d'Archéologie.) Bruxelles,
1889, 93 blz. 3 platen.
Na het in bezit nemen van het eiland Cyprus, stichtte Graaf de Lusignan in 1108 de Orde van
het Zwaard ook genaamd Orde van Cyprus, of van het Stilzwijgen.
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schijnlijk uit Noord Brabant afkomstig is, behandelt de heer Destrée, naar aanleiding
van een gesneden sieraad uit Zevenbergen in gegoten zilver, gedeeltelijk verguld,
den eigenaardigen kunstarbeid der Zevenbergers.
Als kleinood vermelden wij nog een klein doodshoofd met ringetje om aan eene
ketting te hangen. De schedel opent zich bij wijze van een deksel. In het bovenste
gedeelte ontwaart men de Hostie, waarop een microscopische Calvarieberg is
geëmailleerd, en die omringd is van eene zon en vergezeld van twee knielende
engelen. Het onderste gedeelte vertoont eene katafalk, door een met tranen bezaaid
kleed gedekt; de katafalk kan opgelicht worden, en dan ziet men een geraamte in
eene doodkist liggen; alles keurig fijn en uitvoerig in goud bewerkt en zeer kunstig
geëmailleerd.
Men heeft willen beweren, dat het zou hebben toebehoord aan Hendrik III, koning
van Frankrijk, wiens voorliefde voor dergelijke voorstellingen bekend is, doch de
heer Destrée, die niet houdt van gewaagde gissingen, bepaalt er zich bij, dit
zonderling voorwerp aan het tijdvak van dien vorst toe te schrijven, en geeft dan
een hoogst belangrijk overzicht van sieraden, van dien zelfden aard, als:
doodshoofden, doodkisten met geraamten, ringen den dood voorstellende, met
e

eene doodkist, enz. Hij zegt dat die voorwerpen zeer in de mode waren in de XVI
eeuw, zoowel in Frankrijk, in Engeland als in Duitschland, en herinnert daarbij aan
de in Wurtemberg bestaand hebbende orde van het Doodshoofd.
Vervolgens komen de in brons gegoten voorwerpen, als: een merkwaardige,
e

driekantige voet van een kruis, in romaamschen stijl der XII eeuw; en een fraaie
e

vijzel der XVI eeuw, met twee ooren en volgend omschrift: † JAN † VAN HOEN †
ANNO † 1583.
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o

Het ijzerwerk is vertegenwoordigd, 1 door een zeer fraai bewerkt groot slot, versierd
met het gekroond, fransch wapenschild met de drie lelies, uit de eerste helft der
e

o

XV eeuw; en 2 door een uiterst sierlijk bewerkten sleutel van smaakvollen vorm,
e

uit de XVII eeuw; waarschijnlijk van franschen arbeid.
In ivoor worden twee platen met geestelijke voorstellingen vermeld, de eene uit
e

e

de X , de andere uit de XIV eeuw.
Onder een der belangrijkste aanwinsten behoort voorzeker genoemd te worden
e

een geschilderd altaarstuk, uit de tweede helft der XIII eeuw. Het bestaat uit negen
vakken; het middelste, tevens het grootste, stelt H. Petrus voor; de lijst is versierd
met vier schildjes, allen met hetzelfde wapen, van goud met vier palen van keel,
vermoedelijk van Aragonië.
Belangrijke mededeelingen omtrent de wijze van vervaardiging heeft de heer
Destrée aan de beschrijving van dit oud en merkwaardig schilderstuk toegevoegd.
Dan komen eenige in steen gehouwen consolen; een derzelven stelt eenen
gebaarden grijsaard voor, een andere, een kind; beiden houden het wapenschild
e

van de familie 't Serclaes vast (XV eeuw); op anderen ziet men een mannelijken
en een vrouwelijken sater.
e

Verder, een fraai gebeeldhouwd luiksch eikenhouten buffet (XVIII eeuw); eene
e

slede uit de tweede helft der XVIII ' eeuw, style Louis XV, zeer sierlijk gebeeldhouwd
en geschilderd, waarschijnlijk ook luiksche arbeid, en nog enkele fragmenten van
beeldhouwwerk.
e

Bijzondere vermelding verdienen twee reliquieglazen, uit het einde der XIV of
e

het begin der XV eeuw, gevonden onder het puin van het altaar der kerk te Goch
bij Cleve. Zij waren geplaatst onder den gewijden steen, en hadden, overeenkomstig
de litur-
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gische voorschriften, heilige reliquieën bevat. Deze glazen waren gesloten door
middel van een deksel van lei met maagdewas overdekt, waarin de sporen van
verscheidene zegelafdruksels zichtbaar zijn. Op een derzelven is nog leesbaaar
...EBAST. N. (Sebastiani).
De ceramiek is vertegenwoordigd door twee persische tegels van aardewerk, met
inschriften aan den Koran ontleend; eene schotel van aardewerk van liet eiland
Rhodes, die veel overeenkomst heeft met de persische typen. Als in 1319 de ridders
van Rhodes een turksch schip bemachtigden, bevonden zich onder de
krijgsgevangenen, twee persische arbeiders, die te Lindo eene fabriek van aardewerk
oprichtten. Wijders treft men producten dier industrie aan, uit Urbino, Delft, Brussel,
Brugge, Luik, Sinceny, Bailleul, Doornik, enz. enz.
e

Van borduurwerk worden vermeld: een antependium uit het einde der XVI eeuw;
e

vier banden eener dalmatica, uit de XVI eeuw, eene casula van genueesch fluweel,
e

uit de XVI eeuw.
Onder de wapenen treft men aan een handkanon, bâton à feu, of canon à main,
e

van gesmeed ijzer, uit de tweede helft der XV eeuw, in de omstreken van Luik
gevonden; alsmede een yatagan met inschriften aan den Koran ontleend.
Aan het Museum werden geschonken: door de heeren Siret, ingenieurs, eenige
zeer belangrijke voorwerpen uit het voorhistorisch tijdvak, door hen in het Zuiden
van Spanje ontdekt; door den heer Ledoux, pastoor te Hastiere, een
allermerkwaardigste kromstaf van Alard van Hierge, abt van Waulsort (1260-1264).
Volgens de getuigenis der Benedictijnen van Sint-Maur, werd de goud- en
zilversmeêkunst te Waulsort met goed gevolg uitgeoefend, zoodat waarschijnlijk
die kromstaf aldaar vervaardigd is.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

429

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

430
Wij geven hierbij de afbeelding van dit hoogst belangrijk kunstvoortbrengsel der
e

XIII eeuw, voor welke plaat wij den heer Destrée dank verschuldigd zijn.
Door den heer markies Adolphe de Rodes is gelegateerd, eene prachtige en
hoogst merkwaardige verzameling horologes, waaronder zeskantige, kruisvormige,
ovale, enz.
Eene gift van Mevr. de weduwe van Meyel, bestaande in eene zilveren koffijkan,
style Louis XV; en eindelijk een geschenk van den heer Wiederhold, resident in
Java, van eene reeks krissen.
Drie platen vergezellen dit belangrijk verslag, waarop afgebeeld zijn: de twee
luiksche gespen; het doodshoofdje in en uitwendig gezien, en andere voorwerpen
van dien aard, benevens de merkwaardige kromstaf van Waulsort.
Het verdienstelijk werk van den heer Destrée is in alle deelen als zeer
lezenswaardig en leerrijk aan te bevelen; het geeft ons een voorproef van wat zijn
catalogus zal zijn, en voorspelt eene schoone toekomst voor de verzamelingen van
het Koninklijk Museum, waarvan de bewaring aan zijne zorg is toevertrouwd.
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De psalmen in gezangen,
door Emanuel Hiel.
Psalm I.
De baan des braven.
WEL zalig is de man die niet de baan des boozen
Betreedt, hij, die niet volgt den raad van goddeloozen,
Noch in den stoel van spotters zit.
Maar vreugde vindt des herten in de wet des Heeren,
En dag en nacht, daarin de wijsheid zoekt te leeren,
Terwijl zijn geest aandachtig bidt.
Gelijk de kloeke boom, geplant aan waterbeken,
Zijn vruchten schenkt op tijd, wiens blad, als zegeteeken
Niet afvalt, niet verdort;
Die alles wat hij doet, het zal doen welgelukken,
Niet zoo der boozen werk, de wind zal weg het rukken,
Als kaf dat weggedreven wordt.
En des in Gods gericht bestaan geen goddeloozen,
De braven sluiten uit hun midden steeds de boozen.
De Heer, Hij kent de baan, de Heer!
De baan, die door den brave zalig wordt bewandeld,
Terwijl de zondaar tot zijn zelfverderven handelt
En eindlik stort ten afgrond neer!
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Psalm II.
De eeuwige Koning.
Hoe woeden wild de Heidens,
De volken denken loozes,
De Vorsten dezer aarde
Verzaamlen zich tot boozes:
Te strijden tegen Godes
Gezalfden, steeds getrouwen.
Ze zeggen, breekt de banden
En werpt van ons die touwen.
Doch Hij die troont ten hemel,
Hij spot met hunne lagen,
Hij, dondrend en vol gramschap,
Zal hen verschrikt verjagen.
‘Ik zalfde u tot mijn koning
Op Zions heilgen berge.’
Gods woord wil ik verkonden
Of het ook volken terge.
Tot mij heeft Hij gesproken:
‘Ge zijt mijn zoon geworden,
'k Schenk u der aarde grenzen
En al de Heidenhorden;
Ge zult met ijzren schepter
Ze in stukken slaan en breken,
Ze als pottenwerk verplettren
En heerschend tot hen spreken:
Gij, Vorsten, weest verstandig,
Laat, Rechters, u kastijden!
En dient den Heer met vreeze,
Zoekt siddrend uw verblijden,
En huldigt zijnen Koning
Opdat niet zijn vergrammen
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U treft met doodsch verderven!
Moest eens zijn toorn ontvlammen?
Heil allen, die aan Hem zich
Vertrouwend overgeven,
Heil allen, die zijn' wetten
Behouden, Heil en leven!

Psalm III.
Vertrouwen in God.
O Heer, vermenigvuldigd zijn ze, die mij haten,
Hoevelen die mij wederstaan.
Ze tieren: 't is met hem gedaan!
Geen heil voor hem, want God heeft zijne ziel verlaten.
'k Vertrouw in God altijd.
Gij, echter, Heer, o Heer, Ge zijt mijn schild en weere,
Gij hebt mijn hoofd getild, geschoord,
Gij hebt mijn stemme mild verhoord.
Van uwen berg der Heiligheid steunt Gij mijn eere!
'k Vertrouw in God altijd!
Ik legde mij ter ruste, Heer, en sliep tevreden,
'k Ontwaakte en ge ondersteundet mij.
Ik voelde mijne macht, 'k was vrij,
En vreesde niet de drommen volks, die mij bestreden.
'k Vertrouw in God altijd!
Rijs op, Gij hebt des vijands kinnebak gebroken,
O Heer, der goddeloozen tand...
Uw zegen heerscht voor 't volk in 't land...
Bij u, o Heer, is heil, ik werd door u gewroken.
'k Vertrouw in God altijd!
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Psalm IV.
Tegen de ijdelheid der wereld.
Luide riep ik: God des rechts,
Ruimte schonkt Ge mij in angst,
Luistrend naar 't gebed uws knechts
Vond ik troost, genadeglans.
Menschenkindren, ach, hoe lang
Blijft de ziel u trotsgezind?
Dwaalt ge dwaas in logendwang
Door uw ijdelheid verblind?
Weet, in zijne vrome schaar
Stond ik steeds ten dienst voor Hem;
Hij verhief me wonderbaar,
'k Smeek naar Hem, Hij hoort mijn' stem.
Wees bevreesd en zondig niet,
Mijd wat u bederven wil...
Biecht wat in uw hert geschiedt,
Op uw leger, rouwvol, stil.
Offer in gerechtigheid,
Vraag als velen met: Wie sticht
Hier het heil? Maar, dankbereid,
Volg des Heeren stralend licht.
Zijn er rijk aan graan en wijn,
Heer, ge gaaft me rijker baat!
Rustig mag mijn herte zijn,
Heer, o Heer, mijn toeverlaat.
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Boekenkennis.
De Kempische Harp, dichtbundel van LODEWIJK MERCELIS, Gent, S. Leliaert, A.
o

Siffer en C , 1889, fr. 1,75.
Vriendelijke, gezonde, echte poëzie, geen valsch gevoel, geene sentimentaliteit!
Zijn alle gedachten ook niet nieuw, ze zijn rein, opwekkend... Er is eene gedachte
voorhanden, dat is reeds veel. Leest De Kranen, De zangen van Lente en Woud!
De Kempische Harp is door den dichter gehoord tusschen de dennen, bij 't orglen
der vinken, het parelen der beken en het lachen der heide. Die klanken der harp
heeft hij ‘waar hij kon, bemeesterd’.
't Ware klarer geweest, hadde hij zijne eigene gedichten ‘Klanken der kempische
harpe’ genoemd. Een ieder oordeele of hij hier geene zangen voor zich heeft,
treffelijker en inniger dan 't onbestemde geruisch der OEolusharpe! Moed, jonge
dichter!
Gij stelt u onder de hoede van den uitmuntenden J. Bols en kiest J. van
Droogenbroeck tot leeraar. Gij zijt in goed gezelschap!
Étude littéraire sur le poète néerlandais Vondel, par l'abbé CAMILLE LOOTEN,
ancien professeur de rhétorique, docteur ès Lettres. Bruxelles, Société belge de
librairie (Oscar Schepens). Lille, Impr. typ. et lith. Le Bigot, frères, 1889, 326 blz.
o

in-8 , fr. 4,50.
Dit werk is een der bruikbaarste boeken die in langen tijd over onze letteren en
bijzonder over Vondel geschreven zijn. Tot heden bepaalden zich de pogingen der
fransche schrijvers, om dezen dichter aan het niet nederlandsch sprekende deel
der bevolking van België te doen kennen, alleen bij de behandeling of verklaring
van enkele deelen zijner werken. Sommige liefhebbers meenden al te mogen
medeklappen, wanneer zij zonder aarzelen de namen Vondèle en Bylderdaaique
kon uitspreken.
De heer Looten bewijst dat Vondel nog anders gekend kan worden dan bij name
alleen. Ook is zijn werk in 't geheel niet misplaatst tusschen de nederlandsche
studien over den dichter. Het opent ons een tal van nieuwe gezichtspunten, waar
de dichter besproken wordt in verband met het buitenland; wat hier te lande al te
weinig wordt gedaan.
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De schrijver bewijst met honderden van noten hoeveel Vondel aan andere schrijvers
verplicht is, zooals bij voorbeeld bij ons Jan ten Brink de punten van overeenkomst
heeft aangetoond tusschen Tasso's Aminta en de Leeuwendalers, en anderen
daarentegen Vondel als voorbeeld van Milton hebben geschetst. Op dergelijke wijs
stelt de heer Looten bij voorbeeld AEneas nevens Gysbrecht, en wijst in
bijzonderheden de punten van overeenstemming aan.
De noten door den schrijver met zorg aan den voet der bladzijden gezet geven
ook menigmaal aanleiding de studie van een of ander punt verder uit te breiden.
Zelden betrapt men den schrijver op eene zekere lichtzinnigheid, zooals in het
verhaal van den inhoud der Leeuwendalers, waar hij beweert dat Adelaert Hageroos
aan den overmoed van den Wilden man heeft ontrukt en dat de heerschappen
bijeenkomen om te beslissen dat men aan dezen Wilden man een offer moet
brengen.
De schrijver heeft niet ingezien dat de Wilde man eenvoudig het zinnebeeld is
van den oorlog die 't land kwelt, en ‘zich alle jaren’ een offer komt uitzoeken; dat dit
offer door den oppergod Pan gevraagd wordt, maar dat de satyr die Hageroos in 't
bosch vervolgt met dezen Wilden man niets gemeen heeft (bl. 175-180.) Dergelijke
foutjes zijn zeldzaam in dit werk. De schrijver zegt zeer juist dat Vondel (hier zoowel
als elders) den lof der omwenteling nergens verheft; hij doet dit ook in het Pascha
niet, wat eenvoudig en duidelijk naar Bartas is bewerkt en, naar mijne meening,
geenszins geschreven is om Willem van Oranje te verheerlijken; eene gedachte
welke Prof. Dr. Paul Alberdingk Thijm herhaaldelijk heeft uitgewerkt, doch tot welker
behandeling hier de gelegenheid niet bestaat.
Kortom het boek van den heer Looten is een voortreffelijk, leerrijk werk, dat aan
allen die de nederlandsche taal niet machtig zijn warm wordt aanbevolen, even
zooals aan hen die Vondel meenen te verstaan: ja het is een werk dat zelfs aan de
tegenwoordige uitgevers uitmuntende diensten kan bewijzen.
De werken van J. van den Vondel, uitgegeven door Mr. J. VAN LENNEP. Herzien
en bijgewerkt door J.H.W. UNGER, 1621-1625. De Amsterdamsche Hecuba,
Palamedes, 1626-1629. Hippolytus of Rampsalige Kuyscheid, 1630-1636, Josef of
o

Sofompaneas. Gent, S. Leliaert, A. Siffer en C .
Alleen de dramatische werken zijn op den omslag aangeduid. Wanneer men
bedenkt dat Vondel meer lyrische dan dramatische gedichten geschreven heeft,
schijnt het overbodig een middelmatig dramatisch werk uitsluitelijk te vermelden.
De twee deelen zijn versierd met een aantal illustratiën, die echter door de bewerking
veel verloren hebben. In hoe verre wij hier de uitgave
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van van Lennep voor ons hebben, is vroeger reeds gemeld. In elk geval is deze
populaire uitgave eene zeer nuttige onderneming.
Jaarboek van het Taalverbond. Eerste jaargang, 1889. Gent, J. Vuylsteke.
Uit bijdragen als die van M. Rooses over stijl in bouwkunst en van Sleecx over
tooneelen, is het een en ander voor het middelslag onzer lezers te leeren. 't Is niet
noodig dat men met alles overeenstemt wat in die studien wordt gezegd. De schrijver
dezes zou minder uitsluitelijk de Renaissance bouwkunst van 1500 en 1600
aanbevelen. Hij zou er liever op wijzen dat de jonge kunstenaars datgene moeten
bestudeeren wat in de academieen slecht wordt onderwezen, vervolgens met streng
en stipt nabootsen beginnen, tot dat hun de vleugelen gewassen zijn, indien zij ooit
vleugelen verkrijgen.
Met den heer Sleecx zijn wij 't niet geheel eens over den bloeitijd van 't Spaansche
tooneel. Men bedenke wel dat het in de dertiende eeuw reeds een bloeitijd a c h t e r
zich had. Toenmaals begon de hervorming er van, onder koning Alphonsus.
Pol de Mont, en vele andere dichters leverden allerliefste bijdragen. De Geyter
herkent men steeds aan zijne voorliefde voor het kussen, zoenen, zooals in Den
Rijn. Het zijn niet altijd zulke kussen waarmede eene moeder het leed van haar kind
afzoent.
De dichter denke aan 't spreekwoord: Pas toujours perdrix.
Niels Lyhne, van J.P. JACOBSEN, uit het Deensch, door UNA. Leiden, A.H. Adriani,
1889.
De zweedsche plastische en letterkunst heeft ons wel verkwikkelijker tafereelen
te genieten gegeven dan dezen Niels, eenen godloochenaar, eenen door en door
zwakken, wankelenden man, wien het op een overspel niet aankomt. Mij dunkt dat
zulk onderwerp in eene godloochenende maatschappij eenig nut zou kunnen stichten,
door het voorbeeld, hoe rampzalig zulk een vrijgeest sterft, met de vertwijfeling op
de lippen, à la Faust, den troost die een goede vriend hem brengen wil afwijzende,
met de woorden: ‘Gij meent het goed, maar!...’ De woorden, welke deze vriend in
dit uiterste uur tot zich zelven richt, klinken ook al niet bevredigend aan den lezer:
‘Als ik God was, dan zou ik toch in de eerste plaats hen zalig maken, die niet in het
laatste uur zich bekeeren.’ Men weet niet of hier de kracht in het woord ‘niet’ ligt of
in ‘het laatste uur’. Een duistere zin is 't. Het werk heeft eene zekere
oorspronkelijkheid, maar wekt alles behalve tot handelen, tot tevredenheid, tot
levensmoed, ploetert daarentegen op fransche manier in 't dagelijksche leven
wansmakelijk om. Die dit schoon vindt moet het werk maar lezen, wij zijn geene
vrienden van die ziekelijke richting.
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Mevrouw Buchholz in het Oosten, door JULIUS STINDE. Uit het hoogduitsch, door
UNA. Leiden, A.H. Adriani, 1889.
't Is natuurlijk dat de goede uitslag eener onderneming aan den held niet alleen
geld, maar ook eer, lauweren verschaft.
Wie buigt zich niet voor 't succes!
Daarop grondt zich de titel van velerlei cigaren, hoeden, japonnen en van honderd
andere artikelen die men aan den man wil brengen.
Zoo is het ook eenigszins met de Buchholz-romans gesteld. Er ging slechts eene
stem op over de kostelijke Frau Buchholz, toen Stinde zijn eerste familieverhaal
uitgaf. ‘A, ha!’ dacht de schrijver ‘mijn fortuin is gemaakt!’ Buchholz links, Buchholz
rechts; tot verzadigens toe rezen nu de Buchholz-romans uit den grond. Maar Frau
Buchholz in Italië was al reeds niet meer de goede, duitsche liebenswürdige Frau
Buchholz, en Frau Buchholz, de echte, goedige, flinke Berlinerin in het Oosten, past
daar als een tang op een aschschop. Dat is te veel van uwe Buchholzens, of liever
van uwe lezers gevergd, waarde heer Stinde! Maar aan groot talent ontbreekt het
u niet! Intusschen, schoenmaker blijf bij je leest! Dan zult gij ons met nog menig
allerprettigst tafreel kunnen verrassen. Maar bij de oostersche heerlijkheid... handen
thuis! Overigens bevat dit deel vele wetenswaardigheden, omtrent het tegenwoordige
Oosten, die gaarne gelezen zullen worden, doch waarbij de naam Buchholz dan
ook maar eene vlag of uithangbord is.
Die Niederländischen Kolonien der Altmark im XII. Jahrhundert. Eine
quelienkritische Untersuchung von Dr. THEODOR RUDOLPH. Berlin, Verlag von Walther
& Apolant, 1889.
Het behoeft ter nauwernood gezegd te worden hoe dergelijke schriften de kennis
van het aloude volk der Nederlanden verhoogen. Er is nog veel, oneindig veel over
den invloed der Nederlanden op andere Europeesche natien te verhalen: op Spanje,
e

op Engeland, op Noord-Duitschland (b.v. Hamburg in de 16 eeuw) enz. Wij heeten
dus alle pogingen om hier toe mede te werken van harte welkom.
Het hoofdpunt uit het genoemde werk is de gronding der stad Seehausen in 1151
door nederlandsche kooplieden. Een onderzoek betreffende dit punt leidt echter
niet tot de bevestiging daarvan. Integendeel. In 't algemeen bevindt de schrijver dat
bij voorbeeld de heer de Borchgrave (Histoire des colonies Belges qui s'établirent
e

e

en Allemagne pendant le XII et le XIII siècle. Bruxelles, 1865) aan de Nederlanders
eenen veel te uitgebreiden invloed op de noordkust van Duitschland heeft
toegeschreven. Een nauwkeurig en vergelijkend onderzoek der bronnen leidt tot
deze uitkomst. Ook de bouwkunst, welke tot heden toe als een der bewijzen werd
gebezigd voor den nederlandschen oorsprong veler plaatsen in de
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Mark, kan als dusdanig niet meer vastgehouden worden, zoodat op geenerlij wijze
eene ‘massenhafte Einwanderung’ der Nederlanders (Friezen, Vlamingen enz) kan
aangenomen worden.
Wunderbare und denkwürdige Geschichte aus den Werken des Cäsarius von
Heisterbach, ausgewählt, übersetzt und erläutert von ALEXANDER KAUFMANN. Erster
Theil. Köln, 1888, J. & W. Boisserée's Buchhandlung.
De schrijver welke zich vele jaren met dit onderwerp heeft bezig gehouden, levert
hier een werk op wiens nauwkeurigheid men zich alleszins kan verlaten. Hij schikt
de verhalen in groepen, naar de verschillende streken van waar zij bekend zijn
geworden, bijzonder tusschen Cleve en Aken, te Keulen, den Rijn op naar Worms
en verder tot aan het meer van Constanz. Vervolgens geeft hij een overzicht der
verhalen zooals zij in het bekende werk Dialogus miraculorum en andere schriften
van Cäsarius voorkomen - nu verdeeld in twaalf boeken en een deel fragmenten.
Wanneer men hier ook met wonderen soms van de belachelijkste soort te doen
heeft, Cäsarius' werk wordt, ondanks de toenemend rationalistische strekking van
onzen tijd, veel hooger geschat dan voor eene halve eeuw. Men heeft leeren inzien
dat de godvruchtige man, die mogelijk aan alle gebeurtenissen die hij boekte, zelf
niet geloofde, toch dubbel verdient gelezen te worden, wegens de kennis van de
dertiende eeuw met hare zeden en denkwijze die wij uit zijne bladzijden kunnen
putten. Onder Cäsarius verhalen zijn er echter zoo kras realistische, dat zij onmogelijk
aan een groot publiek, dat slechts bevrediging der nieuwsgierigheid zoekt, kunnen
medegedeeld worden. De heer Kaufmann heeft dergelijke verhalen dan ook wijselijk
achter wege gelaten.
Het werk is uitgegeven in de Jaarboeken van den Historischen Verein für den
Niederrhein, een der historische gezelschappen waarmede de L e u v e n s c h e
K r i n g tot bevordering der Zedegeschiedenis, opgericht in 1883, in briefwisseling
staat. Het werk wordt onzen lezers hartelijk aanbevolen. Cäsarius heeft jaren lang
de belgische provinciën bewoond.
Ein Weltbild unserer kirchlichen Kunst gezeichnet in der Vatikanischen
Ausstellung von HEINRICH SWOBODA, Kaplan am deutschen Campo Santo, in Rom;
mit 6 Kunstbeilagen. Paderborn, Münster, Osnabrück, F. Schöningh, 1889.
De illustratiën stellen voor: 1. Leo XIII in ornaat gezeten: een geschilderd venster
uit de Tiroler glasfabriek. 2. Een wandtapijt naar een mozaïek van S. Giusto, door
de dames van Triëst geborduurd. 3. Een overzicht der duitsche afdeeling. 4. Tiara
der stad Parijs, Staand kruis des Keizers van Oostenrijk, Mitra des Keizers van
Duitschland. 5. Internationaal Jubileums outaar. 6. Baldakijn uit Tongking en
reliekenschrijn uit Ecuador. Het geheel is eene heerlijke herinnering aan het
gewichtige feest van Leo XIII.
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1789-1889, une page d'histoire par A. DE DAEHNE DE VARICK. Namur, Ad.
o

Wesmael-Charlier. La Haye, G.C. Visser, 1889, 119 blz. gr.-8 .
De schrijver zet uit een, hoe de omwenteling is La légitimité troublée, La fondation
de l'état public sur la volonté de l'homme, au lieu de l'ordre divin. Deze punten
worden in het vlugschrift behandeld, als ‘middenpunt waaruit het stelsel der revolutie
voortkomt’ en ‘de sluitsteen van het gebouw’. Adel van gedachten, oprechtheid van
streven, groote klaarheid van stijl, s c h o o n h e i d van typographische uitvoering
zullen ook dien lezer aantrekken welke van meening is dat het stelsel van wettigheid
niet zoo absoluut waar is, als het door den schrijver wordt geschetst.
Die Predigten des hochw. P. Augustin von Montefeltro O.S.F. gehalten in S.
Carlo zu Rom, Florenz und Turin, aus dem Italienischen übersetzt von P. PHILIBERT
s

SEEBÖCK, O.S.F. t Heft. Innsbruck, 1889. Druck und Verlag der
Vereinsbuchhandlung, fr. 1.50.
o

Het werk zal volledig zijn in vier afleveringen. In de eerste aflev. vinden wij 1 Een
o

o

o

sermoen, getiteld: De Waarheid, 2 Het Bestaan Gods, 3 Wat is God? 4 Wat is
o

o

o

de mensch? 5 Het geestelijk wezen der ziel, 6 De Onsterfelijkheid der ziel, 7 Het
o
o
doel van het menschelijk leven. 8 God en de maatschappij, 9 De Noodzakelijkheid
o
van den godsdienst, 10 Het huisgezin en de godsdienst.
o
In n 5 vinden wij opmerkingen over de waarde der schoone kunsten, en zien hoe
de materialist de waarde van het begrip K u n s t miskent, dewijl hij geene dubbele
o
o
schoonheid 1 natuurlijke of werktuigelijke schoonheid, 2 bovennatuurlijke, ideale
schoonheid aanneemt.
Het is zeer nuttig het hooge Begrip der schoonheid in de kunst duidelijk aan 't
licht te stellen.
Wij zien heden ten dage zelfs ascetische mannen beweren dat eene vloo
bewonderenswaardiger, schooner is dan het schoonste werk van da Vinci, Fra
Angelico of Thorwaldsen, want de vloo heeft w e z e n l i j k , de kunstwerken slechts
een schijnbaar l e v e n ! Proficiat!
Pater Augustinus schijnt echter geen edelere kerkmuziek te kennen dan die van
den componist van Willem Tell en den Barbier. De Stabat Mater van Rossini wordt
als de hooge uitdrukking van muzikaal zieleleven aangehaald!! Alweêr Proficiat!
Les accroissements du musée royal d'antiquités et d'armures, 1887-1888, par
JOSEPH DESTRÉE, doct. en phil. et lett. conservateur adj. du mus. roy. d'ant et
d'armures. Bruxelles, 1889. (Extr. du Bull. des Comm. roy. d'Art et d'Archéologie),
met een aantal illustratiën. Wij geven hierbij den staf van Alard de Hierges, abt
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van Waulsort, van de dertiende eeuw. De staf is een geschenk van den heer Ledoux,
pastoor te Hastière, aan 't museum. Zie bl. 84. Verg. hierboven 't artikel van graaf
Maurin Nahuys.
La numismatique à l'exposition rétrospective d'art industriel à Bruxelles, 1888.
Brux., Gobbaerts. Imp. du Roi. (Extrait de la Revue belge de numismatique, année
1889)
Onnoodig te zeggen dat wij hier een even geleerd als vriendelijk overzicht van
het deel der tentoonstelling ontvangen waarop graaf Nahuys zich als specialiteit
beweegt. Wij weten bovendien dat in Europa geene treffelijkere tentoonstelling van
de kunst der verleden tijden gegeven wordt, dan te Brussel.
Verduitsching onzer meest gebruikte Doopnamen, door REEBRECHT SCHRIJVERS.
St. Truiden, St. Lutgardis' drukkerij Jos. Leenen, 1888.
In dit werkje bevinden zich eene menigte toenaderingen van verwante
uitdrukkingen opgegeven. Zij bevorderen de eenheid van denken en nasporen,
daarom bevat het veel goeds, en wordt het aanbevolen.
De Waarheid omtrent de familie Nahuys en van Nahuys; hare grondig bewezen
en wettig erken te en bevestigde afkomst en rechten tegen onware beweringen
o

verdedigd. 's Gravenhage, Genealogisch en heraldisch archief, 1888, 22 bl. f .
Eene grondige genealogische studie ter wederlegging der kwaadwillige uitvallen
van den Heraut.
Age des volets d'un triptyque historique sur lesquels sont représentés
Philippe-le-Beau et Jeanne de Castille, par le comte MAURIN NAHUYS. Bruxelles,
o

Alfred Vromant & C , Rue de la Chapelle, 3. (Extrait des annales de la Société
d'Archéologie de Bruxelles, t. Il.)
Wij maken op dit schriftje opmerkzaam, wegens zijn bijzondere belangrijkheid.
Het is eene wederlegging van den heer Reynen, welke dit drieluik, vroeger te
Zierikzee, uitvoerig heeft beschreven.
o

Teekenschool voor eerstbeginnenden, door F. DEELSTRA, N 1 tot 6. Groningen,
Noordhoff & Smit, 1888.
Zes boekjes van 16 bladzijden groot kwarto, met voorbeelden van rechtlijnig
teekenen, opklimmende tot gebogen lijnen met eenige schaduw.
Nevens elke figuur is plaats genoeg voor den leerling zijne proeve van navolging
met potlood te geven. De volgorde is zeer regelmatig en schrijdt niet te snel vooruit.
Dat is van groot nut, voor de haastige jeugd.
Bij het verschijnen van het vierde cahier waren de 3 eersten reeds uitgeput en
moesten herdrukt worden.
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Het werk verdient alle aanbeveling. Wij zouden zelfs wenschen dat de schrijver
dezen cursus nog verder uitbreidde. Dan zouden wij gebruik maken van zijn verzoek
om aanmerkingen, en zeggen: ‘Zoek uw werk nu ook door historische voorbeelden
(bestaande fragmenten) nog belangrijker voor de jeugd te maken, en teeken overal
bij op, waaraan uwe voorbeelden ontleend zijn. Dan zouden de kinderen al vroeg
een aantal bijzonderheden uit de kunstgeschiedenis leeren kennen, die aan onze
groote kinderen zelfs erbarmelijk ontbreekt.
Praktische en theoretische leergang der hoogduitsche taal voor Nederlanders
bewerkt, door H. SERMON, professor aan 't Sint-Norbertus-Gesticht te Antwerpen.
ie

I. Lier, J. van In & C , Antwerpen, H. Sermon.
Het boekje dient den jongen student tot uiterst nuttige en zelfs aangename
afwisseling van theorie en praktijk, die het leeren niet weinig vergemakkelijkt. Eene
enkele opmerking zij ons vergund. De schrijver late vóor de volgende uitgave eenen
geboren Duitscher de proeven eens doorzien. In de woordenlijst komen eene menigte
drukfouten en ook enkele ongebruikelijke woorden voor; b.v. op bl. X en XI.
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Inhoud van Tijdschriften.
België.
o

Annales de la Soc. d'Archéologie. - N 1. Tome II. Hagemans: Moeurs et usages
de nos ancêtres à l'époque préhistorique. Siret: Premiers âges du métal ds. le S.-Est
de l'Espagne. De Loè: Les tumuli de la forêt de Soigne; le dolmen de Solwaster
près de Spa. Wauters: Homère a-t-il existé? De Raadt: Diplôme rel. à la maison de
t

Berthout. De Behault: Peintures murales découv. ds. l'égl. de S Martin à Hal.
Buysschaert: Château de Gaesbeek. De Nahuys: Triptyque histor. représ.
o

Philippe-le-Beau et Jeanne de Castille (218 pp.). - N 2. Van Bastelaer: La quest.
franque dev. le Congr. de Charleroi. Jennepin: Découv. arch. à Cousolre et
me

Bousignies (France). De Nahuys: Médaillon du XVI s. symbolis. la chasteté ds.
le christian, et l'impudicité ds. le paganisme. Mahy: Les Verhulst, peintres et sculpt.
malinois et anvers. 1530-1820. De Munck: Découv. sur l'époque paléolitique en
Belg. De Raadt: Berthout I. Van den Gheyn: Caveaux funér. au moyen âge.
e

Archievenblad (Antwerpsch). - 16 Deel. Collegiale Actenboecken, 1577-1583
(verv.) bl. 317-472. Epistolae publicae v. Bochius, 1586-1605; (1-48).
o

Belfort (Het). - N 5. Pauwels: Paul Féval. Joos: Met of zonder t? De Grijse: Nog
het Hexameron. Goetschalckx: Corpus document. inquisit. haeret. pravitat. neerland.
o

Muyldermans: Tollens. Klaus Groth. - N 6. Van Mierlo: Over Bauwens'
Lijkbehandeling. Lucas: Ov. Vondel's Altaargeheimenissen. De Graeve: Het kruis
aan de brugge. Moroy: Een Geertbergsche straatnaam. Welvaarts: De fransche
o

omwenteling te Postel. Sevens: Palfyn's familie. - N 7. Bets: De Fransche
Omwenteling. De Beck: P. Jonckbloet's Isaias. Van Bogaert: Ledeganck's eerste
tijdvak.
o

Fédération artistique. - N 28-29. Van. Engelen et Blanc-Garin. Van der Straeten:
Un Cromorne (Krummhorn) signé. Symph. en ré de Franck. Salon de Paris. Sigurd
à Marseille. Bleu de Pompéi = Bleu d'Alexandrie. Aquarellistes belges. Chez Van
er

der Stappen. Symph. de Borodine; 1 acte de Siegfried. Klaus Groth. Festival Van
den Eeden. Kolbac: Madeleine de Zola. Les Inséparables par Ansey. † Jean Dumon
o

- N 30-32. Tapisseries flamandes. Vander Straeten: La Musique congratulatoire
en 1454. Stephen: Art. industr. du Japon. Expos. Willems. Van Ryn: Les Passions
me

humaines de Jef Lambeaux. De Sivris: Tapiss. bruxell. du 16 sièc. Verdavainne:
o
Exp. Fréderic. - N 33-36. Hersain: Le Rhyn de Benoit. Belges au Salon de Paris.
L'harmoniumorgue. Excelsior. Desgoffes, Chaplin, Bonnat. Van Ryn: Atavisme
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ds. l'art. Du Jardin: Art décoratif. Mus. congr. etc. (suite). Guffens, portraitiste.
Harpignies, Cazin, Pelouse. Jocl, par E. Roustan. Musées communaux en Belgique
et en Hollande.
os

Flandria. - N 191-201. Hiel: Friedrich Bodenstedt, 205. Hiel: Gedichten, 208, 223,
226, 234, 244, 256, 282, 291, 304, 307, 316, 322. Rodenbach: Rechtstaal, 209,
233, 245, 258, 280, 293, 320. Klaus. Groth-viering, 219, 254, 273. Vander Straeten:
Aldenardiana, Bijbelsche zinnebeelden, 222; Predikers d. Hervorm., 243, 269, 290,
315. Prayon-van Zuylen: Taalstrijd in Wallis, 223, 231, 248, 259. † Eug. Stroobant,
225. Wet op het gebr. der vlaamsche taal voor de strafrechtbanken, 236.
Beethoveniana, 257. Herald, tentoonst. te Gent, 285. Vlaamsche Oorkonde v. 1266,
292. Langerock: Frederic's Boerenleven, 295. Serrure: Oud Gallische Taal, 305,
316. Ferguut-Benoit: Waterloo: 319.
c

Guide musical. - N 18. Kufferath, Lettres de Wagner à Uhlich, Fischer, Heine
(suite). Claes, Paris: Procession de Franck; Prélude pastoral et Marche joyeuse de
Chabrier; Nuit de Décembre par de Bréville; Rhapsodie basque de Bordes. Bruxelles:
Lohengrin; Symphonie inéd. de Franck. Amsterdam: Brinio de Van Milligem. Rome:
os

Les Donne curiose de Usiglio. Le Maennergesangverein de Cologne en Italie. - N
20-21. Lettres etc. (suite). Claes, Paris: Esclarmonde de Massenet. Bruxelles:
Siegfried; Recettes du théâtre de la Monnaie, Wagner à Amsterdam et à Strasbourg.
os

Deux cordes de mi sur le violon. † Jean Dumon. - N

22-23. Lettres etc. (fin). Les

o

Quartettistes verviétois. 20 Orphée. - N 24. Brenet: Poètes critiques musicaux.
o

Claes: Le Gamelang javanais à l'Expos. de Paris: - N 25-26. Wilder: Problèmes
d'esthétique. Claes: Esclarmonde. Festival rhénan.
Jeune Belgique. - Avril-juin. Albert Giraud: † Max Waller. Gille: Les sommeils d'or.
Eekhoud: Lettres pour les illettrés. Séverin: Poèmes. Manche: Notre petit Salon de
Tir. Destrée: Le prince qui sommeille. Giraud: Barbey d'Aurevilly.
o

Loquela. - N 6-9. Belaai, berekker, dooljaar, krikke, kwinthevele, kwintihoe,
pottegeld, streeg. - Cremer. Gibraltar. Bekstrooi, bommeloos, hupsemen, lullekens,
rinkaneen, taartekliever, verkoorninge, zeilde, zo. - Afhang, amperen, bezomeren,
blomme, lokkestekke, meivorst, mokkelinge, roefel, roete, schetterwetter, vergagelen.
- Baggeveint, bedretsen, boos thuis, fante, palottig, pee, ramas, zevenzante.
o

Magasin littéraire (Le). - N 4. Buet: Barbey d'Aurevilly. De Backer, Poètes
me

provençaux de la Renaiss. au 19

siècle (fin). De Groote: Cosaques de la Kouban.
o

Cousot: Jean Vaudon, poète. Verspeyen: Le centenaire de 1789. - N 5. Kurth: La
Croix et le Croissant. Conférences à Louvain. Hoornaert: Moscou.
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o

Pirmez, Rodenbach, Le Roy, Buet. - N 6. De Backer: La Reine de Roumanie.
Moscou (fin). Goetghebuer: Les Catacombes de Gand. Bodeux: Sur Barbey
d'Aurevilly.
o

Museum (Nederlandsch). - N 4. Rooses: Liberaal en Vlaamschgezind. Betrekk.
e

e

tusschen de Capucienen en d. Gentschen Magistraat in de 16 en 17 eeuw. Buysse:
Eene Amerikaansche verkiezing. Gittée: Julius Wolff en de Vaderl. roman. Segers
o

Janssone. - N 5. De Mont: Alleman soldaat. Verschaffelt: Vulcanus. Jans: De
Derwisch.
Revue archéologique. - Mars-Avril. Buhot de Kersers: Hist. de l'architect. dans le
départ. du Cher. Moyen âge (suite). 256-263.
Revue de Belgique. - 15 Avril 15 Mai. Bidez: Fous ou criminels. Mahaim,
Enseignem. de l'économ. polit. à l'univ. de Vienne. Gittée: Le conte populaire en
Russie. Dwelshauwers: Constitution de l'espace céleste. Ch. Potvin: 1789, poésie,
5-11.
Comme on prie avant de dormir
Avant de la quitter je veux bénir la vie

is het thema van dit gedicht. Rahlenbeck: Nicolas de Hames dit Toison d'or, 12-51.
Boyer: Expos. du centenaire de 1789.
o

Revue Générale. - N 5. Francotte, Les Papes et la renaissance. Denuit, Marc
o

Haudriez. Merlon, Hypothèse cath. des mondes habités. De Groote, Eriwan. - N
6. 't Kint de Roodenbeke: De 1. Société indigène en Algér. et en Tunisie. Vander
Smissen: L'Irlande économ. et sociale. Du Sart: L'Assurance obligatoire.
o

Rond den Heerd. - N 24-32. De Tremerie: Van den brandenden schaper, 186. De fransche omwenteling van 1789, bl. 187, 196, 206, 221. Joos' Vertelsels v. het
Vlaamsche volk, 189, 200, 225. De Ganzen, 193. Het Beverhoutsveld, 203, 217,
235, 253. Duclos: Vlaamsche kunstenaars te Parijs, 209. De Heil. Bloedprocessie
te Brugge, 188, 210. In den ouden tijd: Tafel, prijzen, feesten en spelen, enz. 213;
de Boekdrukkunst, 223. Claeys: Gwijde de speelman, 228; De drie Leliën, 238.
Witterijck: Oude vertelsels, 235. P. Griffoen v. Kortrijk, Patriark der Maroniten, 241.
Scharmantekst, 243, 250. Lefere: Deudas Pagadas v. Caballero.
School (Vlaamsche). - Rooses: Gemeentehuis v. Schaerbeek, 77. Graf's tentoonst.
v. grieksch-egypt. geshnild. portretten, 78. De Bom: Hélène Swarth, 84, 100. L.
Hendrix, 87. Cornette: Spencer ov. de ontwikk. der kunsten (verv.), 88. Tentoonst.
E. Verbrugge, 93. Wagner: Blockx te Amsterdam, 93. Rooses: Frans v. Kuyck, 97.
Rooses: Jan van Beeis, 109. Wagner; Benoit's en De Geyter's De Rhijn, 112. H.
Swarth: Aan 't venster.
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o

Toekomst (De). - N 5. Segers: Bilderdijk (slot). De Mont: Van Holleblokjes; Reber's
Klassischer Bilderschatz. De Roever's Amsterd. Jaarboek v. Gesch. en Letteren.
e

e

o

Cornette: Kuipers' Taal der 17 en 18 eeuw. - N 6. De Cock: Vondel's Rommelpot
etc. De Mont: Willem Linnig Jun. Aan Klaus Groth.
o

Volkskunde. - N 4. Gittée: Waalsche kerstliederen. Sagen. Antwerpsche
o

kinderspelen. Contes popul. Berbères. - N 5. De vernuftige Boerendochter.
Dierenvertelsels. Sagen. Antw. kindersp. Traditions popul. de l'Asie Mineure.
o

Volksleven (Ons). - N 1-2. Kinderliedekens uit Antwerpen. Oude gebruiken.
Volksgeneeskunst. Weervoorspellingen en boerespreukskes. Cornelissen:
o

Klankwissel; Geslacht der zelfstand. naamw.; Raadsels; Wangeloof. - N 3-4.
Dietsche kunst. Vervliet: Woordenzange; Wangeloof. Cornelissen: Kempische
Nieuwjaarsliedekens. Kinderspelen; Kruisgebruiken

Nederland.
Bijdragen voor vad. Gesch. en Oudheidk. verz. en uitgeg. door J. Nijhoff en P.
e

e

Nijhoff; thans door R. Fruin, 5 D., 3 afl. Soutendom: Petrus Forestus (Uittreksels),
251-273.
os

Caecilia. - N

11-15. Scheltema: Oud-nederl. geestel. liedermelodiën. Huyssen v.
e

Kattendijke: Plagiaat of inspiratie? Benoit's ‘Rhijn’. Het 66 Nederrhijnsch Muziekfeest.
o

Dompertje (Het). - N 16-19. Moderne sloopers. Van Heiboeten: Mirakelen v. het
Hypnotisme. Alytheia: De leer v. den Talmud. Van Reuth: ‘Heidensche of christel.
kunst?’ Van Eyndhoven: ‘Giordano Bruno’.
o

Familieblad (Algem. Nederl.). - N 4-6. Doopregister der Hollanders in Brazilië
(verv.). Oude kerkreg.: Harlingen-Helden; Hellendoorn-Hurwenen;
Huybergen-Koekengen (verv.). Familie Nahuys. Wapenlegende van Isenburg.
Geslacht Truchses. Begrafenisbriefje. Wapenkaart der leden der Ill. L.V. Broedersch.
te 's Bosch (1742). Notes histor. sur Hasselt. (1474-1580). Herald. tentoonst. te
Gent. Famil. v. Leuningen, geslacht Toll, Montanus, Jongema, Ermerius, Ferleman,
v. Valkenburg, v. Leeuwen. Request d. voorn. kooplieden v. Pernambuco. Predik.
der Herv. gemeente te Maarssen. Cornelius v. Boesdoncq, derde abt v. Postel.
Trouwregist. te Sluis. Geslachten Sanderus, van de Poel, van Lede, Beuningh.
Burgemeesteren d. stad Heusden 1730-1805.
e

Gids (De). - N 5. De defensie in 1889. Fruin: Willem III in z. verhouding tot Engeland.
Swart Abrahamsz.: De soldaat in Nederl. Indië. Swarth: Graaf Ruprecht. Noorsche
dramatiek. -
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o

N 6. Kalff: Persoonl. dienstplicht. Sachse: Turgénjew en Zola. Symons: Philologie
en taalwetenschap. Muller: Inkomen eener Middeleeuwsche kerkvoogdij. De Beaufort:
Niet de vrijheidsboom maar het kruis.
o

Gids (Nieuwe). - N 5. Aletrinó: Zuster Bertha. Stoffel: De arbeider voorheen en
thans. Verwey: † Alberdingk Thijm. Jelgersma: Nederl. Politiek. Hack v. Outheusden:
Jong-Amsterdam. V. Deyssel: De Familie Hendriks.
o

Gids (Katholieke). - N 5. Van Aarsen: Garcia Moreno. Vande Born: De school
gedur. de Fransche omwentel. Thompson: Begraven en verbranden van lijken.
o

Nuijens: Dierenverstand. - N 6-7. Lady Fullerton. Helvoirt: Menschel. en dierl,
verstand. Bots: Erasmus. Steenhoff: Internation. Arbeidswetgeving. Van Reuth:
Henrik Ibsen. Tullingh: Frankrijk en het Boulangisme. Franken: Naturalisme in
Duitschland.
o

Katholiek (De). - N 6. Klönne: Leonard. Marius en Hugo de Groot, 337-351. Van
den Elsen: H. Norbert. en Rupert, 351-367. Nuyens' nieuwe uitg. v.d. Gesch. d.
o

Nederl. beroerten. Jonckbloet's Een winter te Davos. - N 7. Keuller: Ontwikkeling
der taal, 1-22. Schets: De Pentateuch en de ongeloov. kritiek.
os

Leeswijzer. - N 24, 1-4. Winkler Prins: Duitsche Renaissance-Lyriek. Engelsche
tooneeltoestanden. Antonioli: William ten Hoet. Van Pellecom: J. de Groot en de
holl. Opera. Pluim: Het land der Edda. Vander Duys: Herinn. aan Hofdijk. Pluim:
Jong-Duitschland. Brinio. Perk's In het paleis der Bourgondiërs. Pluim: Hélène
Swarth. Priem: Jan ten Brink. Wattez: Rooses en Meicelis. Groenewegen: Jaarboek
v. Gesch. en Letteren. Croiset: Corona Schroter. Eckstein: Nero's dood. Winkler
Prins: Jordan's brieven over het Epos. Van Loo: Het oude Hellas. Vander Duys: G.
Rahstede.
o

Muziek (Maandblad voor). - N 8. Wagners's levensdoel. Viotta: Die Meistersinger
o

v. Nürnberg. Van Santen Kolff: Bülow als dirigent. - N 9. W.'s levensd. (verv.). De
Casembroot: Vermeerder. der Wagner-schouwburgen. V.d. Linden: Over Liszt's
Faustsymph. (slot). Verzeichniss der Mitwirkenden in Bayreuth.
o

Portefeuille (De). - N 5-12. Blockx' Droom van 't Paradijs. Daudet's Femmes
d'artistes. Uit Transvaal. Rom. v. Theuriet. De Eiffeltoren. De Banville: De 4
Jaargetijden. Heine-gedenkteeken te Düsseldorf. De Eiffeltoren. De Vingtisten.
Tooneelschool. Coquelin aîné. Schuver: Fotografie. Jules Claretie. Daudet: Les
Francs-Tireurs. Lijkoven te Gotha.
Latere nummers niet ontvangen. RED.
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o

e

Spectator (Nederlandsche). - N 14. Dozy: Hollandsche tapijtweverij in de 16
eeuw. Bijvanck: Ov. Bilderdijk. Ising: Couperus' Eline Vere. Winkler: Folklore in
o

Zuid-Nederland. - N 17-20. De Burcht te Leiden. Steelink's oude kunst. in Nederl.
Zorilla. Banck: Christene of heidensche kunst? I-II. Bredius: Old masters in the Royal
Academy 1889. Museum te Leiden. Dahn's Strijd om Rome. Blok: Een Praeceptor
Germaniae. Salverda, Revolutie-Tentoonst. te Parijs. Hamilton-handschr.
me

Antirevolutiebeschouwing. De vrouwenkwestie. Annales de la typogr. néerl. au 15
o

siècle. Shakespeariana. - N 21-23. Sagentijd d. oude volken. Barbey d'Aurevilly.
Ten Kate: Stoll's Ethnol. d. Indianerstamme v. Guatemala. Moltzer: Tooneelstukken
e
d. 16 eeuw. Librairie de l'Art. De Goeje: † William Wright. Blok: † Th. Jorissen.
Ising: Ter Gouw's Gesch. v. Amsterdam. Pensées de Pascal. Taurel's Christ. Kunst
o
in Holl. en Vlaanderen. Zeeuwsche tentoonst. v. nijverheid en kunst. - N 24-26.
Moltzer: Fortunatus. Ising: Zola. Lapidoth: Rabelais. Ten Brink's Literar. Schetsen.
Kunstveiling Secrétan. Nijhoff: Lord Reay over hoog. onderwijs. Ritzema: Dieren
voor het gerecht. Banck: Hervorm. d. Tooneelschool.
o

Studiën op godsd, wetenschapp. en letterk. gebied. - N 4. Jonckbloet: † J.
Alberdingk Thijm. Smit: Oorspr. v.h. Katholicisme.
o

Tijdschrift voor nederl. Taal- en Letterkunde. - N 4. Bolte: Wouter Verhee's
Handschrift. Cosijn: Niel, Wiel. Frank: Leidener Bruchstück des Flandrijs. Kluyver:
Hlaifs; Trawant. Muller: Gerijt Potter v.d. Loo's vertaling v. Froissart. Eymael: Hooft's
Warenar. Oort: Schorrimorrie. Spanghe: Amand I, 66.

Duitschland.
o

Annalen für christl. Kunst. - N 6-7. Erweiter u. Vergross. v. Kirchen, 53, 69. D.
Glasmaler Mittermaier, 55. Hofmeister: Technische Mittheil. für Malerei, 63. Busl,
D. Bildhauer Schramm, 57.
o

Annalen des histor. Vereins für den Niederrhein. - N 48. Norrenberg: J.H.
Mooren. John: Kölner Rheinzoll v. 1475-1494, 9-124. Hayn: Geschlecht von der
Stessen, 124-138. Schroeder: Eumenius Clivensis. 138-172 Merlo: Die Sarworter
zu Köln. Unkel: Hermann van dem Busche. Hansen: Landfriedensbünde zw. Maas
u. Rhein i. 14 Jhrd. Berrisch: Gcsch. der Pfarreien d. Erzdiözese Köln. Sauerland:
Emmericher Annalen des Johann Scholten. Hüffer: Naubert's Gebhardt v. Waldburg,
o

Churf. v. Köln u. die astrolog. Fürsten. - N 49. Ulrich: Acten zum Neusser Kriege
(1472-1475); 1-183.
o

Anzeiger des germanischen Nationalmuseums. - N 15.
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Fundchronik. Volbehr: Joh. de Capua's Directorium humanae vite, 1483. Von
Essenwein: Koln. Schnitzwerk des 14. Jhdts; Sessel d. 16. u. 17. Jhd., Aristokratische
Domkapittel; Ledereinbände d. 15. Jahrh.
o

Fliegende Blätter f. kath. Kirchen-Musik. - N 5. Generalversamml. d.
Cäcilien-Vereins in Brixen. Witt: Unglaublich aber wahr. Mozart und die Kirchenmusik.
o

- N 6. Ueberproduction. Mozart etc. (Schluss).
o

Gesellschaft (Die). - N 5. Gross: Ars amandi. Kraft: Winckelmann-Studien. Zehde:
o

Brandende See. Conradi: Indukt. Litteratur-psychologik. - N 6. Tovote: Ibsen's Frau
vom Meere. Brandende See, II. Kraft: Schillerfeier in Jena. Wechsler: Alex. v.
Roberts. Conrad: Berlioz' Benvenuto Cellini. Winckelmann-Studien, II. Stern: Realism.
o

i.d. Philosophie. - N 7. Brasch: Lassalle als philosoph. Schriftsteller. Alberti: Paul
Heyse als Novellist. Wechsler: Adolf Glaser. Conrad: Emile Augier.
Shakespeare-Bühne in München.
o

Historisch-politische Blätter. - N 10. Calderon u. seine Werke, 803-808.
o

Magazin für die Litterat. des In- und Auslandes. - N 20-22. Höpfner: Il Secolo
Tartufo, di Paolo Mantegazza. Zschalig: Maibrauche in England. Kohut: Ungedr.
Briefe v. Laube, Gutzkow, Mundt, Holtei, Reuter. Telmann: Rosegger's Jakob der
Letzte. Von Langegg: Hashi-no-Ki, japanisch. Drama a.d. 17. Jahrhd. Döhn: Die
Ver. Staaten v. Nord-Amerika. Maibräuche (Schluss). Koppel: Jean Paul's literar.
os

Nachlass. Tovote: Maupassant's Pierre et Jean. - N 23-25. Herzen: Eine Tragödie
am Glase Grog. Kirchbach: Richard Wagner und das Altgriechische Drama. Asher:
Schönstes Sonett der engl. Litterat. Fuld: Zur Litt. d. Hexenprozesse. Farina's I Due
Desiderii. Schmidt: Der Kriegsassessor. Bernhardt: Aus Freytag's Jugendzeit. Wolff:
os

Weltlitteraturgeschichte. Von Pilgrim; Bret Harte's Cressy. - N 26-27. Geijerstamm:
Episode aus den Scharen. Weigand: Byron und Shelley. Stempel: Hiller, ein
‘verschollener’ Dichter. Karpeles: Grillparzer's Jüdin von Toledo. Manitius: D.
mittelalterl. Dichter Amarcius.
o

Stimmen aus Maria-Laach. - N 5. Streiflichter auf österreichische Schulzuständs.
(v. Hammerstein.) Astronomie in den letzten Jahrzehnten. IV. (Schluss.) (Hagen.)
- Papst und Kirchenstaat. IV. (Schluss.) (von Hoensbroech.) - Beitrage zur
Beleuchtung Nippold'scher Geschichtschreibung. (Zimmermann.) - ‘Jörg von
Falkenstein.’ (Kreiten.)
o

Zeitschrift für Christliche Kunst. - N 2. Plönnis: Stifts-
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kirche in Münstereifel. Schnütgen: Niederland. Flügelbild a.d. XV. Jahrh. Neumann:
t

Hausaltar König Andreas III. v. Ungarn. Sträter: Ostade's Tischgebet. Aus S Gereon
in Köln. Münzenberger: Künft. Hochaltar der neuen Marienkirche in Hannover. Alte
o

köln. Kaselborte (4 Abbild. u. 2 Lichtdruck-Tafeln). - N 3, Luthmer: Triptychon in
vergold. Kupfer. Merlo: Kunstwerke gestift. v.d. Famil. v. Wasserfass. Beissel: Ilb.
Gebetbuch d. 15. Jahrh. Schnütgen: Wandmalerei d. 13. Jahrh. in ein. Köln.
Privathause. Hermeling: Behandl. alter-reparaturbedürft. Metallgefässe.
Baugeschichtl. über d. Westminsterkirche. Fra Angelico's rother Posaunenengel.
(1 Tafel u. 2 Abbild.)

Frankrijk.
Bibliothèque de l'École des Chartes, I. Moranville: Chronique du religieux de
Saint-Denis; Mémoires de Salmon et Chronique de la mort de Richard II, 5-40.
Artiste (L'). - Avr.-mai. Chennevières: Hist. de la peint. franç.; 247-255. Godard:
Emile Bergerat; 256-265. Le premier homme sous les traits de Bonaparte. Ledrain:
A Suse; 270-275. L. Quarré-Reybourbon: L'évangéliaire de Gannat; 276-281. Em.
Blémont: Maurice du Seigneur. Lemoyne: Victor Pettié. Barbey d'Aurevilly: Fragments
t

inédits. Durand Gréville: Galerie franç. de l'Acad. des B.-A. de S -Pétersbourg;
327-337. Leprieur: Gust. Moreau (suite); 338-359. Blémont: Salon de 1889.
Correspondant (Le). - 10 mai. Bibeau: Hôtels et salons de Paris en 1789, 562-578.
De Bovet: L'esthétisme en Angleterre, 603-610. Ch. Ponsonailhe: Salon de 1889;
Réveil de la peinture relig., 594-602 - 10 juin. Félix Klein: Réalisme et naturalisme
dans la littérat. et d. l'art, 906-931 (Naar aanleiding van David-Sauvageots werk met
denzelfden titel).
Gazette des Beaux-Arts. - Mai-juin. Expos. univers.; 354-358. Taine: Ed. Bertin;
t

t

360-373. Bonnat; Barge; 375-382. Gruyer: Le S -Georges et les 2 S -Michel de
Raphael. Tourneux: Expos. hist. de la Révolut. Franç.; 404-415. De Wyzewa:
Mouvement art. en Allemagne et en Angleterre; 428-440. Hamel: Salon de 1889;
441-453. Watteau: 454-472. Chennevières: La gravure au Champ de Mars; 473-486.
Bode: La Renaissance au Musée de Berlin; 487-505.
er

me

Indépendant littér. (L'). - 1 mai-15 juin. Allaux: Probl. relig. au 19 sièc. Besson:
Theuriet. Montal: Le P. Jouin. Rabbe: Le Cousin Jacques et Maítre Guérin de Augier.
Mensonges. Germont: Barbey d'Aurevilly. Nageotte: Pindare et le Médisme. Marx:
Salon de 1889. Ronaiss. de la poés. anglaise de Sarrazin.
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Les Précoces de Dostojewski. Magnabal: Et. sur le théâtre espagnol. Don Santos:
L'art à l'Expos. Univ. Roger: Femmes poètes. Le chien de garde de Richepin. Coppée et son oeuvre.
t

Journal des Savants. - Avril. Boissier: Inscript. chrét. à Rome. Barthélemy S Hilaire:
Législat. hindoue. Weil: Euripide. De Quatrefages: Sélection physiol. Geffroy: Antonin
le Pieux.
o

Polybiblion. - N 3. Géogr. et voyages. Hagiologie. Hist. provinciale.
Comptes-rendus; Théolog., Jurisprud., Sciences et Arts: Crépieux-Jamin, l'Ecriture
et le Caractère. Belles-Lettres: Chaignet, La Réthor. et son Hist.; E. Rod, Êtudes
me

sur le 19 siècle. Histoire: Lavisse, Trois Empereurs d'Allemagne; Melon,
L'Allemagne chez elle et au dehors. Mémoires et Corresp. du comte de Villèle. Partie
o
techn. 81-116. - N 4. Instruct. chrét. et piété. Romans etc. Comptes-rend., Théol.,
Sciences et Arts: Tilman Pesch, Institut. logicales secund. principia s. Thom. Aq.
Belles-Lettres; Conway, Living or Dead. Morillot, Scarron et le Genre burlesque.
t
Armstrong, Mephisto in Broadcloth. Histoire: Feugère, Écrits inéd. de S Simon;
t
Mém. de S . Sim. Pingaud, La France en Orient sous Louis XVI. Puech, Les Nîmois
de
me
ds. la 2 moit. du 17 s. De Boret, La Cour de Georges IV et de Guill. IV; Les 15
prem. ann du. règne de la reine Victoria. Jannet, Les États-Unis contempor. Partie
o
techn. 117-164. - N 5. Poésie. Ouvrages pr. la jeunesse. Comptes-rendus.
Théologie; Jurispr.; Sciences et Arts; Belles-Lettres: D'Arbois de Jubainville:
Littérature celtique; Grimaux: Lavoisier d'après sa correspond. etc.; Günthner:
Calderon u. seine Werke; Histoire. Partie techn., p. 165 196.
Revue Brittannique. - Avril-mai. Lettres de Cavour, 233-273. Le prince de
Metternich, 333-341. Peintres holland. contempor. 341-355. Lokri, 375-399. Le
centenaire de 1789. Le diplomatie franç. en 1889.
Revue des Deux-Mondes. - 15 avril-15 juin. Taine: La reconstruction de la France
en 1800. De Noailles: Centenaire d'une constitution. Conservatisme aux Etats-Unis.
De Wyzewa: Peintres primitifs de l'Allemagne. Beausstre: La Vendée. Faguet: De
Bonald. Rothan: Mission de M. de Persigny à Berlin en 1850. La France et la Prusse
après 1848. Leroy-Beaulieu: Liberté relig. en Russie. Juifs et Musulmans. Du Danube
à l'Adriatique. Les races. Stapfer: Jtan Paul Richter. Valbert: Corresp. de M.
Thouvenel et du duc de Gramont. Révoltée. Maître Guérin. Mensonges. Clarigny:
Le gouffre financier. Varigny: La femme aux États-Unis. D'Avenel: Le Ministère de
la Justice. Girard: Eschyle sur la Scène franç. Lafenestre: Salon de 1889. Brunetière:
Esthétique de Boileau. Bellaigue: Esclarmonde. Éléments esthét.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

452
de la Moralité. Bourdeau: Henri de Treitschke. De Chenclos: Peaux-Rouges et
Visages-Pales. Lavollée: Le Tour du Monde. Sacher-Masoch: Femmes slaves, etc.

Engeland.
Portfolio (The). - May-June. W.J. Loftie: Westminster Abbey. V. The confessors
chapel; 81. Reginald Blomfield: Inigo Jones; 88-91. Palmer · Joseph Wolf. Artist and
Naturalist; 92-99. Loftie: Westminster Abbey, VI, Chapel of Henry VII; 101-106.
Stephens: Early Christin Art in Ireland; 106-111.

Italië.
Revue internationale. - 10 avr.-10 juin. Forte-Randi: Henri Amiel. Lindau: Dentelles.
on

Fornasini, Dern. années de Michel-Ange. Roux: Maurice Faucon. Biogr. du B
me

Ricasoli. Ritter: Idées relig. de M de Warrens. Baldès: Lettres inéd. de Cavour.
Roux: Art italien au Salon de Paris. Gunter: M. Barnes de New-York. Zanichello:
Vincenzo Gioberti. Faucon: La Léda de Michel-Ange.
Studi e documenti di storia e diritto. - Anno X, Fiasc. 1, 2. Dell' ascia fossoria nei
monumenti cristiani, 73-77. Di un epigrafe cristiana scoperta nelle cave di marmo
giallo in Numidia, 83-90.
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Bijlage.
Jozef Alberdingk Thijm aan Den Nederlandschen Spectator.
Nu is Bilderdijk
Een lijk!..
B.

DE Redactie der Dietsche Warande heeft met niet geringe verwondering de artikelen
gelezen welke De Nederlandsche Spectator, in vier achtereenvolgende nummers,
n

n

van den 27 April tot en met den 18 Mei 11., gewijd heeft aan de vraag: ‘Onristelijke
of heidensche kunst?’
De Spectator, in wien wij gewoon zijn korte en bondige, zakelijke studiën en
beoordeelingen te vinden, gelijk bij voorbeeld de engelsche Academy en Athenaeum
die leveren, verleent hier 18 kolommen lang het woord aan den heer Mr. J.E. Banck,
ter verklaring van bovengenoemd opschrift, of liever, om ons in de onzekerheid te
laten wat van 's-heeren Bancks standpunt daarop het antwoord moet zijn. Althans
wij voor ons hebben alleen een negatief antwoord kunnen vinden, namelijk: ‘Er
bestaat noch heidensche noch christelijke kunst. De schoonheid der kunst is van
alle eeuwen, van alle godsdiensten.’
Toch kwam ons dit eindbesluit weder zoo gebrekkig voor, dat wij zijn gaan twijfelen
of de schrijver deze gevolgtrekking wel heeft willen maken.
Doch hoe meer wij zochten naar eene andere bedoeling, des te meer bleek het
ons dat de schrijver hier eene bepaalde theorie niet heeft ontwikkeld. De geachte
heer Banck heeft de eischen zoo hoog niet gesteld. Zijne beschouwingen zijn vluchtig
heen geworpen; het zijn denkbeelden over zaken die hij niet geheel heeft doorgrond,
en vooral over personen met wier werking hij om eene of andere reden ontevreden
is.
Uit de Inleiding der Dietsche Warande van het jaar 1887
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(1888, N.R., eerste aflevering) had de heer Banck kunnen lezen hoe de redactie
denkt over de beteekenis van christelijke kunst; hoe zij menig landschap van
Ruysdael, menig portret van Bol of Velasquez christelijker acht dan vele
voorstellingen aan het Oude of Nieuwe testament ontleend. Doch er zijn ook andere
meeningen.
Het woord christelijke had dus wel eerst duidelijk bepaald moeten worden, daar
toch velen b.v. het Heilig Avondmaal van Uhde niet tot de christelijke kunst rekenen
en van de andere zijde zijn drieluik (Eene Heilige familie) thans op de Parijsche
tentoonstelling, door de warmste katholieken tot de beste voortbrengselen van
gewijde of christelijke kunst wordt gerekend.
Daar wij den heer Banck niet genoeg kennen om te weten hoe of hij het woord
heidensch en het woord christelijk verstaat, stellen wij onze lezers voor zich in de
eenzaamheid te begeven met de volgende bladzijden, en te luisteren naar de Echo,
die uit de Andere wereld tot ons overklinkt, waarheen de hooggeschatte geest is
opgestegen, tegen wiens denkbeelden hier terecht of ten onrechte wordt gekampt;
de geest die reeds in zijn verkeer hier op de aarde den gang der gedachten van
den heer Banck heeft nagegaan en zijne bedoelingen zeker ook nu nog beter kan
vatten dan wij.
(RED.)

Echo eener stemme over het graf.
‘.....uitlacht met een lodderoogh!’ Is het waarheid, is het schijn?... Neen 't kan toch
(1)
niet wezen! ‘De menschen zijn toch zoo kwaad nog niet.’
Gij hebt wel gelijk, lieve heer Banck, er bestonden voor mij, toen ik nog op aarde
wandelde, een aantal schoonheden ‘die buiten mijnen gewonen gezichtskring lagen’,
en ik hoop van harte dat gij u aan mij moogt spiegelen.
Thans geniet ik eene schoonheid, die, hoop ik, eenmaal ook tot uwen
‘gezichtskring’ moge behooren. Maar met die gezichtskringen is't op aarde al droevig
gesteld: men ziet een' uil voor eenen valk aan; men meent blauw te zien en 't is
rood, en roept uit: ‘Gij anderen daar, hebt den rechten gezichtskring niet!’ Maar och,
de menschen zijn toch zoo kwaad nog niet. Zij meenen 't niet zoo slecht!.....
Gij loopt te zoeken of ik meer op Reichensperger dan op Montalembert geleek.
Ik geleek op geen van beiden. Reichen-

(1)

Woorden op het sterfbed reeds vernomen.
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sperger lieft de waarheid in de kunst; ik deed dat ook. Daar houdt alles mede op.
Omnis comparatio claudicat.
Gij doet mij de eer aan, waarde heer Banck, mij den wegbereider en geestelijken
vader te noemen dier kunstrichting welke thans ‘de heerschende’ is geworden.
Maar, mijn lieve heer, is dat nu de kunstrichting van het concertgebouw in 't
Vondelspark, van het gerechtshof te Brussel, van dat te Londen, of die van de
aanstaande nieuwe beurs, waarin de groote Schmidt een woordje heeft
meêgesproken?
Maar neen, och, gij bedoelt zeker het ‘heerschende’ Rijksmuseum, de cauchemar
van zoo vele kunstkenners. Maar wat kan men, wat kunt gij tegen eenen cauchemar?
De menschen zelven zijn daarom zoo kwaad nog niet...
Gij betreurt het dat men door mijne schuld in de hollandsche bouwkunst bijkans
van anarchie en smakeloosheid in eenzijdigheid (gij noemt dit: ‘van kwaad tot erger’)
is vervallen: ‘Gelukkig dat de commissie werd opgeheven’.....
‘Gij blijft’, zegt gij, lieve vriend, ‘nog steeds in den geest met mij verkeeren’. Ik
ben daarvoor dankbaar. Doch dat verkeer gelijkt, dunkt mij, op dat van den
steenkolen- met den waterdamp opstijgende uit uwe locomotieven. Gij rekent mij
als eene e e r aan, dat ik mij, wat den Index of lijst van verboden boeken betreft
‘nooit aan de kerkelijke voorschriften heb gehouden’.
Ziet, gij hadt toch van mij, na zooveel jaren persoonlijk verkeer, kunnen vernemen
dat de Index een geheel ander boek is dan gij meent.
Och heere mijn tijd - die woorden Index, Inquisitie, Heksenprocessen, Sombere
kloosters, Fanatisme, en wat niet al meer, zijn eigenlijk een even zoo gevaarlijk
speelgoed van groote menschen, als messen en scharen voor kleine, heel kleine
kinderen gevaarlijk zijn. Ik herinner mij nog 't versje:
Weg messen, weg scharen,
Weg leelijkers, gij bijt!.....

Index?..... De bijbel zelve is wel eens verboden geweest! Maar hoe verboden, en
aan wie verboden! Daarop komt het aan..... Qui bene distinguit, enz.... Allons, gij
hebt genoeg Encyclopedieën op de wereld, waarin dat alles staat te lezen.... als gij
maar wilt.
Zoo is het ook met Mystiek, Mysticisme, waarvan gij komt te spreken. ‘Thijm
verdedigde het sombere en kloosterachtige voorkomen van het gebouw, omdat
daardoor bij de menigte eene mystieke gedachte omtrent de bestemming van het
heiligdom zou worden gewekt’.
Zóó leeft gij dan met mij ‘in den geest voort’, mijn waarde, om mij na mijnen dood
nog zulke dingen te laten zeggen?... 't Is niet te vergen dat elkeen evenveel kennis
van de geschiedenis der
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bouwkunst heeft! Maar gij, gij hebt er toch liefhebberij in, en gebruikt nog altoos dat
Schlagwort van ‘sombere kloosters’, ‘kloosterachtige somberheid’, enz.....
Dat is nu toch zoo verouderd! Ik meen door u werkelijk in mijne kindsheid
teruggeplaatst te wezen, toen elke beginnende onderwijzerskweekeling ongeveer
aldus redeneerde:
‘De middeleeuwen zijn duister... In de middeleeuwen bestonden er vele kloosters...
Een klooster is dus het zinnebeeld der duisterheid.’
o

Doch toen ik een jongen was geworden, zag ik al spoedig 1 dat de middeleeuwen
o

vooral ‘duister’ waren aan de menschen welke die niet bestudeerd hadden; 2 dat
de lichtverdeeling in de kloosters der middeleeuwen volkomen overeenstemde met
de lichtverdeeling in de raadhuizen en lakenhallen dier dagen, en dat ‘kloosterachtige
somberheid’ in onzen tijd bij het genoemde speelgoed behoort... Maar kom, gij
meent de zaak niet slecht, maar kent haar weder te wernig.
Gij schrijft mij eene ‘theologische verhandeling’ toe!.... Ik mocht wel dat ik er eene
goede had geschreven. Mijne Heilige Linie is eenvoudig eene r e e k s v a n f e i t e n ,
waarbij mijn hart heeft gejuicht...
Aan het wonder schrijf ik ‘bewijskracht’ toe!
Maar, lieve heer Banck, zóó leeft gij dan met mij in den geest voort!
Het wonder heeft geene dadelijke bewijskracht voor zuiver stoffelijke zaken,
ofschoon de natuur vol wonderen en tegenstrijdigheden schijnt te wezen.
Maar dat hij die eenig gewicht legt op gebeurtenissen schijnbaar in strijd met de
wetten der natuur eene ‘theologische’ verhandeling schrijft, zie, daarom moeten
zelfs de engelen glimlachen ....‘met een lodderoogh!’
Hoe onschuldig en voorbijgaand heb ik van die poëtische teekening eener kerk
in den sneeuw gesproken!...
En waarom wordt zulk een beeld alras fanatisme door u genoemd?.....
Dan weer laak ik, volgens u, hen die een verbond sluiten met de Calvinisten, en
beticht hen van onzedelijkheid. Maar, Lieve Heer, waarof de stervelingen de woorden
toch van daan halen!
Die ongelukkige opstand van 1500 zooveel is bovendien door vele Calvinisten
en Orangisten als de breuk eener belofte gelaakt, te vergelijken bij een
paardenpostmeester die geen gespan wil geven, zooals Bilderdijk zegt. Maar och!...
En dan die pauselijke vlag, welke ik tegenover (dat wil zeker zeggen in de plaats
van) de Nederlandsche vlag wil stellen. Alsof de vaderlands-liefde niet tot de groote
voorschriften behoort,
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zelfs van den ‘fanatieken’ Thomas van Aquinen! Hoe weinig, vriend, verstaat gij van
den geest eens katholieken dichters en strijders, als ik mij zoo noemen mag!...
Onverdraagzaam noemt gij mij, en spreekt van verguizen en verketteren. Hadde
ik eene stoffelijke hand, ik legde mij die op de oogen, om u een oogenblikje niet te
zien.
Neen, gij leeft niet met mij ‘in den geest’ voort. Gij kwelt mij... neen, ik lach ‘met
een lodderoogh’... De menschen zijn zoo kwaad nog niet...
Dan bemerk ik al weder verder:
‘De heidensche kunst was (voor mij) onbruikbaar?’
Mijn tijd, wat is dan toch die heidensche kunst?... Hadden onze nieuweren maar
zoo gebouwd als de ouden de Akropolis of den tempel van Pestum! Maar wanstaltige,
onorganische kunst is onbruikbaar voor u en voor allen!... Hoe dikwerf heb ik het
(1)
gepredikt!
Lieve vriend, duid het niet euvel, gij schermt tegen spookgestalten, wanneer gij
het opneemt voor de Grieksche kunst tegen mij, en bewijzen wilt dat ook deze kunst
organischen samenhang heeft. 't Is waar dat ik met warmte den gothischen bouwtrant
heb verdedigd. Maar heb ik dan niet genoeg herhaald, hoe de zwier, het leven, de
e

hoflucht zelfs van de 17 eeuw mij behaagden, ja mijn geestdrift wekten? Toen
Lodewijk XIV, gedekt met zijne rijkgolvende pruik, Mademoiselle de la Vallière aan
de vingertoppen rondleidde door de straten van Parijs? - Neen, gij hebt niet in den
geest met mij medegeleefd!
Heb ik het niet herhaald en nog eens herhaald: ‘Ik verg eerbied voor de
e

monumenten der 17 eeuw, op grond hunner aestetische en historische waarde?’...
Ik zou ‘het paleis te Amsterdam nooit hebben kunnen uitstaan’.
Heere, hoe kan een sterveling dwalen, die met mij ‘in den geest voortleeft.’ Ik, die
‘dat monument van den Munsterschen vrede’ met hand en tand heb verdedigd,
opdat het weder een waar stadhuis worde, waartoe het gebouwd is!
O geestverwant, o geestverwant, welk doel jaagt gij na?...
't Is waar, de heer Banck geeft later toe (155) dat ik ‘veel behagen schepte in de
Hollandsche renaissance’, hij ‘kan zich dat niet begrijpen’, daarom schijnt ZE. het
te willen vergeten, en meent werkelijk dat het ‘Rijksmuseum gebouwd is in streng
gothische vormen’, en ‘wat de torens betreft, zelfs met romaansche motieven
gemengd.’ Neem mij niet kwalijk, goede heer,

(1)

n

De Amsterdammer, Weekblad van den 24 Maart. Artikel van mijnen broeder, prof. Dr. Paul
Alberdingk Thijm.
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dat ik u op eenige sterfelijken verwijs, bij voorbeeld op de werken van Otto, van
Kugler, Viollet le Duc, Schayes, Helpig en anderen, om het onderscheid tusschen
gothiek, romaansch, enz. te leeren verstaan.
Verder zou de ‘Klassieke renaissance’ door mij geweerd zijn, en zou ik van de
Grieksche kunst ‘de toepassing ook in gewijzigden vorm veroordeeld hebben...’
Maar zeg, geen engel kan uit alle die beweringen recht wijs worden!...
't Is onmogelijk alle bijzonderheden van uwe bespiegeling op te halen; te minder
wanneer ik zie wat gij door het woord ‘in den geest met mij leven’ verstaat.
Eenmaal heb ik een gedichtje geschreven, als of ik niet meer tot de levenden
behoorde, en ik heb gevraagd:
‘Was 'k liever t' huis gebleven?’

‘Neen’, riep men, ‘gij zijt een man van beteekenis’.
Men had dit niet moeten zeggen, of niet verbreiden. Ziet eens wat er nu gebeurt!
Ik meende iets goeds gesticht te hebben, en nu heet het:
‘Door u kwam men welhaast “van kwaad tot erger.” En zij die “in den geest met
mij leven” hebben zich wel de moeite gegeven mijnen witten kantoorrok te gedenken,
maar niet mij in mijne werken te volgen. En wat zij lazen dient alleen om eene
vastgestelde meening te verlichten, en zich vast te klampen aan genoemd
speelgoed...
Och arme! Daar beneden wat al miseries! - En toch zijn de menschen zoo kwaad
nog niet! De goede heer Banck verwijt mij dat ik den godsdienst boven de kunst heb gesteld!
Terwijl een andere vriend mij daarentegen verwijt, dat ik op weg ben geweest
verwarring te s t i c h t e n t u s s c h e n k u n s t e n g o d s d i e n s t ten nadeele van
dezen laatste.
Hier in de andere wereld, waar alle kunst verdwenen is, aanbidden wij gebogen
de goddelijke schoonheid in al hare volheid en haren luister!
Meent gij dat ik nu naar de Titanen van Michel Angelo verlangen heb, die, volgens
u, “alle dogma's onder den voet treden?...”
Hier, waar de volle waarheid schittert houdt de kunst op, die er slechts een
afschijnsel van is. De kunst, het beeld der waarheid en hoogste schoonheid, is
eenvoudig eene poging om de eeuwigheid te leeren verstaan, onze vleugelen te
doen wassen, op te vliegen, en ons neder te buigen voor de bron waaraan alle
kunstgeest is ontsprongen, den eeuwigen God den dienst te doen, en Hem te
aanbidden.
Want de Zoon, Christus zelf is het hoogste kunstwerk des. Vaders, zooals H.
Augustinus reeds vóór 13 eeuwen heeft gezeid.
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Maar een mensch kan niet alles weten; daarom lach ik u vriendelijk toe, al zegt gij
ook dat ik een onduldzaam kunstcriticus was...
Verder zegt gij dan dat het Christendom in het algemeen, door zijn geestelijk
karakter, aan de ontwikkeling der kunst niet bevorderlijk was.
Wat de arme mensch toch al niet phantaseert!...
Bezoek eens één enkel museum! Sla eens eene enkele kloostergeschiedenis op!
Werp eens een enkel oog op een paar aloude katholieke steden!
N. B! Het Christendom! Deswege, dewijl de eerste Christenen, door een zeker
huiverend ontzag, eene geestelijke p r u d e r i e , zou men bijna zeggen, zich niet
onrriddelijk aan 't beeldsnijden zetten, 't misbruik vreezende waartegen op Mozes'
tafelen door Onzen God was gewaarschuwd?...
Dan brengt gij hierbij de muziek van Bach te pas, alsof daarvan het “protestantsch”
karakter mij had verveeld!...
Gaarne erken ik, lieve vriend, de werken diens meesters niet nauwkeurig te
kennen; ofschoon hij zijne Mis schreef voor het katholieke hof van Saksen.
Nu, na in de harmonie der sfeeren omhoog te zijn geklommen, zou ik eerst den
voorsmaak der eeuwigheid in den ontzaglijken meester kunnen verstaan!...
Gij zijt daarin gelukkiger(?) dan ik geweest ben. Bewaar dat hooge begrip van de
toonkunst, en laat mij ook dat van a n d e r e o p e n b a r i n g e n Gods in de stof...
Ik kan u niet meer volgen in uwe betrachting over den “bouwstijl die niet zoozeer
het schoonheidsideaal zoekt”. Want zegt men u: “Dat schoonheidsideaal berust in
God, in de andere wereld”, dan antwoordt gij: “Neen!” en meent dat er idealen
bestaan b u i t e n G o d ! Gij pleit voor de kunst b u i t e n G o d , buiten den
godsdienst, en gelooft dat waar de kunst God zoekt zij ophoudt kunst te zijn.
Gij verwijt mij “Omkeering der natuurlijke volgorde!” Mij?... Ik zie wel dat ik te kort
of te lang heb geleefd, als g e e s t v e r w a n t e n tot deze slotsom geraken.
Gij vergelijkt de pogingen om door de kunst naar hooger te stijgen bij de
krachtinspanning van eenen acrobaat, en zijt geneigd “deze krachtverspilling te
betreuren”. Och, argumenten aan bovennatuurlijke ingeving ontleend, vermogen
niets op den sterveling..... die eene halve eeuw met mij heeft geleefd. - 'k Vraag
weder
“Waar 't beter thuis gebleven?”

Gij mist in den gothieken bouwstijl het “gezond verstand”! Gij ziet ankers, sleutels,
banden, contreforten en luchtbogen, die
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weder op kwistige wijze worden versierd om hunne ware bedoeling te b e d e k k e n !!
Gij spreekt van “verwarrenden onrustigen aanblik”!
Gij haast u dan eenen Hieb aan eenen mij dierbaren, grooten kunstenaar te geven.
Maar eindelijk komt (och vergeef dit woord, nog aan de oude aarde ontleend),
komt de aap geheel uit den mouw.
“Het christendom is een verweermiddel geworden tegen de ontwikkeling der
maatschappij. Het christendom is... eene politieke dommekracht geworden, tot
bereiking van heerschzuchtige doeleinden..... een twistappel.”
“...Ons braaf christenvolk moet, in verband met de kunst, een vroom heidensch
volk worden”. A la bonne heure! Maar verder staat te lezen: “Het kruisteeken behoort
vooruit te worden gebracht, en op den hoogen bergtop te worden geplaatst, van
waar wij de geheele menschheid kunnen overzien, en alwaar christenen en heidenen
elkander kunnen ontmoeten”. Maar, mijn lieve, wie zijn die Heidenen, welke onder
het kruis de Christenen op den bergtop komen omarmen?.....
De schrijver voegt er (een lichtstraal!) bij dat de kruisvorm “niet van christelijke
vinding is”. De symbolische uitlegging is willekeurig; want... overal waar de verticale
lijn door eene horizontale wordt doorsneden’ ontstaat... een kruis!
Mag ik u nog eenmaal met een lodderoogh uitlachen?..... Waarde heer, gij zijt
nog niet beslagen in de kennis van het symbolisme, dat toch nog maar een behulp
is om ons aan de eeuwige waarheden te herinneren. Wat gij daar zegt van de
verticale lijn is eene prachtige waarheid! Op denzelfden grond zou men millioenen
ontdekkingen en uitvindingen aan de uitvinders kunnen bestrijden.
Het kruis is eenvoudig het ‘teeken van een Christen’; dat de lijnen elkander in
eenen rechten hoek kunnen snijden was voorwaar reeds aan Noach bekend, toen
hij de ark timmerde of aan Pan toen hij zijn eerste fluit sneed.
Eindelijk doet de waarde heer nog eens een beroep op het gezond verstand(!)
dat door Thijm (arme Thijm!) uit de wereld dreigde verbannen te worden!
Daarmede sluit ik mijn roep van boven en neem gaarne de laatste woorden van
den schrijver over dat wij ‘schoonheidswetten’ moeten aannemen die ‘onvergankelijk’
zijn.
Maar dat die wetten ons alleen door het Heidendom kunnen worden
voorgeschreven, waar de eeuwige bron van jeugd te vinden is, dat weet ik hier wel
beter.
Welnu, voor 't laatst nog een enkele lach. De menschen zijn toch zoo kwaad nog
niet! Brave Banck, houd u woord, ik bezweer het u, uit de Eeuwigheid! Leef ‘met
mij in den geest’, en
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alvorens gij weder een oordeel uitspreekt over mijn denken en trachten, lees dan
v o o r a f m i j n e w e r k e n , maar in hun geheel, en naar tijdsorde. Knip niet hier
of daar een volzin uit om er tegen te schermen. Lees mijne werken met een
o p r e c h t z o e k e n d gemoed, dan zult gij zonder eenigen twijfel van vele uwer
heillooze vooringenomenheden terug komen. En wilt gij uwe wijsgeerige gedachten
over schoonheid beter wortel laten schieten, bestudeer dan b.v. Die Aesthetik van
Joseph Jungmann mijnen naamgenoot. Wellicht zult gij dan bevinden, dat, om met
(1)
Albert Wigand te spreken, het beginsel van de nieuwere aesthetica, ‘aan eenen
nagel hangt, die in de lucht is bevestigd’.
Dat zij zoo!
En daarmede: ‘Tot weêrziens!’ ...Ofschoon ik u een lang en gezegend leven
toewensch.
ALBERDINGK THIJM.

(1)

Der Darwinismus und die Naturforschung Newtons und Cuviers (Braunschweig 1874), D. I,
bl. 150-186.
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† J.A. Alberdingk Thijm.
Weerklank op Edw. van Even's herdenking van den Warandestichter.
DE held der ridderschap van Christus' plaatsbekleeder,
Voor 't Roomsche heiligdom vergrijsd in 't eêlst gevecht,
Die, zijn devies getrouw, door Christus heeft beslecht
De meerderheid der Kerk in Harp, Palet en Veder;
De Paladijn der Kunst, ontzaglijk, streng, doch teeder,
Wijl 't christlijk ideaal ook rozenkransen vlecht,
De Hoofdman heeft het zwaard en pantser afgelegd
En vlijt zich aan de Bron van 't eenig Schoon ter neder.
Rust, eedle Ridder, smaak het nooit-volsmaakt genot
Van 't ongeschapen Schoon! Aanschouw, geniet Uw God
Dien Ge afgespiegeld in Zijn werken mocht aanschouwen!
Rust, Ridder, die op aard zoo weinig hebt gerust!
Laat ons Uw geest, Uw kracht, Uw ernst, Uw levenslust
En in de Z e g e p r a a l d e r S c h o o n h e i d , Uw vertrouwen.
Fr. A. VAN KERKHOFF. o.c.

Feest van O.H. Hemelvaart -89.
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JAN VERHAS HET EERSTE BAD
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Kunstenaars en Kunstwerken
e
in de Belgische Benedictijner-kloosters van de 10 tot het midden
e
der 13 eeuw,
(1)
door D. Willibrord van Heteren, O.S.B. (Maredsous) .
(2)

II. De abdij Gembloux .
IN dezelfde provincie Namen, vinden wij op de tweede plaats het klooster Gembloux.
Het werd gesticht in 922 door zekeren graaf Guibertus, wiens overblijfselen later in
het klooster vereerd werden.
De eerste abt, Erluinus genaamd, had veel te lijden van de boosaardigheid van
Heribrand, zwager des heiligen Guibertus, die het zoover bracht dat hij zijne paarden
(3)
en die zijner handlangers in de werkplaatsen der abdij deed stallen . Maar onder
zijne opvolgers Heriward en Erluinus II verheugde zich het klooster in eenen
weldadigen vrede. De tucht nogtans was er eenigszins verslapt, toen in 1012 de
(4)
groote abt Olbertus zijne waardigheid aanvaardde .

(1)
(2)
(3)
(4)

Zie bladz. 359.
Cf. Sigebertus P.L. 160. - Histoire de l'Abbaye de Gembloux, par l'Abbé Toussaint, Namur
1882.
Vita Wicberti, C. XIII.
Gesta Abb. Gembl. P.L.l.c. p. 617 sq.
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Deze was sedert zijne kinderjaren in het Henegouwsche klooster Lobbes opgevoed,
en had den beroemden abt Heriger tot leermeester gehad. Zijne leerzucht kende
weldra geene- grenzen; zoodra hij van eenen buitengewoon geleerden man hoorde
spreken, wilde hij aanstonds zijne lessen bijwonen. Zoo vertoefde hij eenigen tijd
in het klooster St. Germain te Parijs en bracht drie jaren door in de Fransche stad
Troyes, waar hij tegelijkertijd leerling en leermeester was. Vooral verzuimde hij niet
de lessen te volgen van Fulbertus bisschop van Chartres, een der grootste mannen
zijner eeuw, onder wiens toezicht de eerste grondslagen van de domkerk dier stad
gelegd werden. Na zijne terugkomst in het klooster, werd hij aanstonds benoemd
tot leermeester van Burchard, later bisschop van Worms. Was het dus vreemd dat
een man van zooveel ondervinding, en die zich zooveel moeite gegeven had om
kennis en wetenschap te verzamelen, ook wonderen gedurende den tijd van zijn
beheer verrichtte?
Zijne eerste zorg was den vrij ontredderden inwendigen toestand van het klooster
Gembloux te herstellen en zijne kloosterlingen tot hun vorigen ijver en godsvrucht
terug te brengen. Hij wist hun vervolgens de liefde tot ernstige studie weder in te
boezemen, en besteedde dan zijne zorgen om verbeteringen aan te brengen in de
kloostergebouwen. In het zevende jaar van zijn beheer, legde hij den eersten steen
(1)
van eene nieuwe kerk . Tot nu toe had er te Gembloux

(1)

Et videns monasterium cum offícínis suis monachicae habitationi minus esse habile, quod
sibi displicebat pro sua brevitate et quia nulla decoris ornatum erat venustate... sperans de
Deo, qui dives est in misericordia, anno praelationis sua septimo novae ecclesiae coepit ordiri
fundamentum (Gest. Abb. - col. 619).
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slechts ééne kerk bestaan, die tegelijkertijd tot parochie- en kloosterkerk diende;
maar Olbertus, om aan dien toestand een einde te maken, liet alsdan eenen tempel
bouwen, die tot uitsluitend gebruik der kloosterlingen moest dienen.
Het is bijna niet te gelooven in hoe korten tijd hij dit en andere werken volbracht.
De uitslag overtrof zijne eigene verwachting. Binnen drie jaren was het kerkgebouw
voltrokken en gemeubeld; kloostergalerij (claustrum) en werkplaatsen waren
opgericht, en wat hij het meest betrachtte, eene heilzame tucht, verbonden met een
grooten ijver tot de studiën, heerschte alom in het klooster; en dit alles terwijl de
waardige abt op bevel van den bisschop van Luik Walbodus nog te zorgen had voor
de voltrekking der muren van het klooster van H. Jacobus te Luik, wat hij dan ook
niet verzuimde.
n

Den 25 Juli van het jaar 1022 werd de nieuwe kerk van Gembloux door bisschop
Durandus ingewijd. Eenigen tijd daarna ontving ook de kapel des heiligen Paulus,
die de abt Olbertus aan den voet van den berg had laten oprichten, hare wijding.
Doch hierbij bleef het nog niet. Eene dubbele kapel, de eene boven de andere,
kwam in dien tijd ook tot stand; en de. overblijfselen van H. Guibertus met die der
(1)
drie eerste abten werden in de onderste kapel (crypta) nedergelaten .
Niet minder was de ijver van Olbertus om Gods huis te versieren en te verfraaien.
Het is niet moeilijk, schrijft Sigebertus, de sieraden op te sommen waarmede hij
zijne kerk verfraaide, daar wij ze iederen dag vóór onze

(1)

Deze crypte is vóór drie jaren weder hersteld geworden.
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oogen hebben. Hij liet een kunstig bewerkt zilveren altaarblad vervaardigen voor
(1)
het outer van den h. Petrus ; twee andere, eveneens in 't zilver, doch van geringere
grootte; eene versiering (frontale) voor het altaar des h. martelaars Exuperius; twee
zilveren kandelaars, een gouden kelk en zes zilveren; verscheidene zilveren
wierookvaten, waarvan er twee verguld waren; vier gouden kruisen en één van
(2)
zilver; twee zilveren w a a i e r s ; een Evangelieboek met gouden letters, en drie
met zilveren; een epistelboek met zilveren letteren; twee zilveren reliquieënkasten,
achttien koorkappen, twaalf kazuifels, twee diaconalia, vier subdiaconalia, alben,
stolen, tapijten en meerdere andere voorwerpen, te talrijk om opgesomd te worden.
Hij die zijne bibliotheek met meer dan honderd boekdeelen over de Heilige Schrift
of vrome zaken, en met vijftig deelen over andere onderwerpen vermeerderd had,
schreef met eigen handen het geheele Oude- en Nieuwe Testament af, en ging op
die wijze zijne kloosterlingen vóór in het afschrijven van onmisbare of nuttige werken.
(3)
Doch ook in de dicht- en toonkunde muntte deze schrandere abt uit . Op verzoek
van Raginerus, graaf van Henegouwen, schreef hij het Leven van den heiligen Vero,
met de noodige gezangen voor den kerkdienst; eveneens componeerde hij de
Antiphonen der heilige Waldetrudis.

(1)
(2)
(3)

ti

Fecit tabulam argenteam ante altare S Petri anaglifo opere non indecore celatum; duas
quoque alias minoris quantitatis, etc.
Ventilabra, die de diaken gedurende de H. Mis gebruikte om de vliegen te verjagen.
’... Vitas aliquorum sanctorum liquide et polite composuit et de gestis eorum in laude Dei
secundum regulam musicae disciplinae, in qua multum valebat, dulcissime cantus modificavit.’
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Deze vrome en bekwame abt stierf na 37 jaren zijne waardigheid bekleed te hebben,
in het kloostervan den h. Jacobus te Luik, alwaar hij ook begraven werd.
Na zijn opvolger en tevens zijn bloedverwant Misach (1048-1071), die vooral
bekend gebleven is wegens zijne goedheid en zijne bekwaamheid in het behartigen
der tijdelijke belangen van het klooster, werd in 1071 Tietmarus tot abt gekozen.
Deze was tot dusverre ‘Custos ecclesiae’ geweest, en had als zoodanig in menige
omstandigheid blijken gegeven van zijnen ernstigen kunstzin. Zoo had hij o.a. een
doxaal (ambo) laten plaatsen aan de Evangelie-zijde, en dank zijne bemoeiingen
was de reliquieënkast van den h. Exuperius met goud en zilver overdekt, en met
(1)
beeldwerk versierd geworden .
Het voetspoor van den abt Misach volgende, vermeerderde hij de inkomsten des
kloosters, maar deed ook door zijnen proost Liethardus eene onderaardsche kerk
ter eerè der H. Maagd en Moeder Gods Maria bouwen, en liet het klein en eenvoudig
(2)
hekwerk van het St. Pieters-altaar vergrooten en verfraaien .
Zonder ons verder op te houden bij het bespreken der studiën, die toen onder
leiding van den monnik Guerinus eene ongekende vlucht namen, komen wij thans
tot den opvolger van Tietmarus, den zoo even genoemden proost Liethardus. Vóór
zijne benoeming tot abt was hij reeds bekend om zijne groote

(1)
(2)

i

Feretrum S Exuperii auro et argento vestivit, et opere anaglifo decoravit.
Iste pater per manus domini Lietardi praepositi sui criptam in honore sanctae Dei Genitricis
i

construxit, et cancellum altaris S Petri ex humili et paivo in ea forma qua nunc cernitur
reformavit.
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welsprekendheid. De kroniek zegt niet of hij zelf bouwkundige was, noch of hij met
eigen handen kunstwerken heeft vervaardigd, doch laat dit toch zeer wel verstaan
door de woorden ‘per manus domni Liethardi’, die zij bezigt bij het vermelden der
crypta B.M.V. en het hekwerk van het altaar Sti. Petri. Maar dat er onder zijn beheer
ware kunstwerken in het klooster werden voortgebracht, blijkt met genoegzame
zekerheid hieruit, dat eene adellijke weduwe, met name Condrada, den abt hare
armbanden, ringen, halssnoeren en alle gouden sieraden die eene vrouw van haren
stand gewoon is te bezitten, ten geschenke gaf, om er een gouden kruis van te
maken, wat dan ook geschiedde. Op het voetstuk werd het volgende opschrift
geplaatst:
(1)

Condrada pro se suoque viro Lamberto me dedit sancto Petro .
Want men zal toch niet aannemen, dat de abt die voorwerpen naar een ander
klooster zou gezonden hebben, om ze daar te laten verwerken.
Terwijl wij verder uit de kroniek nog vernemen dat Liethardus in de omstreken
van Gembloux verscheidene kerken liet herstellen of nieuw opbouwen, zijn wij niet
weinig verwonderd eenige regelen vroeger uit die zelfde bron te vernemen, dat juist
Liethardus een voornaam deel der kunstschatten door Olbertus verzameld tot
aankoop van landerijen heeft gebruikt; hij zou op die wijze voor eene waarde van
meer dan 120 zilver mark uit den schat der kerk genomen hebben. Om zich te
verontschuldigen tegenover het

(1)

L.c. col 636.
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convent, zeide de abt dat hij moest zorgen dat de bisschop van Luik niet bij elke
(1)
gelegenheid en zonder nood de schatten der kerk kwam rooven . En inderdaad,
t

(2)

bij de behandeling van het klooster S Hubert, zullen wij zien , hoe de Luiksche
bisschop Obertus, op eene schandelijke wijze de reliquieënkast van den
beschermheilige des kloosters heeft laten plunderen, om met den opbrengst ervan
den koopprijs van het kasteel Bouillon gedeeltelijk te betalen. Deze Obertus kwam
te Gembloux op verzoek van Liethardus om de onderaardsche kapel B.M.V. te
wijden. - Ongeveer dezen tijd verloor het klooster twee waardige zonen, wier verlies
door hunne medebroeders diep betreurd werd. De een was Sigebertus, de schrijver
(3)
der meest gelezen kronijk in de middeleeuwen , de andere heette Beroldus, en
van hem wordt gezegd: ‘tempore hujus cbiit Beroldus sacerdos religiosus, et
sepulturae locum ante altare sanctae Gertrudis, cujus turrim suis aedificaverat
impensis, accepit.’ Het is moeielijk om uit te maken of er hier sprake is van een
waren toren die de heilige Gertrudis toegewijd was - of van eene soort pixis - of
(4)
ciborium . - De kronijkschrijver geeft ons verder geene inlichtingen. Maar wij zien
toch uit deze aanhaling dat niet slechts de

(1)
(2)
(3)
(4)

Cavendum quod ipsi experti erant, scilicet ne quacumque occasione reperta, res ecclesiae
sine fructu, sed non sine luctu nostro, diriperet episcopalis violentia... Ibid. col 638.
Cantatorium, p. 310.
o

Op de tentoonstelling van oudheidkunde te Luik, a 1881, zag men het oorsponkelijk HS.
dezer kronijk. Het behoort toe aan de Koninkl. Bibliotheek te Brussel.
Vasa in quibus Christi corpus adservabatur, in turrium exiguarum figuram efformata fuisse,
testis est inter alios Greg. Turon lib. I de Gloria Mart cap. 86 ‘acceptaque Turre, diaconus
etc.’ - DU CANGE. s.v.
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abten, maar ook de monniken zelven bijbrachten tot versiering van Gods huis.
In 1113 werd Anselmus tot abt gekozen. Gembloux bezat in dien tijd een zoo
grooten naam van geleerdheid, dat verscheidene zijner kloosterlingen naar Frankrijk
ontboden werden om daar onderricht te gaan geven. Zoo had ook Anselmus het
leerambt uitgeoefend in de Fransche kloosters Hautvillers en Soignies.
Teruggekomen te Gembloux, onderwees hij er de jonge monniken of bracht den
tijd door, zegt de kronijkschrijver, met het vervaardigen van boeken of het verbeteren
der handschriften. Tot de waardigheid van abt verheven, versierde hij den
kloostergang, de slaapzaal, het refectorium en de kapittelzaal; ook bracht hij
verbeteringen aan in de gebouwen der hofsteden en in de werkplaatsen.
t

In het jaar 1123 ontstond door toedoen van Anselmus het dorp Mont-S -Guibert.
Er was daar een houten kerkje, dat sedert lange jaren in een vervallen toestand
verkeerde. De abt liet er de reliquieënkast van den H. Guibertus heenvoeren, en
ten gevolge der wonderen die daar geschiedden, offerden de geloovigen zooveel
geschenken dat de abt in korten tijd bij machte was om er eene prachtige kerk door
(1)
zijne monniken te laten bouwen .
- De kronijken die wij tot nu toe gevolgd hebben houden hier op, en wij blijven
dus verstoken van een groot aantal bijzonderheden, die ons anders zeker zouden
getroffen hebben. Doch uit latere bronnen weten wij dat de heilige Bernardus
Gembloux in 1146 bezocht,

(1)

Abbas et monachi, ..... ecclesiam ut cernitis hodie edificaverunt multo sumptu et labore.
Godesch. De Anselmo abbate.
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toen Arnulphus abt van het klooster was. Als herinnering aan zijn oponthoud aldaar,
liet hij er de kazuifel na, waarmede bekleed hij de H. Mis gelezen had.
In 1185 werd het klooster door graaf Hendrik van Namen in brand gestoken, en
een groot deel der kunstwerken die het gesticht toen bevatte gingen jammerlijk
(1)
verloren .
t

(2)

III. De abdij S -Hubert .
Voor dat wij afscheid nemen van de provincie Namen, zouden wij nog dienen te
t

spreken van het klooster te S -Gerard, dat onder het beheer van den heiligen
Gerardus van Brogne zich buitengewoon verhief, en ook van het klooster te
Florennes, dat zich in het bezit verheugde van een rijken kunstschat, waarvan de
(3)
prachtige reliquieënkast des h. Maurus gelukkig nog tot ons gekomen is .
Maar ons kort bestek laat ons niet toe alle Benedictijner-kloosters van België te
behandelen, en, zooals wij in onze voorrede zeiden, zullen wij ons met de
voornaamste in iedere provincie moeten tevreden stellen.
Indien wij dus tot de provincie Luxemburg overstappen, dan treffen wij daar vooral
het ‘Coenobium

(1)

Gedurende de 12 eeuw verbrandde het klooster driemaal.

(2)

Cf. Chronique de l'Abbaye de S Hubert, dite Cantatorium, trad. de A. de Robaulx de Soumoy.
Brux. 1847.

(3)

Catal. off. Exp. Rétrosp. N 25. Het klooster Maredsous prov. Namen, bezit thans nog drie

e

t

o

e

e

steenen met bas-reliefs, dagteekenende van het einde der 13 ot het begin der 14 eeuw,
die van het klooster Florennes, afkomstig zijn. (Cf. Les Bas-reliefs de Maredsous, par le R.P.
Dom Gérard van Caloen, Namur 1884).
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t

Andaginense’ aan, later bekend onder den naam van ‘Abdij van S -Hubert’.
Dit klooster werd gesticht in het jaar 687 door een zekeren Abt Beregisus; maar
spoedig geraakte het in verval en werd slechts in 817 weder opgebouwd door
Walcandus, bisschop van Luik. Deze godvruchtige man liet er in 825 de overblijfselen
van H. Hubertus heen voeren, en begiftigde tevens het klooster met een
Evangelieboek, rijk aan goud en edelgesteenten, en een psalmboek in gouden
(1)
letters geschreven en versierd met fraaie hoofdletters .
Zeer weinig, bijna niets dan de namen, is er bekend van de abten die sedert 817
tot 1034 over het klooster het gezag voerden. Er zijn nogtans verscheidene
handschriften van dien tijd tot ons gekomen, o.a. een fraai exemplaar, met het
i

opschrift ‘Vita S Hugberti’, thans berustende in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
Verder weten wij dat abt Fredericus († 942) de muren van het klooster herstellen,
en met versterkte torens liet voorzien.
Na het overlijden van abt Renuardus, in 1034, werd een der monniken, Adelardus
genaamd, tot abt verkoren. Deze vermeerderde de bezittingen, verbeterde de
gebouwen, en schafte zich meerdere kerksieraden aan; hij liet het refectorium en
eene nieuwe slaapzaal, alsmede de abtswoning en de afdeeling bestemd tot het
ontvangen van voorname gasten inrichten.

(1)

Dit psalmboek werd in 1885 te Londen verkocht voor de som van fr. 125 00.
t

Het Evangelieboek werd onlangs teruggevonden in de omstreken van S Hubert en behoort
thans aan de familie Zoude, aldaar. (Cf. Le Livre des Evangiles donné en 825 par l'empereur
Louis-le-Débonnaire à l'abbaye de St Hubert, par le R.P.H. Goffinet, in l'Institut Archéol. du
Luxembourg. Arlon 1887).
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Toen Adelardus in 1055 stierf, benoemde de bisschop van Luik, Theoduinus, tot
zijn opvolger eenen monnik van Lobbes, Theodoricus I. Reeds bij zijne aankomst
t

te S Hubert, vond deze onder zijne kloosterlingen eenen bekwamen organist,
Lambertus.
Theodoricus toonde zich aanstonds bereid om jonge kinderen als ‘oblaten’ in het
klooster op te nemen, om ze daar verder door onderricht en omgang met kundige
en godsdienstige mannen tot bekwame en heilige monniken op te voeden. Onder
die ‘oblaten’ treffen wij eenen zekeren Gilbertus aan, beroemd om zijn schoon schrift
en zijne nauwkeurigheid in het overschrijven van boeken. Als een bewijs hiervan
kunne het volgende dienen. Op zekeren dag bevond zich de bisschop van Laon,
(1)

t

Helinandus , op zijne heenreis naar Keulen, in de omstreken van S Hubert. Begeerig
om het klooster te zien, werd zijne aandacht daar getroffen door een prachtig
exemplaar van het Oude en Nieuwe Testament. Het was van de hand van Gilbertus.
Daar de bisschop en zijne medegezellen hunne tevredenheid en tevens hunne
bewondering over het werk niet konden verbergen, aarzelden de kloosterlingen
geen oogenblik om het den geëerden gasten ten geschenke af te staan; en dezen,
zegt de kronijk, aanvaardden het als een onderpand ‘perpetuae amicitiae inter
ecclesiam Laudanensem et nostram’.
Onder de eigenlijke leerlingen van abt Theodoricus bemerken wij eenen anderen
Lambertus (junior) ‘door de genade Gods, “zegt de kronijkschrijver,” van eene

(1)

Deze bisschop verzocht in 1071 abt Theodoricus eene priorij in zijn bisdom te stichten. Hiertoe
werd het dorp Evernicourt uitgekozen.
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uiterste armoede tot de hoogste eereposten opgeklommen.’ Na eenigen tijd
voorzanger en leider der school in zijne abdij geweest te zijn, werd hij, op verzoek
van den aartsbisschop van Rheims en den abt Henricus, aan het hoofd gesteld der
(1)
school van den H. Remigius, in die stad. Later bekwam hij zelfs den kardinaalstitel.
Zijn opvolger als voorzanger, Fulco, was ook tevens zeer bedreven in het versieren
der handschriften, ja zelfs in de drijfkunst en in de beeldhouwkunde.
(2)
Verder worden nog genoemd om hun ijver tot het afschrijven van boeken ,
Stephanus, Remigius en Rodulphus. Als schilder komt Herbertus in aanmerking,
een man waarvan men veel verwachtte, maar die door een te vroegen dood aan
zijne medebroeders ontrukt werd. Guido, bekwaam zanger en leermeester, muntte
evenzeer uit door zijne strenge zeden als door zijne begaafdheden, Helbertus gold
(3)
als een uitstekend orgelspeler .
Doch moge thans de kronijkschrijver zelf de voornaamste daden van onzen
(4)
grooten abt Theodoricus verhalen . Op zekeren dag bevond zich de waardige man
bij de gravin van Arlon, Adeladis. Daar bemerkte hij eene menigte groote steenen,
afkomstig van de oude vestingwerken der stad. Aangespoord door
Lambertus-den-Oudere, verzocht hij er een deel van, toereikend om de
onderaardsche kapel en den klooster-

(1)

(2)
(3)
(4)

t

Deze titel werd gegeven aan de zeven priesters die in sommige kerken o.a. S Jacob van
Compostella, Ravenna, Milaan, H. Remigius te Rheims, het uitsluitend privilegie hadden van
de H. Mis te mogen lezen aan het hoofdaltaar.
‘In studio scriptorum’, p. 231.
‘Helbertum Leodiensem in abaco et musicâ triumphantem’.
Cant. p. 241.
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gang (claustrum) te bouwen. De milde vrouw stemde onmiddellijk toe, en beloofde
zelfs op eigen kosten de werklieden te zullen herbergen en onderhouden, zoolang
zij te Arlon zouden moeten arbeiden. Daarop keerde de abt met een dankbaar hart
naar zijn klooster terug. Weldra liet hij steenhouwers komen van Luik, en bracht de
crypta en de kloostergalerij in den toestand waarin wij ze nu zien. Men had van
Arlon de zuilen laten komen, hare voetstukken en hare kapiteelen, alsmede de
altaarbladen. Theodoricus vergrootte de kapellen van beide zijden der kerk; hij
verplaatste naar het midden der onderaardsche kapel het altaar der H. Maagd
(1)
Maria , dat rechts stond, en verving het door een altaar des heiligen Stephanus.
Hij liet aan de linker zijde het outer van den h. Martinus staan, maar deed aan den
buitenkant eene nieuwe kapel bouwen, die den naam draagt van ‘Heilig Jerusalem’,
omdat de begrafenis en de verrijzenis des Heeren er getrouw op afgebeeld zijn.
(2)
Daarna verlichtte hij de nieuwe kapellen met zeer schoone vensters , vervaardigd
door zekeren Rogerus, een zeer geoefend kunstenaar van Rheims. Hij stichtte ook
een altaar ter eere van de h. Drievuldigheid, plaatste dit aan de voeten des h.
Hubertus en borg er zeer voorname reliquieën in.

(1)
(2)

ae

Memoriam B Mariae. Cf. DU CANGE, in voce memoria.
‘Illuminavit oratoria pulcherrimis fenestris...’ Mabillon sprekende van de kerk van Cluny,
e

gebouwd in de X eeuw zegt: ‘Hinc est quod amplificatis saeculo sequenti ecclesiarum fenestris
opaca et colorata vitra adhibita sunt.’ Ann. Ord. S.B. D. V, 252. - De gekleurde vensters waren
e

reeds in gebruik in de XI eeuw, maar de kunst om beelden op glas te brengen werd slechts
in de volgende eeuw van Constantinopel naar Rome gebracht. - Cf. o.a. Nouveaux Mémoires
de l'Académie de Brux. VII, De la peinture sur verre aux P.-B., p. 5.
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Al die altaren werden eenigen tijd daarna met groote plechtigheid gewijd door den
bisschop van Luik, Henricus, bijgestaan door Franco, bisschop van Bellegrade, die
toenmaals bij den kerkvoogd te Luik woonde.’
Abt Theodoricus versierde tevens het hoofdaltaar, toegewijd aan den h. Petrus,
met een gouden altaarblad. Dit kunststuk was reeds vroeger onder abt Albertus
begonnen, met behulp van een gouden kelk, die 20 pond zwaar woog en door
Lodewijk-den-Vrome, zoon van keizer Karel-den-Groote, aan de kerk ten geschenke
gegeven was. Het klooster had van dien vorst, en, zooals wij reeds hierboven
aanmerkten, van bisschop Walcandus rijke giften ontvangen in goud, in zilver, in
kostbare stoffen en boeken; maar langzamerhand waren die voorwerpen door
verschillende oorzaken te loor gegaan. Onder de geschriften bevond zich ook een
psalmboek met gouden letters, versierd met het portret van keizer Lodewijk, die het
aan het klooster geschonken had. Dit prachtwerk werd eerst te Toul verkocht, om
door den verren afstand de nasporingen onmogelijk te maken; maar, zegt de kroniek:
‘Divina dispositio restituit illud ecclesiae suae hoc modo’. Op zekeren dag vond
eene adellijke dame dier stad het psalmboek te koop aangeboden. Aanstonds kocht
zij het en gaf het aan haren zoon, die toen Bruno heette, maar later de heilige Paus
Leo IX werd, om er de psalmen uit te leeren. Bruno echter, die in ieder ander boek
lezen kon en gemakkelijk onthield wat hij geleerd had, maakte zooveel fouten als
hij in het nieuwe psalmboek las, dat hij het eindelijk met wrevel ter zijde wierp, ‘want’,
zegt weder de kroniek, ‘de heilige Geest wilde niet dat dit kind, bestemd om een
uitverkoren vat te worden, zelfs buiten zijn weten, besmet zou worden door de minste
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(1)

heiligschendende aanraking.’ Zijne moeder verwonderde zich over den tegenzin
dien hij toonde om in dat boek te lezen, toen zij vernam, dat het aan de abdij van
t

S Hubert had toebehoord, en dat de kerkban uitgesproken was in verscheidene
landen tegen iedereen die het in zijn bezit zou houden. Zonder dralen kwam zij in
het klooster, vergezeld door haren zoon, en gaf het boek terug, met eene nederige
bede om vergiffenis voor hare onvrijwillige zonde. Bij wijze van vergoeding schonk
zij nog bovendien een Sacramentarium, dat later aan de kerk van O.L. Vrouw te
t

Givet, verbonden met die van S Hubert, gegeven werd.
Omtrent het jaar 1070, werd de hertog van Lotharingen, Godfried, ziek in Italië.
Hij liet zich onmiddellijk naar zijn kasteel van Bouillon terugvoeren; en daar, in het
besef dat zijn laatste uur niet ver verwijderd was, ontbood hij den abt Theodoricus
bij zich. Na de aankomst van den abt, deed de hertog zich in de kerk des h. Petrus,
aan gene zijde der rivier brengen, en plaatste zich recht voor het hoofdaltaar. Daar,
omringd van zijn zoon en van geheel zijn hof, gaf hij den abt een ivoren kistje, vervuld
met reliquieën, waaronder een groot stuk van het heilig Kruis en een draagbaar
altaar, afkomstig van paus Johannes. De hertog verzocht Theodoricus in naam
dezer heilige reliquieën, om zijne laatste wilsbeschikkingen ten uitvoer te willen
brengen.
Deze voorwerpen moeten reeds in zich zelven eene

(1)

Nolebat enim Spiritus sanctus, cujus electionis vas idem puer futurus erat, ne alicujus sacrilegii
contactu, vel ignoranter, contaminaretur, p. 242.
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groote waarde gehad hebben, want eenigen tijd daarna, toen de jonge hertog
Godfried, die zijnen vader opvolgde, in onmin geraakt was met zijne echtgenoote
Mathilda, en deze naar Lombardije gevlucht was, liet hij den abt het ivoren kistje
met geweld afnemen en zond het aan zijne vrouw, om zich met haar te verzoenen.
Doch zij weigerde terug te komen.
Theodoricus echter besloot naar Rome te reizen, om over deze en andere daden
van hertog Godfried tegen de abdij, voldoening te vragen. Te Luna in Toscanen
aangekomen, vond hij daar eenen gezant van de hertogin Mathilda, om hem te
verzoeken niet na te laten van te Pisa, waar zij zich toen ophield, eenigen tijd te
vertoeven. De abt stemde toe, en de vorstin, na een allervriendelijkst onthaal, gaf
hem brieven van aanbeveling voor den Paus mede. Op zijne terugreis, bezocht hij
wederom de hertogin, en ontving van haar eene witte kazuifel ten geschenke, die
vroeger aan Paus Leo IX had toebehoord, en eene tunica voor subdiaken, afkomstig
van Paus Eugenius.
Bij deze gelegenheid vermeldt de kroniek nog meerdere giften die het vorstelijk
huis van Toscanen aan den abt van St. Hubert schonk.
Toen hij, tijdens de regeering van Paus Alexander II, wederom van Rome
huiswaarts keerde, werd hij verplicht te Frassineto, in Piëmont, waar de vorsten van
Toscanen een klooster gesticht hadden, gedurende eene gansche week te verblijven.
Vóór zijn vertrek ontving hij een kostbaar ivoren kistje met de reliquieën des heiligen
(1)
Claudius . Bij zijne aankomst te St. Hubert, werd hij feestelijk ontvangen, en sedert
dien tijd vierde

(1)

’.... capsa una eburnea’ pretiosa p. 251.
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men in dit klooster de gedachtenis van den h. Claudius.
In het jaar 1076 bracht de bisschop van Luik, Henricus, de goede week in het
klooster St. Hubert door. Op Witten Donderdag zong hij er den pontificalen dienst
en wijdde er de heilige Olie, bijgestaan door zeven subdiakens, even zooveel diakens
en twaalf priesters, gekozen onder de kloosterlingen. Allen droegen prachtige
gewaden.
‘Onze geestelijke gemeente’, zegt de kroniekschrijver, ‘was toen zoo talrijk, dat
men gedurende de plechtigheid de afwezigheid der broeders die den bisschop
behulpzaam waren, niet bespeurde; de kerk was toen zoo rijk voorzien van sieraden,
dat iedereen kostbaar en geëvenredigd aan zijnen rang was uitgedoscht; de bisschop
zelf had zijne eigene gewaden ter zijde gelaten, en eene witte kazuifel omgehangen,
die eertijds door Paus Leo IX gedragen was, en zooals wij reeds vermeldden, door
hertogin Mathilda aan abt Theodoricus geschonken werd.
Op Paaschdag zelven. kwam ook de bisschop van Metz, Herman, de abdij met
een bezoek vereeren, en den volgenden vrijdag, wijdde hij, op verzoek van
Theodoricus, twee kapellen, waarvan de eene den naam droeg van ‘Sancta
Jerusalem’ en de andere eene dubbele kapel was. Deze bestond uit twee
verdiepingen: in de bovenste, zag men het altaar des h. Nicolaas, en in de onderste,
dat van den h. Andreas Ap. De abt had deze kapel in vroegeren tijd gebouwd, om
er de bijzondere gedachtenis der overledene broeders te vieren; hij had derhalve
de onderste kapel nog doen vergrooten en in hare grafkelders het stoffelijk overschot
der verstorvenen laten nederleggen. Na de plechtigheid weigerde de bisschop niet
alleen de geschenken die hem aangeboden werden, maar liet zelfs zijne
bisschoppelijke kazuifel met stool en gordel, twee kandelaars en een tapijt, in het
klooster na.
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Abt Theodoricus, zeker een der grootste mannen die het klooster St Hubert ooit
bezeten heeft, stierf in het jaar 1086 en werd begraven in de crypta B.M.V. die hij
(1)
zelf had laten graven . In zijne plaats werd de prior, eveneens Theodoricus of
Theodericus geheeten, tot abt aangesteld.
Bange dagen naderden weldra voor het klooster. In het jaar 1094 overleed de
waardige bisschop Henricus van Luik, en de keizer benoemde tot zijn opvolger den
schandelijken Otbertus, die reeds om verscheidene misdrijven in den kerkelijken
ban geslagen was. Otbertus daagde abt Theodericus voor zijnen rechterstoel, om
hem te dwingen tot zijne zijde over te gaan, doch ziende dat hij niets won door zijne
bedreigingen, verklaarde hij eindelijk dat het voor den abt van St Hubert hoogst
noodzakelijk was in de gunst te staan van den bisschop van Luik, en daarom beval
hij hem zich door middel van groote geschenken die genegenheid te verwerven.
Maar Theodericus antwoordde bedaard en kalm dat de geringe inkomsten van zijn
klooster hem niet toestonden zulke groote geschenken te doen, en keerde daarop
naar de zijnen terug.
Te huis gekomen verhaalde hij het gebeurde en allen die het hoorden waren van
oordeel dat de abt aanstonds het klooster met eenige monniken verlaten, en zich
in eene ver verwijderde priorij moest terugtrekken. Er werd ook besloten dat hij de
schoonste kerksieraden zoude medevoeren om ze op die wijze aan de roofzucht
van Otbertus te ontrukken. Hij vertrok dus naar de versterkte priorij van Cons;
begeleid door

(1)

Zijn stoffelijk overschot werd in 1568 door de Hugenoten verbrand.
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Lambertus-den-Oudere en Wiredus, tevens de schoonste ornamenten met zich
nemende. Deze gaf hij in bewaring aan den bevelhebber der versterking, Dodo, die
op zijn woord van eer en onder pand beloofde de kostbare voorwerpen aan de kerk
te zullen terug geven.
Doch de bisschop hierover in woede ontstoken kwam eenigen tijd daarna met
eene legermacht te St Hubert aan, klom daar aanstonds met eene stool om den
hals op het doxaal, en sloeg den uitgeweken abt en hen die hem gevolgd waren in
den ban, zonder zich te storen aan de verontwaardiging der kloosterlingen die deze
schandelijke rechtskrenking bijwoonden. Daarop liet hij tot groot nadeel van het
klooster een monnik van Lobbes tot abt van St Hubert uitroepen.
De indringer liet zoowel de kloostertucht als de inkomsten van het gesticht
vervallen, en weldra kwam het zoover dat men, om de schulden te betalen, vijf en
twintig priestergewaden, die Theodericus achtergelaten had, moest verkoopen;
maar de opbrengst ervan was nog niet toereikend om in den hoogsten nood te
voorzien, zoodat men nog bovendien verplicht werd eenige landerijen en molens
te beleenen.
Het duurde dan ook niet lang of de valsche abt Ingobrand, werd door den bisschop
zelf verjaagd. Zoodra abt Theodericus dit vernam, keerde hij onmiddellijk naar zijn
klooster terug, de gewijde sieraden, met verlof van Dodo terugvoerende. Zijne
geestelijke kinderen kwamen hem tot op grooten afstand van het klooster in optocht
afhalen, en ontvingen hem met groote vreugde.
Theodericus had, nog voor zijn vertrek, aan Rodolphus van Villance twee
koorkappen toevertrouwd, den tekst der Evangeliën, versierd met goud en
edelgesteenten, die vroeger aan Keizer Karel-den-Groote had toebe-
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(1)

hoord, alsmede drie ivoren hoorntjes , eertijds door hertog Godfried-met-den-Baard
geschonken. Rodolphus, ontrouw aan zijn gegeven woord, was onbeschaamd
genoeg die voorwerpen aan den abt van Prüm, Wolfrannus, als geschenk aan te
bieden, om op die wijze diens gunst te verkrijgen; maar de prelaat verwonderd het
Evangelieboek, dat men hem vroeger in het klooster getoond had, te herkennen,
vroeg aan Rodolphus hoe hij in het bezit dier voorwerpen gekomen was. Na eene
poos gedraald te hebben, antwoordde deze dat hij ze van eenen dief gekocht had,
die ze te St-Hubert gestolen had. De abt schudde met droefheid het hoofd, en riep
klagend uit dat het jammer was dat eene kerk, onlangs nog zoo bloeiend, thans aan
plundering en rooverij overgelaten was. Hij beval nogtans aan Rodolphus twee der
hoorntjes aan zijnen broeder den bisschop van Utrecht te zenden, en het overige
in het klooster terug te brengen, als een bewijs van genegenheid. Maar de
onbeschaamde, in plaats van die voorwerpen terug te geven, verkocht ze aan ons
klooster voor twee paarden, alsof hij er eigenaar van was. Zoodra abt Wolfrannus
deze schaamtelooze daad vernam, weigerde hij voor immer zijne gunst aan
Rodolphus.’
Omtrent het jaar 1096, besloot hertog Godfried van Lotharingen als kruisvader
naar het heilig Land te trekken, en, om zijne reis te bekostigen, bood hij zijn kasteel
(2)
Bouillon aan bisschop Otbertus te koop aan. Deze wenschte niets liever dan in
het bezit te komen van dit heerlijk slot, en kocht het voor de som

(1)
(2)

Cornua.
Cf. over dit kasteel CHAPEAUVILLE II, p. 40.
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van vijftien honderd pond zilver. Om nu dit geld bij een te krijgen, liet hij de geestelijke
inrichtingen van zijn bisdom als het ware plunderen, en dit was wederom voor hem
eene goede gelegenheid om zijnen haat tegen het klooster St. Hubert te toonen.
Zijne handlangers roofden de gouden tafel van het hoofdaltaar, en verbrijzelden
drie gouden kruisen, versierd met edelgesteenten; één dezer, van buitengewone
pracht, was door den abt Theodericus-den-eersten onlangs vervaardigd geworden,
(1)
met behulp van Lambertus-den-Oudere ; en bisschop Henricus had, onder
bedreiging van den kerkelijken ban, verboden het te vernielen. Na die hatelijke
berooving, kon die zelfde Lambertus, die, zooals wij spoedig zullen zien, zelf aan
de dieven de hand geleend had, ternauwernood anderhalf mark gouds bijeen
verzamelen om aan den graaf van Conon, die ook ter kruisvaart toog, een plekje
grond in de omstreken van Felon te betalen.
- Na al deze gebeurtenissen, en vooral wegens de afwezigheid van den hertog
van Lotharingen, vreesde de abt Theodericus dat hij niet langer bestand zou zijn
tegen de vervolgingen van Otbertus, en ontvlood zonder afscheid te nemen van
zijne medebroeders, naar Rheims. Deze daad ontstak de woede van Otbertus in
nog heviger mate; en hij nam de gelegenheid te baat, om den monnikën den vroeger
reeds gemelden Wiredus tot abt op te dringen. Maar Theodericus begaf zich
onmiddellijk op reis naar Rome, en ontving daar van Paus Urbanus II brieven met
vergunning om Wiredus en al zijne aanhangers in den ban te slaan.

(1)

Quarum unam magnoe quantitalis domnus Abbas Theodericus prior noviter fecerat studio
Lamberti majoris, ... (ibid.).
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Dit gebeurde; doch ofschoon Theodericus reeds in 1099 teruggekeerd was, duurde
het nogtans tot het jaar 1106 voor dat Wiredus verjaagd en hij zelf in zijne
waardigheid hersteld werd.
Intusschen, nml. in 1097, was Lambertus-de-Oudere gestorven. Hij had steeds
met ijver Theodericus (I) ondersteund in het aanschaffen van landerijen en gewijde
sieraden, in het opbouwen en vergrooten der kloostergebouwen, in het vervaardigen
van gekleurde vensterramen en snijwerk, eindelijk in alles wat betrekking heeft op
den onderhoud, de kleeding der kloosterlingen, op den voorspoed en den vooruitgang
van het gesticht. Na de benoeming van Theodericus (II) genoot hij niet meer hetzelfde
aanzien, en zag dat men jongere monniken de voorkeur gaf; dit griefde hem ten
zeerste, ja zoozeer dat hij, na het vertrek van Theodericus, zelf de rijke versierselen
in goud, waarmede hij de reliquieënkast des h. Hubertus bekleed had, afrukte, en
aan de mannen van Otbertus den raad gaf, om de drie gouden kruisen en het gouden
(1)
altaarblad mede te voeren; ook gaf hij aan Godfried van Ham twee draperiën , eene
dalmatica en eene koorkap; eindelijk, gedurende zijne laatste ziekte, schonk hij aan
Berengarius, een Luiker abt, die hem de laatste heilige Sacramenten toediende,
eene groote hoeveelheid goud en edelgesteenten, die het klooster toebehoorden.
‘Verre van ons, zegt de kronijkschrijver die dit mededeelt, de gedachte van Lambertus
voor God te willen aanklagen; langdurige en smartelijke ziekten hebben hem tot
zulke daden gebracht; zonder eerbied behandeld, geminacht op

(1)

Dorsalia, draperiën om aan de wanden van het koor achter de monniken gehangen te worden.
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zijnen ouden dag, ondervond hij de smart, de vruchten zijns jeugdigen arbeids door
ondankbaren te zien verkwisten; en is de verschrikkelijkste van alle kwalen niet,
degene van in vernedering en verachting te vallen?’
Eenige bladzijden verder eindigt het ‘Cantatorium’ dat wij tot hiertoe als gids
gevolgd hebben, en dat ons zoo nauwkeurig de voorgaande bijzonderheden heeft
overgeleverd. Voor de volgende jaren missen wij, tot ons leedwezen, eene even
getrouwe bron. Toch kunnen wij nog vermelden dat abt Theodericus in 1124 stierf,
en dat onder zijn opvolger Robertus († 1133) de abdij door den brand vernield werd.
Ofschoon onder Gislebertus de wederopbouw van het klooster werd aangevangen,
en onder abt Johan, die in 1144 het bestuur aanvaardde, de nieuwe kerk voltooid
werd, valt er toch niet aan te twijfelen, of verscheidene kunstwerken die aan den
eersten brand ontsnapt waren, gingen in dezen tweeden te niet. Mocht er nog iets
overgebleven of gered zijn, dan is het niet onwaarschijnlijk dat dit in den derden
kloosterbrand, die in het jaar 1525 voorviel, verging. Maar nog in dit jaar begon de
toenmalige abt Malasius eene prachtige nieuwe kerk op te richten, die door abt
(1)
Remaclus (1538-1564) voltrokken werd, en thans nog bestaat .

(1)

Cf. SCHAYES, L'architecture en Belgiqu. III, 223.
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Isaac Da Costa
(1)
door N. Van Reuth.
II.
Da Costa's ‘Zangen des Tijds’. - Overzicht van den Stand der Letteren
in Noord- en in Zuid-Nederland tijdens Da Costa's bloei. - Plaats van Da
Costa in onze Letterkunde.
(2)

ELDERS drukte ik mij volgenderwijs uit over Zangen des Tijds: ‘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’.
Toetsen wij nu de Zangen des Tijds van Da Costa aan deze bepaling, dan rijst
de vraag op onze lippen: ‘Wordt in het Lied der Vijf en twintig Jaren niet veeleer de
geschiedenis der verloopen kwarteeuw dan die van den dag behandeld? Heeft dus
de gegeven omschrijving recht van bestaan?’ Wij gelooven van ja. Er dient

(1)
(2)

Zie bl. 367 vlgg.
VONDEL, als Lierdichter, bladz. 40. Dietsche Warande 1886.
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toch in het oog gehouden te worden, dat het beschrijven van den loop der
geschiedenis van den dag, het geven van een overzicht der historie van verloopen
jaren niet uitsluit, neen vaak gebiedt, om het heden met sterker tinten te kunnen
doen uitkomen; dat gevolglijk het Lied der Vijf en twintig Jaren, wapenschouw
houdend over het verleden, een juister begrip van het standpunt geeft, waarop het
heden gekomen is. Ongeveer hetzelfde is van toepassing op Da Costa's 1648 en
1848, waarin de gebeurtenissen van twee eeuwen her tot tegenstelling, bijgevolg
tot verscherping dienen van die, welke de dichter beleefde. Tevens hebben wij het
aan deze ruimte van Da Costa's opvatting te danken, ontkomen te zijn aan de
eentonigheid al des dichters groote Zangen des Tijds op hetzelfde aanbeeld te
hooren hameren. Welk een stroom van verveling zou, niettegenstaande het forsche
en kernachtige, dat deze liederen gunstig van zijne breedsprakiger en oppervlakkiger
(1)
gedichten eener vroegere periode onderscheidt, - welk een stroom van verveling
zou over ons gekomen zijn, indien Da Costa drie-, vier-, vijfmaal langdradige variaties
op één en hetzelfde thema had gedicht.
Met telkens nieuwe bezieling doet hij in elken grooten Zang des Tijds een telkens
nieuwen greep in het bewogen leven zijner eeuw. Eene bloemlezing uit de voorvallen
eener reeks van vijf en twintig jaren, voert in het gedicht van dien naam geleidelijk
tot den toestand van het jaar 1840, waarin het lied ontstond; in Wachter! wat is er
van den Nacht? wordt eene breede schilderij ontrold van den maatschappelijken
en

(1)

Natuurlijk Verband van Wijsbegeerte en Dichtkunst; Des dichters Lotbestemming; Ines De
Castro; Caïn; De Voorzienigheid; God met ons.
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staatkundigen toestand in 1847, en in profetische vervoering de beroeringen van
het komende jaar voorspeld; 1648 en 1848 schetst met sombere kleuren de
ongunstige verhouding van het heden tot een tijd twee honderd jaar jonger; in De
Chaos en het Licht wijzen drie stemmen, als even zoovele van elkander verschillende
meeningen, ten slotte vervangen door des dichters metaalgeluid, op de toekomst.
Maar niettegenstaande hunne poëtische wijding gaan deze Zangen des Tijds aan
het euvel mank op vele plaatsen onverstaanbaar te zijn, namelijk daar, waar zij
zinspelen op microscopische geschiedkundige feiten, met welke de tijdgenooten
des dichters gemeenzaam bekend waren, maar waarvan een volgend geslacht
billijkerwijze geen aanteekening kan houden. Het stoort ons dichterlijk genot op
uitdrukkingen te stooten, welke geborgd schijnen bij de Sibyllijnsche boeken,
uitdrukkingen, welke ons noodzaken in onze boekenkast om te grijpen naar een
uitgebreid lexicon, of naar eene monstergeschiedenis der negentiende eeuw.
Iedereen is geene wandelende encyclopedie! Hoe verder onze tijdgenooten en het
nageslacht zich bewegen zullen van den door Da Costa behandelden tijd, hoe
sterker dit kwaad zich zal doen gelden; in de Zangen des Tijds nog in meerdere
mate dan in des dichters Geschiedzangen: De Slag bij Nieuwpoort, Hagar, waarin
wereldstroomingen bezongen worden, wier loop ons reeds als knapen op school
werd ingeprent.
Da Costa's tijdgenooten, die het uitgezocht genot mochten smaken, in geleidelijke
orde en met rustpunten van ettelijke jaren kennis te maken met des dichters Zangen
des Tijds, zijn steeds met bijzondere voorliefde aan het Lied der Vijf en twintig Jaren
blijven hangen. Doch waarom? Omdat het, eene schitterende ge-
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dichtenreeks openende, het voorwerp hunner eerste liefde geweest is? Dan niet
zonder reden. Wie kan zich steeds rekenschap geven van zijn gevoel? Bleef hun
(1)
de aan D.J. Van Lennep afgeluisterde melodie van den Voorzang met zijnen
bruisenden woordenvloed niet steeds in de ooren klinken? Zagen zij het
kroniekachtige van de eerste gedeelten des gedichts niet over het hoofd, om bij
elken nieuw verschijnenden Zang des Tijds, zegevierend op dát deel der Vijf en
twintig Jaren te wijzen, waarin Da Costa met zulke scherpe trekken het stoompaard
(2)
der negentiende eeuw teekent? Wil-

(1)

Aanhef van D.J. VAN LENNEPS Hollandsche Duinzang.

Kan het zijn, dat een sprank van den vorigen gloed,
Die in jeugdige stonden mij blaakte,
Dat een vonk, in 't geheim nog bewaard en gevoed,
Nu zoo snei weer tot dichtvuur ontwaakte?
Aanhef van DA COSTA's Voorzang der vijf en twintig Jaren.

Kan het zijn, dat de lier, die sinds lang niet meer ruischte
Die sinds lang tot geen harten in dichtmuziek sprak,
Weer op eens van verrukking en hemellust bruiste,
En in stroomende galmen het stilzwijgen brak?

(2)

Van Lenneps metrum met de vrouwelijke rijmen in den tweeden en in den vierden regel klinkt
zachter; dat van Da Costa met de daarvoor in de plaats gestelde mannelijke, krachtiger.
Vs. 300-314.

Zie langs zijn tweelingslijn dien fellen Salamander!
Vuur sist het uit zijn buik, die rammelt over de aard.
Hij voert bevolkingen en legers in zijn staart,
Metalen tenten, die met bliksemende wielen
Wat stand houdt, waar hij schreeuwt, verplettren en vernielen.
Hij rent, hij vliegt, hij rukt, verwaten en verwoed,
Afgronden in 't gezicht, en bergen te gemoet,
Die wijken, of doorboord een open heirbaan laten.
De steden naadren tot elkander: Volken, Staten,
Doorkruisen, mengen zich. Eén zelfde stoomvaartkracht
Sleept heel ons menschdom voort, en effent heel onze aard,
Bij 't ruischen van een zee muziek en zangaccoorden,
Waar 't lied van Strauss meê stemt, en invalt met dees woorden:
‘Ziehier uw Goden: Kunst en Kracht en Industrie!
En voorts! geen eerdienst meer dan de eerdienst van 't Genie!’
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den zij na al het genoten schoon wel erkennen, dat de nazang des lieds om eene
gemeenplaats draait en voor bezieling redeneering geeft; dat aan dit gedicht, zoowel
als aan den Geschiedzang De Slag van Nieuwpoort eene hoogere eenheid ontbreekt,
eene eenheid, door welke alleen slechts een werk tot den hoogsten beeldenden
rang opgevoerd wordt?
Toch ken ik één van Da Costa's Zangen des Tijds, die meesterlijker is. Niet De
Chaos en het Licht, hoe uitgewerkt en doorwerkt ook, niet 1648 en 1848, al moge
daarin de dichter met de hem eigen zienersgave op het gewicht der sociale kwestie
(1)
voor onze dagen gewezen hebben , maar het lied, aan het voorhoofd geteekend
(2)
met een aan Isaias ontleend opschrift : Wachter! wat is er van den Nacht?
Da Costa was een voorstander van den vooruitgang, maar niet van de wijze,
waarop deze zich in de negentiende eeuw openbaarde. Alles aan het mate-

(1)

Vs. 210-218.

't Was vrede! vrede, wien te storen, of te schenden
Geen Mogendheden meer bestonden in dees tijd,
Maar onder wiens fluweel, of donzig mostapijt
De brandstof tot een kamp broedde in verborgen holen,
Een kamp veel schrikbrer dan met Hunnen of Mongolen,
Als de aarde teisterden in dagen lang verleên, De krijg (verhoed hem nog, God van weldadigheên!
En keer den vloed die wast voor reeds geschokte dijken!)
De onoverzienbre krijg der Armen en der Rijken.
In vs. 217 zegt DA COSRA:

Parijs, de polsslag steeds van Frankrijk en Euroop.

(2)

Die polsslag heeft zich evenwel op politiek gebied sedert 1870 naar Berlijn verplaatst.
Men roept! - Wachter! wat is er van den nacht? - De wachter zegt: De morgen is gekomen
en het is nog nacht. XXI: 11, 12.
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rieele offerend, schonk de nieuwe beschaving weinig of niets aan het geestelijke
en het godsdienstige, en juist daaraan wilde de dichter het leeuwenaandeel
toegekend zien. Strijd tegen de eeuw, welke stoomwerktuigen schiep, maar het
geloof der vaderen afbrak, welke de pers tot eene macht in den Staat verhief, maar
tronen als kaartenhuizen omverwierp, welke de natuurwetenschappen tot ongekende
hoogte opvoerde, maar den Schepper terzijde stelde, - strijd tegen dien Geest der
Eeuw voerde hij met ontembaren hartstocht tot zijne laatste stonde. Hij was er fier
(1)
op de worsteling van zijnen meester Bilderdijk voort te zetten tegen eene levensen wereldbeschouwing, wier kampioenen, zooals Spinoza, Kant, Byron, Shelley,
Strauss, in zijne oogen vleeschgeworden Satans waren.
Wat met den geest der eeuw medeging, wierp zich in de armen des Boozen, wat
zich daartegen verzette zocht en zou vinden den weg tot God en zijn duizendjarig
rijk. Aan dit niet rijke maar getrouw volgehouden thema danken de Zangen des Tijds
niet weinig van hunne zeggingskracht en hun vuur.

(1)

BUSKEN HUET kenschetste het beginsel van Bilderdijks strijd tegen den geest der negentiende
eeuw zeer juist in zijne studie over Geel, blz 41-44, waaruit wij het volgende aanhalen: ‘Hoeveel
hooger verdient Bilderdijk dan niet aangeschreven te staan, die, toen de geheele wereld om
hem heen van blijdschap juichte over de zegeningen van den dag; toen de schrandersten al
het oude brooddronken prijs gaven, omdat zij een nieuw standpunt meenden te voelen
aangroeien onder hunnen voet; toen eene vrees als de zijne kleingeloovigheid heette, - verder
zag dan al de anderen te zamen, en in de krachtigste klanken, welke onze taal ooit voortbracht,
het toen levend geslacht heeft voorbereid op een onuitsprekelijk verlies?’ Wat hier van Bilderdijk
gezegd wordt is evenzeer van toepassing op Da Costa, en met geringe wijziging op de
katholieken Louis Veuillot in Frankrijk en J.A. Alberdingk Thijm in Nederland.
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Zeggingskracht en vuur, naast grootsche opvatting, het Lied des Wachters in hooger
mate eigen dan eenig anderen van Da Costa's Zangen des Tijds, waarborgen dit
gedicht de eereplaats. Men zou kunnen aanvoeren, dat het eene ondankbare taak
is uit vele gelijksoortige werken eens dichters de schoonste bloem te lezen; met
recht kunnen beweren, dat dergelijke keuze vaak afhangt van subjectieve gevoelens.
Doch dit toegegeven, staat het vrij te antwoorden, ten eerste: dat de meeste
beoefenaars onzer letterkunde hun hart aan het Lied des Wachters verpand hebben,
en de vox populi de vox Dei maakt; ten tweede, dat, waar het er voor ons op aankomt
eene klasse van voortbrengselen eens dichters te kenschetsen uit een enkel dier
werken, het zonder twijfel aan te bevelen is daartoe het dichtstuk te kiezen, waaraan
wij onze voorkeur schenken, want hoe blind de liefde wezen moge, toch weet zij
het voorwerp harer min steeds met de schitterendste kleuren te tooien.
Het pleit niet voor Da. Costa's onbevooroordeelden of ruimen blik, hem de
maatschappij in twee afdeelingen te zien verdeelen, waarvan de wijsgeeren zijner
dagen de eene, en het lijdend nakroost van Jakobs geslacht de andere helft
uitmaken. Zulk eene scherpe afscheiding, niet uit de volheid van het menschelijke
leven gegrepen, maar eene fantastische opvatting, stemt tot meesmuilen. De
maatschappij bestaat uit een te samengesteld raderwerk, om er zich met dergelijke
goedkoope beschouwing van af te maken. En toch dienen wij, indien we Da Costa
naar waarde schatten willen, ons neer te leggen bij zijne idealistische opvatting; ja,
in zijn idealisme juist de bron te zoeken van zijne zienersgave. Wat ons, koude
ontleders, ontgaat, zag hij, de idealist; en met gerechtvaardigde zelfwaardeering
zong hij, zinspelend op de door hem voorspelde tijden
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van beroering en krijg, in zijn Halve-Eeuws-Lied De Chaos en het Licht:
Het Lied des Wachters, dra verwezenlijkt, ging onder
In vlam van volksgeweld, in damp van schutgedonder.

Op didactischen toon vangt het Lied des Wachters aan met te wijzen op de macht
der pers onzer dagen.
Onze tijd, zingt de dichter, weetgieriger dan eenige vroegere, laaft zich aan den
door de drukpers bereiden drank, welke nog gistend aangeboden wordt, met volle
teugen, zij het dan ook dat het bruisend vocht hoofd en hart op te scherpe wijze
prikkelt en op den duur verstompt.
Doch het zijn geen boeken, welke dezen dorst verslaan; het Vlugschrift, brengt
uur aan uur het menschdom versche laving.
Het Vlugschrift: een breede plas lichts, welke de oogen doet schemeren; een
machtige vloed, onvoorziens aangerold, plotseling verdwenen; een zee van letters,
op wier steeds feller door den wind gezweepte baren, steeds vreemder schaduwen
rijzen en verdwijnen, - en dan één beeld die luchtverhevelingen verdrijft, het beeld
des tijds, zóó scherpgeteekend, alsof Daguerre het in zijne Camera Obscura
opgevangen had.
Indien het waarheid is, dat de pers het beeld van den tijd herteelt, wat houdt ons
dan terug aan te kloppen bij het kroost dier pers om een antwoord op de vraag:
‘Wachter, wat is er van den nacht? Welk een dag zal er aan de kim rijzen?’
Aldus van het gedicht in hoofdlijnen de aanhef, die kalm redeneerend begint, en
haast bij elken regel in kracht en vuur toenemend, uitloopt op den zielskreet: ‘Werp
uwen sluier af, o toekomst, en laat mij aanschouwen, wat er gaat worden van eene
wereld, die
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zich blindelings, neen met open oogen in de armen des boozen stort!
Zoo meldt zich vaak, schroomvallig door de hooge zuilengangen van den Dom
ruischend, een zwak accoord des orgels aan, als vreesde het de biddende schare
uit hare godsvrucht op te wekken; doch geleidelijk stijgt en zwelt het, vormt het zich
tot breeder en hartstochtelijker toon, vult het de ontzaglijke ruimte met zijnen zwaren
galm, en gaat het over in donderende, bruisende klanken, welke het gebouw op
zijne grondvesten doen dreunen. Op welke banen de geest des tijds zich beweegt? De dichter zingt het in éénen
adem, - hijgend en zuchtend en stootend als het stoomwerktuig zijner dagen, - in
zeven en twintig heerlijke regels, welke zoowel uit een oogpunt van zeggingskracht
als van versbouw opmerkenswaardig zijn:
Vs. 29 't Is licht, 't is schittering, waar oog of oor zich wende!
30 't Is overschittring van wat leemte ook of ellende,
Door glans en gloed van Kunst, betoovring van Muziek,
Triomfgeschal van Rede en Wijsgeerte en Kritiek
En Wetenschap, wier hand Natuur in 't jok geslagen,
En aan de luim eens kinds, eens stervlings welbehagen,
35 Dienstplichtig houdt. 't Is roem op werklijkheid en schijn,
't Is onafhanklijk, zoo nog niet onsterflijk zijn!
Bezwering, zoo nog niet bemeestring aller kwelling!
't Is voortgang, die zich zelf vooruitstreeft; 't is versnelling
Des levens, met de vaart waartoe de stoompers prest; 40 Beweging, onverpoosd, naar Zuiden, Oost en West,
Met spoed steeds aangezet, indien nog niet op pennen
Van Dédalus door 't ruim, of met vertrouwbaar mennen
Van 't golvend luchtpaard door de wolk. 't Is ongeduld,
Getergd door 't geen den wil 't zij hindert, 't zij vervult; 45 Straks, proeving van een kracht tot maatschappij ontwrichting,
Zij 't ook onmachtig nog tot stichting of herstichting. 't Zijn banen steeds verwijd, tot kennis, grootheid, eer!
't Zijn goden altemaal, - zoo niet die Godheid meer,
Die Edens onschuld schiep, Wiens Wet op Horeb straalde,
50 Wiens liefde op Golgotha verzoenend zegepraalde, -
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Toch goden mild van gunst, en niet te streng van tucht,
Voor wie zich zelf ten god wil zijn, noch voor die zucht
Naar goud, nog immer, dat - voor ijzer afgewogen
Of door een strook papier vertegenwoordigd, - oogen
55 Betoovert, zwaarden temt, en de Aarde wetten geeft....

En toch, gaat de dichter voort, hoe hoog de tijdgod streve en zweve, geen
voldaanheid in 's menschen boezem; steeds waart om hem rond dat schrikgedrocht
Verveling, de dochter der Weelde, de moeder der Wanhoop. Ten einde aan haren
greep te ontkomen is hem elke nieuwe lustverfijning welkom, al moge daarvoor
Schaamte ook blozend de wijk nemen. Met hosanna's wordt elke kunstenaar gevierd,
die zijne stift de weelderige beelden zijner fantasie met scherpe trekken in het
weerloos harte der schare weet te doen griffen. Getuig het Poëzie des Tijds, die
aan de dieventaal een hefboom durfde ontleenen, en met dat gebrabbel doordrong
tot in de kamers van den adel, tot in de zaal der Pairs. Dochter der Pers, die den
adem doet trillen en schokken in onze borst, is reeds die rilling een antwoord op de
stem: Wachter, wat is er van den nacht? Welk een dag zal er aan de kim rijzen?
Het is 't jaar 1847. Nog een korten tijd, en half Europa staat in vuur en vlam
Lodewijk-Philips ontvlucht den Franschen grond; Paus Pius IX zoekt eene
schuilplaats te Gaëta: Frederik-Willem IV wordt gedwongen tot het bijeenroepen
eener volksvertegenwoordiging; een Duitsch Parlement vergadert onder
voorzitterschap van Hendrik von Gagern te Frankfort; Hongarije komt in opstand,
en meet zich onder Kossuth met Oostenrijks en met Ruslands macht; Weenen, door
de vrijzinnige bevolking verdedigd tegen het eigen landsleger, wordt gebombardeerd;
oorlog van Oostenrijk tegen Italië; val van Metternich; - de dichter gevoelde,
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dat deze of soortgelijke gebeurtenissen komen moesten om den chaos zijner dagen
tot een eenigszins geordenden toestand te brengen.... Ja, een chaos! Oud en nieuw
met elkander in strijd! De omwenteling in hare kiem gekoesterd, - in hare vracht
verafschuwd! Het geloof, zoo mogelijk, in twijfel aan zijne eigen gronden! Het recht
niet heilig, dan als noodzakelijkheid of geweld! De zeden uit den band gesprongen!
Geen liefde dan eigenliefde! De kennis, meestal ontijdig, verspreid! De stoom, aan
de aarde wetten gevend, en den stand der maatschappij verzettend! Overal trillingen,
alsof Titans onder de aarde in woeste wanhoop aan hunne ketenen rammelden!
Alom armoede; roofzucht; opstand; burgerhaat om wan- of ongeloof! Alom
staatsveranderingen! Alom een strijd van worden en ontworden! - Is het wonder,
dat de dichter, die al deze teekenen van den tijd met een beklemd gemoed
gadesloeg, uitroept: Wat wordt er uit dezen nacht geboren, Wachter? Zeg mij, welk
een dag er aan de kim gewacht wordt?
Om tot een juister overzicht van den toestand van het geheel te komen, gaat de
dichter vervolgens de gesteldheid van de voornaamste rijken der aarde op politiek,
maatschappelijk, godsdienstig gebied na. Aan zijn Vaderland, hetwelk hij beklaagt,
als zich den dood etende aan de bedorven spijzen der Pers, de eerste beurt.
Vs. 153 Hoe? is voor 't lichaam reeds in aanleg, bouw en krachten,
Wat in den stroom zijns bloeds de voedingstoffen brachten
155 Door menging en gehalt bestemmend? Zoo onthoud
Dan ook des menschen geest geen spijs, die voedt! Geef zout,
Geen gif! geef brood, geen drank, gestookt in helledampen!
Of gaat ook voor ons volk de tijd niet zwaar van kampen,
Waar de oude geestkracht bij ter proef komt? Toont die tijd
160 Voor Staten, klein van rang, zich vriendlijk? Is de nijd
Van England uitgedoofd? Gaat Frankrijks hart niet langer,
Zoo ver de Rijn zich strekt, van de oude ontwerpen zwanger?
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Dat Frankrijk, dat nog steeds van d'eigen bloedlust zwelt,
't Zij de aandrift Koningen of Hugenooten geldt, 165 't Zij in den Barthelsnacht bij bruiloftstoortslicht Guise,
Of voor 't Septemberfeest Marat zijn offers kieze!
En slaat ook Duitschland niet op Neerlands Noordzeezand
Den blik bewondrend en belust? en biedt de hand
Van broederschap met minder dwang; en vindt het landschap
170 Beminlijk toch! en wenscht den band van stamverwantschap
Gehandhaafd op 't gebied van Spraak, Filosofie,
Muziek en Wetenschap en Vaart en Industrie;
Ja wil tot d'Oceaan één zelfde Kunstvereering,
Eén Duitsche Vaderland, één zelfde Lichtregeering!....

Na het Vaderland komen èn Duitschland èn Frankrijk èn Engeland èn Amerika èn
Rusland èn Italië èn het Oosten hunne opwachting aan den dichter maken.
Het licht niet in onze bedoeling een verslag te geven, van hetgeen Da Costa van
elk dezer landen zingt.
Slechts willen wij opmerken, dat de blik, dien Da Costa op de rijken der wereld
werpt, zoo dichterlijk is, van zulk eene verheven opvatting en zulk eenen scherpen
zienersblik getuigt, dat onder al het schoone, waarvan het Lied des Wachters de
volle maat geeft, deze overzichten de kroon spannen.
Te eerder zal men het mij vergeven, geen dor prozarelaas van deze bezielde
gedeelten gegeven te hebben, als ik boete doe met het aanhalen van twee
verwonderlijk fraaie brokstukken uit het gedicht. In het eerste slaat de dichter den
blik op de nieuwe wereld:
Vs. 321 Amerika daagt op, bewelkomd steeds met kreten,
Maar andre, als toen Columb, van golf op golf gesmeten,
In 't eind haar kust omhelsde, en 't hem verschenen land
Verzekerde aan de Kerk en Koning Ferdinand!
Onze eeuw, sinds tachtig jaar, ziet aan die Westerstranden
325 Met heilverlangend oog, met uitgebreide handen,
Een andren glans van roem, een andre ster van hoop
Voor 't oude en afgetobde en overvolle Euroop!
Des werelds loop keerde om. Dat Westen werd ons 't Oosten
Eens heiltijds, die onze aard van al de smart moet troosten,
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330 Geleden eeuw aan eeuw van de oude Dwinglandij!
Daarheen! van waar het eerst die versche klank van ‘Vrij’
Euroop doordaverde. Daarheen! wie lucht en leven
Behoeft, wie boven stof en maatschappij wil zweven,
Op meeren oeverloos, op bergen sterrenhoog,
335 Op velden, eindloos viak en 't onbeneveld oog
Door geene oneffenheên beleedigend. Daarhenen!
Wie van historie en ruinen zich kan spenen
Voor enkel menschheid en natuur; - wie arbeid wil,
't Zij voor een bete broods, die slechts den honger still',
340 Hetzij om overvloed en schat. Rukt uit de pinnen
Van de Europeesche tent, wie God en vrijheid minnen!
De vrijheid van de kerk, de vrijheid van den Staat,
Der pen, der pers, des wils, naar ieders lust of baat! Maar naast die vrijheid, - hier, de Lynchwet (de Inquisitie
345 Dier wereld), daar, de kreet van: dood aan de Abolitie!
En naast dien volkswil met haar meesterenden blik,
In stelsel en praktijk de heerschappij van 't Ik, Voor recht, de ontwikkling van den enkling, - samentrekking
Van staat- en zielskracht op dit hoofddoel, deze strekking!
350 Ach! de appel ook aldaar meer de oogen dan den mond
Voldoening schenkend, en meer blozend dan gezond!
De driften, ook aldaar als in Europa gistend,
Het schepsel ook aldaar met zijn Formeerder twistend!...

In deze mijne tweede aanhaling wijdt de dichter zijne aandacht aan een wellicht in
de toekomst nog machtiger rijk dan de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, aan
Rusland:
Vs. 381 Wie zou uw greep weerstaan? wie zal uw vlucht beperken?
Tweehoofdige Adelaar, die met uw breede vlerken
Twee werelddeelen dekt! ontzaglijk, 't zij ge uw blik
Op Polen neerslaat of den Caucasus! Uw schrik
Klopt in den boezem nog dier schaarsch getemde Gallen,
385 Wier legers gij het eerst deedt waggelen en vallen.
Geen Westermogendheid, maar Oosterheerschappij
Spreekt uit de ontplooiing van uw Keizersmantel! Gij,
Sinds Moscou, niet gewoon dan aan triomfen vieren,
Gij, waar gij 't schreeuwen hoort der Revolutiegieren,
390 Gereed te dalen uit de hoogten van uw nest,
En de aard te zuiveren voor 't minst van deze pest!
Wat is't dat u weerhoudt? - O! de eeuwgeest kent zijn krachten,
En gij spilt de uwe niet, te krachtiger door wachten,
Te zekerder door kalmte en eedle matiging,
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395 Als toen van Balkans kruin uw blik den Othman ging
Vernielen... en zich wendde! - ‘Grootheid opgewassen
Nog sneller, zoo 't kon zijn, dan in onze Ymoerassen
't Genie van Peter-Baas ze dacht! En wat zult gij
In dezen barensnood of wissiend zeegetij
400 Van tijden? Wat zult gij beslissen voor de vragen,
Der menschheid opgelegd in deze wondre dagen?
Gij, met uw honderden van stammen, tot één kracht
In de onderworpenheid vereenigd aan één Macht?
Gij, met uw duizenden steeds versch gevonden bronnen
405 Van legers, vloten, goud, - bij wijsheid, diep bezonnen?
Wat gaat ge ons zijn? een rots, die schaduw geeft, en laaft?
Of - in zijn holligheên een werelddeel begraaft?
Europe, wie nog pas van uit het strenge Noorden
De slaking werd gebracht uit Dwangzuchts hardste koorden!
410 Moet nog een tweede maal dat Noorden opgewekt
Ter wraak, door 't tergen van een Vrijheid, overdekt
Met bloed, en ras verkeerd in louter tijgerwoede?
En dan - niet langer meer ter redding, maar ten roede, Ten oordeel, - dan wellicht om niet het mom alleen
415 Van vrijheid, maar haar-zelf voor altijd plat te treên,
Ja, Azië op Euroop ten zondvloed los te laten.
Moet dit nog 't einde zijn der Europeesche Staten
Na eeuwen Christendom, Beschaving, Overmacht? Vreest, Volken! vreest den God des hemels, en veracht
420 Het woord der Almacht niet, die tot dit Heden spaarde!
En ook gij koningen! gij goden dezer aarde!
Aanbidt den Zoon! Heil u en ons, zoo ge in dien naam
En recht en vrede zoekt! Wee u en de aard te zaam
Van hoog- en overmoed! Hij laat zich niet bespotten!
425 't Zij 's werelds Mogendheên, 't zij volken samenrotten.
En dringend wordt de stem: ‘Wat is er van den nacht,
O Wachter! welk een dag wordt aan de kim verwacht?’

Zulke poëzie behoeft geene aanbeveling. Toch is zij voor de minste lezers, om een
muzikalen term te bezigen, muziek, welke van het blad gespeeld kan worden. Maar
de studie aan haar besteed, wordt rijkelijk beloond. Voor eene luttele inspanning
valt den lezer een heerlijk genot in den schoot.
Dankbaar kunnen wij erkennen, dat het Lied des Wachters met eene van de
hoogste dichterlijke bezieling trillende hymne eindigt. De Wachter antwoordt, na
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zoovele en herhaaldelijk hem afgesmeekte vragen eindelijk, dat na alle beroeringen
de dag aanbreken zal:
Vs. 494

496

500

505

510

515

dat ziet! een Koning zal regeeren,
Een Rots, een Schuilplaats voor den hoogen waterstroom!
En Hij zal zijn een Scheute uit d'afgehouwen boom
Van Jesse, die den troon van David zal bekleeden
En lichten Jakobs huis met heilgerechtigheden!
Hem staren als hun Hoop de verre Heidnen aan.
Met d'adem van zijn mond zal Hij de boosheid slaan,
Het jok verbrijzelen van 's werelds aartstirannen,
De Macht der duisternis in 't eeuwig duister bannen,
En vestigen op aard zijn eeuwig Koninkrijk
Van Waarheid, Recht en Rust. Daar zal geen ongelijk
Noch haat zijn. Ephraim zal Juda niet benijden,
Geen volkren meer elkaar, geen wolf het lam bestrijden.
Aan alle plaatsen zal Gods kennis zijn en vreê,
En overdekken de aard als wateren der zee
Een nieuw Jeruzalem gaat van den Hemel dalen,
Van waar op al wat leeft de Heerlijkheid zal stralen;
Een meer-dan-Paradijs, van uit den Liefdestroom
Der hemelen gedrenkt, - met d'eeuwgen Levensboom,
Wiens blaadren voor altoos der volkren smart genezen!
God zelf zal daar het Licht, zal daar de Tempel wezen,
Daar zal geen vloek meer zijn, geen zonde meer, geen nacht.
De Morgenster gaat op! Hij, Wortel en Geslacht
Van David! - Vredevorst, naar wien Gods schepslen zuchten!
Hosanna! 't Is Uw rijk! 't zijn van Uw bloed de vruchten; Van al wat de aarde leed sinds de eerste zonde-ellend,
Van al wat de aard misdeed, de ontknooping en het end! -

Eene oplossing van het wereldraadsel, zooals Da Costa tot vermoeiens toe aan het
slot van zoo vele zijner gedichten aan de hand doet, is te idealistisch om belang te
kunnen inboezemen. Een duizendjarig rijk op aarde van waarheid, recht en rust,
onder onmiddellijke heerschappij des Heeren, met dat thema heeft de dichter den
slotzang van het lied der Vijf en twintig Jaren tot eene gemeenplaats gemaakt, heeft
hij in zijn 1648 en 1848, in zijn De Chaos en het Licht op menige plaats het genot
zijner lezers vergald. Slechts waar hij deze opvatting door de bezie-
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ling zijner gevleugelde taal in sferen der poëzie weet op te heffen, zooals in het Lied
der Wachters, vermag hij ons mede te sleepen.
Het lezen van een werk van Justinus den Martelaar, den oudsten apologeet des
Christendoms, eene samenspraak behelzende van dien schrijver met den Jood
Trypho over het Duizendjarig Rijk, aan welk werk Da Costa en zijn vriend Capadose
tijdens hunnen overgang tot het Protestantisme kennis hadden gekregen, deed
onzen dichter dit in het vervolg met hardnekkigheid door hem voorgestane gevoelen
aannemen.
Ofschoon sommige geschiedschrijvers mededeelen, dat in de eerste jaren der
Christenheid, van den genoemden Justinus en van Fremaeus af tot Lactantius, den
leermeester van den zoon des keizers Constantinus, het geloof aan het duizendjarig
rijk algemeen was, zoo werd dit Millennium-geloof, ook Chiliasme genoemd, door
de Katholieke Kerk niet gedeeld, maar die zaak als eene allegorie beschouwd.
Zooals wij gelegenheid hadden op te merken, was Da Costa een man van den
vooruitgang, doch op zijne wijze, en weerde hij zich dapper om den wagen der
negentiende eeuw in het door hem gewenschte spoor te krijgen.
De negentiende eeuw begon in Noord-Nederland eerst na 1830.
Het huisbakken gerijmel der dichterbent, die tijdens Da Costa's jeugd bloeide,
moest eindelijk walging verwekken. Er was behoefte aan nieuwe denkbeelden,
nieuwe vormen, natuurlijkheid en geestdrift; en met aarzelende, eerlang met vaster
schreden waagde zich een nieuw geslacht in het dichterlijke woud, waarvan
Engeland, Frankrijk en Duitschland reeds sedert dertig jaren de thans tot krachtige
boomen opgeschoten

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

502
telgen geplant hadden. Goethe, Schiller, Byron, Shelley, Scott, De Staël, Chateau
briand hadden meer dan voorheen het oplossen van zielkundige raadsels en het
beschrijven van het innerlijk leven van den mensch dienstbaar gemaakt aan de
poëzie; zij hadden leven en vuur in kunstvormen gebracht, welke dreigden te
verstijven.
De meeste dezer dichters putten of meenden hunne bezieling te putten uit de
werken van middeleeuwsche schrijvers, die zich meest aan Fransche bronnen,
welke in tegenoverstelling der Latijnsche Romaansche genoemd werden, gelaafd
hadden. Vandaar de naam romantische school, welke deze negentiende-eeuwsche
schrijvers aan hunne richting gaven.
Eenige hoofdlieden dezer school werden, doch eerst na 1830, toen zij reeds ter
ziele waren, in Nederland vertaald en nagevolgd. Jakob van Lennep, een zoon van
den in deze bladzijden reeds meermalen genoemden D.J. Van Lennep, legde beslag
op Byron en Scott beiden, Nicolaas Beets hoofdzakelijk op Byron. Hun arbeid begon
echter eerst vrucht te dragen, toen zij en andere dichters in de navolging meer
zelfstandig optraden; en van dien tijd af dagteekent, zoowel in de Zuidelijke als in
de Noordelijke Nederlanden, eene opfleuring onzer letteren.
In het Noorden maakte zich Van Lennep, door zijne meer van aangenamen
verhaaltrant en kunstige verwikkeling dan van zielkundige ontleding getuigende
romans en romantische gedichten verdienstelijk. Mevrouw Bosboom-Toussaint
overtrof hem vervolgens; een harer laatste romans: Majoor Frans, kan met het beste
in dit genre wedijveren. Beets en De Genestet slaakten in hunne recht huiselijke
poëzie roerende tonen; Staring en Potgieter dichtten meer naar den pittigen trant
der zeventiende-
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eeuwsche poëten. Beets als Hildebrand, Kneppelhout en Cremer schonken in hunne
proza-schetsen welgeslaagde proeven van het burgerlijk, studenten- en dorpsleven.
De nieuwe literarische critiek vond in Bakhuizen van, den Brink, in Potgieter, in
Simon Gorter, in Busken Huet, Neerlands grootsten stilist, waardige
vertegenwoordigers. De onvermoeide Douwes Dekker was een domper op stijfheid
en flegma. J.A. Alberdingk Thijm hield in proza als in poëzie de banier van Bilderdijk
en Vondel hoog.
In het Zuiden gaf de niet genoeg te waardeeren Jan Frans Willems den stoot aan
eene op de uitkomsten der Germaansche en Indo-Germaansche taalvorsching
gegronde studie der Middelnederlandsche Letteren, in het Noorden vervolgens door
Jonckbloet, M. De Vries, Van Vloten, E. Verwijs, J. Te Winkel voortgezet. Het was
Jan Frans Willems, die na den Duitscher J. Grimm, het dierenepos ‘Van den Vos
Reinaerde’, een der grootste maar bijna vergeten en verdwenen werken onzer
(1)
literatuur, tot onvergankelijke eere bracht.

(1)

Het loont de moeite na te gaan, welken weg, volgens de laatste onderzoekingen, de
diernovellen hebben afgelegd, eer zij tot onze voorvaders kwamen en door hen bewerkt
werden. (Het dierenepos van Reinaard den Vos wordt gesteld vervaardigd te zijn ± 1250).
In het Sanskrit heeft een bundel diernovellen bestaan, welke in het midden der zesde eeuw
overgebracht is in het Pehlevi, de toenmalige Perzische taal. Deze vertaling, die ook verloren
is gegaan, werd overgezet in het Syrisch, onder den titel Kalilag en Damnag, en in het Arabisch
onder den titel Kalilah en Dimnah, tijdens de regeering van Kalif Almanzor (754-775). Deze
laatste vertaling, vervaardigd door den tot den Islam bekeerden Pers Abdallah Ibn Almokaffa
werd omstreeks 1080 door Simeon Seths zoon in het Grieksch overgebracht, en vóór 1250
in het Hebreeuwsch door den Rabbi Joël. Van deze Hebreeuwsche uitgave verscheen
tusschen 1263 en 1273 onder den titel Directorium humanae vitae eene Latijnsche vertaling,
en nog ééne in 1313 in verzen, vervaardigd naar eene Spaansche vertaling van het Arabische
e

werk uit het midden der 13 eeuw. Aan te nemen is het, dat er tijdens de regeering van Karel
den Grooten (men denke aan zijne vriendschapsbetrekkingen met Haroen al Rasjid) in
West-Europa reeds vertalingen van de Arabische uitgave bestonden. De vroeger verkondigde
meening, o.a. ook door Jacob Grimm, dat het dierenepos van echt Germaanschen oorsprong
zou zijn, en als sage reeds vóór de volksverhuizing bestond, is meer en meer onhoudbaar
r

gebleken. (Zie D J. TE WINKELS: Geschiedenis der Nederl. Letterkunde. Hoofdstuk Zes, blz.
230-265).
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Verscheidene dichters, zooals Prudens Van Duyse, Karel Ledeganck, de Van
Rijswijcken, Dautzenberg, Virginie Loveling, Nolet de Brauwere, Emanuel Hiel, Frans
De Cort, Jan Van Beers, konden en kunnen, zij het niet altijd in keurigheid van vorm,
dan toch voorzeker in gevoel, naïeveteit, zangerigheid en dichtvuur met de
(1)
Noordelijke broeders wedijveren . Hendrik Conscience, die in zijne uit het oogpunt
der kunst minder gelukkig geslaagde geschiedkundige romans (De Leeuw van
Vlaanderen enz.) in de Vlaamsche harten eerbied en geestdrift voor hunne afkomst
wist op te wekken en afkeer van al wat Walsch is, leverde in zijne dorpsvertellingen
door geheel Europa bekend geworden schilderingen van het Nederlandsche
plattelandsleven.
Van Tollens, die in het Noorden vóór en omstreeks dezen tijd bloeide, maakten
wij geen melding, omdat in zijne gedichten de denkbeelden der achttiende eeuw
hunnen laatsten adem uitblazen.
Tegenover de romantische school stond de keurige prozaïst Geel, de bibliothecaris
der Leidsche Hoogeschool, als voorstander eener classieke richting.

(1)

Deze rij van dichters in gebonden en ongebonden stijl, had met nog eene menigte namen
vermeerderd kunnen worden.
Red.
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Doch wat was de plaats van Da Costa in deze keurbende van schrijvers?
Zonder twijfel bezitten wij in hem den grootsten Nederlandschen dichter der
negentiende eeuw. Ofschoon er eene enkele maal romantische tonen van zijne lier
geklonken hebben, behooren deze niet tot zijne gelukkigst geslaagde of tot de uit
zijn hart gewelde. Kan hij niet tot de romantische richting, evenmin kan hij tot de
classieke van Geel gebracht worden. Da Costa staat te midden zijner mededichters
alleen. In zijne taal, overvloeiend van archaïsmen, welke hij zich eigen maakte door
eene vlijtige lezing des Statenbijbels, in zijne beeldenkeus, in zijn dichtvuur doet
zich een geëmancipeerd genie kond. Wil men punten van vergelijking tusschen
zijne en anderer gewrochten, zoo dient men terug te gaan tot de Arabische dichters,
of acht men dezen sprong te groot, tot de Spaansch-Arabische dichtschool, welke
(1)
in het Iberisch Schiereiland van 750 tot 1100 bloeide .
Bij de beoordeeling van Da Costa's meesterstuk Hagar, zal in bijzonderheden op
deze overeenkomst gewezen worden.

(1)

r

Wij vermeten ons hier in meening te verschillen met D J. Ten Brink, die in Da Costa den
wegbereider der Nederlandsche Romantiek ziet.
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Camilla's Opdracht,
(1)
door Melati van Java .
IV.
DE beide gebroeders Van Eyck waren naar Gent vertrokken om daar met den Graaf
van Vlaanderen te spreken over de opdracht, die hij hun had gedaan van een
altaarstuk voor een der zijkapellen van de hoofdkerk.
Hartelijk hadden zij afscheid genomen van hun zuster, die er thans bloeiender
en schooner uitzag dan te voren. Jan was te veel verdiept in zijn eerzuchtige plannen
en in zijn kunst om haar bijzondere aandacht te wijden, maar Huibert zag haar nog
niet met gerustheid aan. Hem scheen het toe, dat Margaretha's vroolijkheid een
geheel andere was dan voorheen; haar lach klonk hem niet zoo helder en rein meer
in de ooren; slechts vluchtig bezocht zij de werkplaats harer broeders en nooit meer
kwam zij zich voor haar paneel zetten; de verf verdroogde op haar palet en haar
penseelen lagen sinds weken ongebruikt. 't Was hem of haar niet meer klare oogen
het vermeden hem

(1)

Zie blz. 403.
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aan te zien, of op haar glad voorhoofd gedachten te lezen waren, die vroeger haar
ziel geheel vreemd schenen.
Een vage bezorgdheid, die hij niet onder woorden kon of wilde brengen, vervulde
zijn geest, en 't was met een zwaar hart, dat hij zijn broeder vergezelde, het huis
en de stad verliet.
Nauwelijks waren zij vertrokken of Margaretha ging uit; haar dagelijksche gang
voerde tegenwoordig steeds naar het huis van den rijken koopman de Crayer, maar
haar vriendin Johanna, was de eenige niet, die haar daar zoo aantrok. Hij, die sints
haar eerste ontmoeting met hem in de kapel van het heilig Bloed zulk een invloed
uitoefende op haar gedachten en gevoelens, had zich daar ook toegang weten te
verschaffen.
Onder den naam van Paolo Allegro, die zich als jong koopman uit Siëna voordeed,
had Donato Ravelli, bij de familie de Crayer een gastvrij huis en een vroolijken kring
gevonden, maar vooral hij trof daar het meisje aan, op wier verbeelding hij door zijn
blikken alleen reeds zulk een indruk had gemaakt. Margaretha had hem gesproken
en met slechts al te gretige teugen de zoete taal gedronken, die in welgekozen
sierlijke volzinnen zijn lippen ontviel en uit zijn hart scheen op te wellen; de verklaring
zijner liefde had bij haar een begeerig oor en een ontvankelijk gemoed gevonden.
Het nieuwe gevoel dat haar ziel vervulde, beheerschte haar zoo geheel, dat zij geen
smaak meer vond in haar onschuldige genoegens van weleer en de uren zwaar
voelde voorbijgaan, welke zij verre van den jongen vreemdeling moest doorbrengen.
Toen dus haar broeders op reis gingen, juichte haar hart, immers nu kon zij bij
haar vriendin al dien tijd van hun afwezigheid slijten, zij zou Paolo zoo lang zij wilde
mogen spreken en met hem afspraken
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maken aangaande hun toekomst, want Margaretha was te wel opgevoed om zelfs
in de bedwelming harer eerste liefde niet te begrijpen dat deze verhouding niet
langer kon duren, dat haar broeders, daarvan onderricht moesten worden en dat,
wilde Paolo haar liefde en achting behouden, het zijn plicht was hun eerst haar hand
te vragen.
Toen zij hem daarvan sprak, antwoordde hij haar met duizend betuigingen van
liefde en trouw, die haar als muziek in de ooren klonken en waarvoor zij te jong en
te argeloos was om hun waarheid in twijfel te trekken.
‘En nu, mijn liefste mijne!’ zeide hij teeder, ‘mag ik dan kort voor het oogenblik
als de laatste slag moet geleverd worden om het bezit van het dure kleinood,
waarvoor ik gaarne bloed en leven zou willen offeren, nog niet eens de plaats
kennen, waarop ik dien strijd moet voeren?’
‘Die strijd zal niet hevig zijn,’ antwoordde Margaretha glimlachend, ‘het
voornaamste is reeds door u gewonnen. Mijn hart!’
‘Maar uw broeders zijn kunstenaars. Een koopman zal hun als echtgenoot hunner
zuster niet aangenaam zijn.’
‘Vóór alles geldt bij hen mijn geluk! Ach, ik wilde dat zij u reeds kenden; ik heb
nooit geheimen voor hen gehad en nu het mijn toekomst geldt, handel ik in het
verborgen. Zoodra zij terug zijn, Paulo, zal ik u aan hen voorstellen...
Ik wensch niets liever, mijn aangebedene! Maar ik huiver er voor, ik die anders
niet spoedig iets vrees - ik huiver uw huis voor het eerst te betreden, met zulk eene
vraag. Ik zou mij schamen als een roover, die uit een onbekende woning, den
kostbaarsten schat, de schoonste parel kwam rooven.’
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‘Maar ik kan u toch niet, terwijl mijn broeders afwezig zijn, in ons huis ontvangen?
Dat zoudt gij zelf niet van mij goed keuren, als ik het deed.’
‘Ben ik uw verloofde dan niet? Heb ik niet het recht nu reeds den drempel te
betreden van het huis uwer broeders, dat ook het uwe is? En dan, waarom noodigt
gij uw vriendin Johanna en haar moei Aleide niet met mij mede? Uw broeders zullen
het u niet verwijten dat gij u in uw eenzaamheid verzet, door uw vriendinnen bij u
te noodigen, en ik zal de juffers verzellen.’
Margaretha was reeds half overwonnen; hij liet niet af vóór zij haar toestemming
geheel had gegeven.
Den volgenden middag kwam Donato Ravelli met de oude tante Aleide en Johanna
bij Margaretha Van Eyck op bezoek; zij was er trotsch op hem, dien zij als haar
verloofde beschouwde, de woning haars broeders te toonen.
In den tuin onthaalde zij haar gasten gul en vroolijk; Johanna en haar moei hielden
zich bescheiden op den achtergrond en lieten Paolo en Margaretha ongestoord
wandelen op de lommerrijke paadjes, onder de schaduw der hooge boomen.
‘Nu is er nog een zaak, die moogt gij mij niet weigeren, Margarita mia, Margarita
weet gij wat dat beteekent in mijn taal? Parel! Gij zijt ook mijn parel, mijn kostbare,
mijn schoone parel!’
Hij nam hare hand in de zijne en een gevoel van onbeschrijfelijke vreugde
doortintelde de ziel van het jonge meisje; vol liefde hief zij hare schoone helder
blauwe oogen naar hem op.
Donato blikte haar teeder aan.
‘Ik kan u niets weigeren, niets,’ ging hij voort met zijn schoone stem, die de klanken
der vreemde taal, zoo onbeschrijfelijk zoet uitsprak. ‘Maar gij
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zijt zoo streng, zoo koud als de hemel van uw vaderland.’
‘O hoe kunt gij dat zeggen! Amico mio!’ zeide zij verwijtend. ‘Wat verlangt ge van
mij? Als plicht of deugd het mij niet verbieden, dan zal ik het u geven.’
‘Plicht, deugd!’ onwillig haalde hij de schouders op, ‘hoe ernstig spreekt gij dadelijk,
gij vrouwen van het Noorden! Gij vindt steeds woorden zoo koud en verkillend als
de ijzige wind, die uit deze streken komt en alle bloesems der lente vernielt. Ik
verlang niets anders dan uw laatste werk te zien, het beeld waaraan gij uw kunst
hebt besteed, welks lijnen door deze schoone hand, die weldra de mijne zal wezen,
getrokken zijn. Is dat te veel!’
‘O neen! ik zal het halen! Paolo mio!’
‘Waarom? Mag ik het niet zien op de plaats, waar gij het geteekend hebt, mag ik
de kamer niet kennen, waarin mijn bruid het grootste gedeelte van haar leven
doorbrengt, de plek, waar zij haar schoonste, verhevenste gedachten belichaamt?
Die omgeving is een deel van uw werk, laat mij daar een oogenblik toeven en hulde
brengen aan de Muze, die gij dient!
“Ik dien geen Muze,” antwoordde Margaretha ernstig, “ik werk slechts af wat de
zoete Lieve Vrouwe en de Engelen mij tot taak opgeven!”
“En dan zou ik dat gezegende oord heilig als een bidkapel niet mogen betreden?
Vertrouwt ge mij zoo weinig, vreest gij dat ik het ontheiligen zal?”
Met een angstige uitdrukking staarde zij hem aan.
“Paolo! Vraag dat niet van mij! Als 't van mij afhing, niets liever zou ik wenschen,
dan u op onze werkplaats brengen, maar mijn broeders houden de deur daarvan
streng afgesloten; gij weet dat zij een belangrijke uitvinding hebben gedaan, welke
zij ten
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koste van alles voor de buitenwereld verbergen. Ik mag u daar niet brengen!”
“Meent gij dat ik hun uitvinding zal bekend maken? Ware ik nog schilder, dan zou
zij mij wellicht belang inboezemen, maar ik ben koopman! Uw schilderijen,
Margaretha, zijn de eenige kunststukken, die voor mij bestaan, hen zien, de plaats
aanschouwen, waar gij 't grootste gedeelte van uw leven doorbrengt, dit is mijn
eenige eerzucht. Wilt ge mij die gunst niet toestaan, dan weet ik hoe ik op uw liefde
rekenen kan, hoe het gevoel, dat zoo onstuimig in mij bruischt door u kalm en traag
beantwoord wordt!”
“O Paolo!”
Zij vouwde de handen en staarde hem aan met een uitdrukking in haar liefelijk
gelaat, die Donato Ravelli eensklaps een blos vol schaamte naar het voorhoofd
joeg
“Verlangt gij het? O als ge wist hoeveel het mij kost mijne broeders ongehoorzaam
te zijn. Kan 't niet anders?”
Hij weifelde een oogenblik; medelijden en berouw ontwaakten in zijne ziel maar
hij onderdrukte snel de opkomende lastige gevoelens; hij keerde de oogen af en
voor zijne verbeelding verrees plotseling een andere gedaante, eene vrouw schoon,
fier en trotsch, die hem haar liefde wilde geven als een aalmoes, welke hij te gelukkig
zou zijn om aan te nemen, en haar moest hij onsterfelijkheid schenken. Zijn hand
beefde van verlangen om het penseel te grijpen en het in de eenige verf te doopen
die waard zou zijn haar schoonheid te vereeuwigen; onbarmhartig vertrapte hij alles
wat hem van zijn doel scheidde, zijn beter gevoel, haar onschuld.’
‘Het kan niet anders,’ antwoordde hij vast besloten, ‘lieten uw broeders u de
sleutels niet van dat heiligdom?’
‘Zij vertrouwden mij alles!’
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‘En gij vertrouwt mij niets! O Margaretha!’
‘Volg mij Paolo,’ sprak zij met verstikte stem, en ging hem voor naar een toren
die in den tuin uitkwam; zij drukte op een tusschen de steenen verborgen veer en
een lage deur die geheel in den muur verscholen was, wentelde zich op onzichtbare
scharnieren.
‘Buig u slechts!’ zeide Margaretha.
Donato gehoorzaamde en bevond zich nu in een ruime werkplaats, welke die van
een alchimist scheen; het was een onderaardsch vertrek alleen van boven viel er
licht in; men zag er ovens, fiolen van elken vorm en grootte, grillige kolven en blozen,
ijzeren ketels en bakken met bonte verven gevuld, papieren beschreven met
recepten; een sterke olielucht vervulde het vertrek, in een hoek steeg een trap naar
boven. Margaretha ging dien op, terwijl Paolo langzaam om zich heen zag, en
draalde haar te volgen.
Boven den trap zag men een ijzeren deur, waarvan Margaretha de zware grendels
terugschoof; nu volgde haar Paolo en zij bracht hem in de groote, heldere kamer,
waar zij zulke gelukkige vreedzame uren met hare broeders had doorgebracht.
Zij liet hem haar werk zien en hij putte zich uit in overdreven lofspraken.
Margaretha luisterde slechts half toe, haar gedachten waren elders, zij verachtte
zich zelve om het verraad dat zij aan haar broeders pleegde. Toen een straal der
zon toevallig op het paneeltje viel met de afbeelding der H. Moeder Gods, die Paolo
in de hand had, meende zij dat groote tranen van haar gezegend aangezicht
druppelden en dat het goddelijke Kind haar zielsbedroefd aanzag.
‘Leg het neer, Paolo,’ smeekte zij, ‘leg het neer! Ik kan het niet zien; ach! ik vrees
dat ik nooit meer zal kunnen schilderen!’
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‘En waarom niet, cara mia sposa!’
‘Omdat ik u heb ontmoet.’
‘Margarita! Juist mijn liefde zal u bezielen om nog grooter meesterstuk te
scheppen.’
Zij schudde het hoofd.
‘Neen, Paolo! dat is gedaan, kom, verlaten wij deze kamer, de grond brandt mij
hier onder de voeten O wat moet ik u liefhebben, dat ik u hier durfde brengen!’
Hij wilde haar liefkoozen, zij weerde hem echter af en drong hem met zacht geweld
naar buiten, waar moei Aleida en Johanna hen vroolijk plaagden met hun lange
afwezigheid.

V.
Drie dagen later kwamen Huibert en Jan van Eyck in Brugge terug, en verhaalden
hunne zuster veel van het schoone, schitterende hot van den goeden Graaf, van
zijn kunstlievende plannen en van zijn dringende uitnoodiging aan zijn
lievelingsschilders om Brugge metterwoon te verlaten en zich in Gent te vestigen.
Margaretha veinsde aandachtig te luisteren naar de woorden harer broeders,
maar elk vriendelijk gezegde, elke hartelijke begroeting drukte haar neer; zij voelde
zich hun goedheid onwaardig en verlangde niets vuriger dan hun haar liefde te
bekennen en hun toestemming te vragen voor haar openlijke verloving met den
Italiaan. Eindelijk toen zij opstonden om zich naar hun werkplaats te begeven, hield
zij Huibert terug en fluisterde hem toe:
‘Broeder! Ik wilde u gaarne spreken, wanneer kan dit geschieden?’
‘Mij spreken?’ hij glimlachte, ‘dan is het ongetwijfeld, over een belangrijke zaak,
want wij doen nu immers niets als spreken’
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Hij nam haar hoofd liefkoozend in zijn hand, zij sloeg de oogen neer en bloosde
sterk.
‘Is 't oogenblik gekomen, waarvoor ik zoo vreesde en dat ik toch wenschen moet!’
vroeg hij half ernstig, half treurig, ‘wanneer ik mijn taak zal moeten toevertrouwen
aan een ander, mijn taak als voogd, die gij mij zoo zwaar hebt gemaakt, zoete
Margaretha?’
De jonkvrouw wendde zich snel af; haar hart klopte wild, zij wist dat zij verkeerd
had gedaan, dat zij de liefde van haar goeden broeder verraden had, en dit was
geen goed begin voor den nieuwen levensstaat, dien zij zoo gaarne met God zou
zijn ingetreden.
‘Wees niet verlegen en niet bedroefd, lieve zuster,’ ging Huibert op vaderlijken
toon voort, ‘ik wist immers dat het eens gebeuren moest en ik weet te goed, dat gij
uw hart niet zult geven aan een man die niet in alle opzichten u waardig is. Zoo
dadelijk kom ik bij u in den tuin om te hooren, welken broeder gij ons geven wilt!’
Hij trad zijn werkplaats in; Margaretha deed nog eenig huiselijk werk af, Jan was
in zijn kelder afgedaald om zijn voorraad verven na te zien; daar klonk eensklaps
uit de diepte een rauwe gil, die zoowel Huibert als Margaretha door de ziel sneed;
het meisje snelde toe, de oudste broeder ging vlug de trappen af.
‘Jan! Broeder Jan! In Gods naam wat deert u?’
‘Wij zijn bestolen, schandelijk bestolen, ons geheim is weg, mijn verven, mijn
oliebereiding, mijn recepten, alles is heen!’
Inderdaad, een jammerlijk schouwspel vertoonde zich aan Huiberts verbaasde
blikken; eenige flesschen waren omgevallen en gebroken, anderen verdwenen, de
bakken met aangelegde verf echter ontbraken geheel, men zag dat een dief hier
haastig en ruw aan het werk was
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geweest, overigens verried niets eenig geweld van inbraak, de grendels zaten nog
voor de deuren, de geheime deur was als gewoonlijk gesloten; de kwaaddoener
kende ongetwijfeld zijn weg.
Margaretha stond als vastgenageld aan haar plaats; loodkleur bedekte haar
wangen en lippen.
‘'t Kan niet zijn!’ mompelde zij telkens, ‘'t kan niet zijn! Hij heeft mij niet bedrogen,
o God! en toch... ik ken hem zoo weinig, zou zijn liefde geveinsd wezen en slechts
een list... Neen, neen! Zoete Lieve Vrouwe, kom mij te hulp! Dat zijn onschuld helder
uitschijne! Hij moet dadelijk hier wezen, hij heeft het mij beloofd, openlijk zal hij bij
Huibert aanvraag doen om mijn hand, zoodra ik hem op zijn komst heb voorbereid!
Dan zal het blijken dat hij eerlijk is en oprecht! Maar ik ben slecht, ik durf hem
betichten, hem dien ik hart en hand beloofde. O God! nu moet ik blozen voor allen,
voor mijn broeders en ook voor Paolo!’
Huibert en Jan kwamen boven; Jan vooral was aan de hevigste aandoening ter
prooi, de aderen van zijn voorhoofd waren gezwollen, zijn haren hingen ordeloos
langs zijn bloedrood gelaat, hij balde de vuisten en stiet hevige verwenschingen uit;
zijn geheim was hem dierbaarder dan het leven en nu had men het geroofd. Te
vergeefs trachtte Huibert hem tot eenige kalmte te stemmen.
‘Ik zal hem vinden, den ellendeling, den dief! Gods straf zal hij niet ontkomen,
maar eerst moet ik weten, wie hem den weg heeft gewezen; een der huisgenooten
moet het zijn. Margaretha, roep de bedienden, ik zal hen ondervragen, en wee hem!
zoo ik den schuldige vind! Sterven zal hij, de verrader, de Judas!’
‘Broeder!’ zeide Huibert, ‘laat de dienstboden er buiten. Geen hunner kan het
verraad gepleegd
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hebben, niemand van hen kende het geheim van de torendeur, dan wij beiden en
onze zuster! En toch zij moeten langs dien weg in den kelder zijn gekomen; deze
kamer is met zooveel grendels gesloten!’
‘Gij hebt gelijk, 't is tijdverlies... den dief moeten wij opsporen, hem het gestolen
geheim des noods met zijn leven ontrukken. Margaretha! blijf daar niet staan als
een steenen beeld, geef mij mijn degen en mijn mantel, laat het paard zadelen,
eerst zal ik den schepen waarschuwen en dan ijl ik den onverlaat na!’
‘O Broeder!’ snikte Margaretha.
‘Wat talmt gij, meisje! Spoedig, spoedig! Ha, ik vergeet het, hier heb ik een spoor,
dat zal ik den schepen toonen,’ en hij hief zijn hand op, waarin hij een mantelhaak
van gedreven zilver hield.
‘O God! Paolo!’
En met een luiden wanhoopskreet zonk Margaratha in elkander, het gelaat in de
handen verborgen.
‘Zuster! Margaretha! “riepen Huibert en Jan tegelijk,” wat overkomt u? Herkent
gij die agraaf?’
Maar zij antwoordde niet, erbarmelijk snikkend, wierp zij zich met het hoofd ter
aarde en trachtte de voeten van haar broeder te omarmen.
‘Maar wat doet gij?’ riep Huibert, ‘nog grooter ramp treft ons, het kind is van haar
zinnen, zij dwaalt!’
‘Neen!’ kreet Jan op ruwen toon, ‘zij weet meer, zij kent den boosdoener!’
En met een forsche beweging greep hij de tengere maagd bij de armen, hief haar
op en dwong haar hem aan te zien.
‘Beken alles! Gij hebt ons verraden, ons bestolen, gij hebt den ellendeling den
weg gewezen, ontken het als gij 't durft!’
‘O broeder!’ vermaande Huibert, ‘hoe kunt
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gij haar zoo mishandelen, een zwakke vrouw, onze lieve zuster! Hoe komt het in
uw geest op dat zij ons zou bedriegen?’
‘Ontken het dan! Verantwoord u, spoedig!’
Hij schudde haar bij den schouder; een geknakte bloem gelijk, een beeld van
wanhoop en berouw stond Margaretha voor hem, zij hield haar hoofd gebogen, en
snikte.
Huibert sloeg de handen van zijn broeder weg, en omvatte met zijn arm de
bevende gestalte van het meisje.
‘Niet waar, Margaretha!’ zeide hij liefdevol, ‘gij weet van niets, Jan is buiten zich
zelven van toorn en verbittering. Vergeef hem! Ik weet het, wat u doet schreien, 't
is de schrik, de verontwaardiging over den schandelijken diefstal!’
Maar Margaretha gleed uit zijn armen en knielde nogmaals voor zijn voeten neer.
‘O Huibert, spreek zoo niet tot mij! Ik verdien het niet; liever hoor ik de bittere
verwijten van mijn broeder Jan, die komen mij toe, want ik heb het geheim van de
verborgen deur verraden, ik heb u bedrogen, of liever ik heb mij laten bedriegen en
ben daardoor oorzaak geworden van de ramp die u treft!’
‘Zeide ik het niet? Gij hebt gelogen, gij hebt gehuicheld! Ellendige deern!’
Met opgeheven hand snelde hij op zijn zuster toe, die nederig haar hoofd boog,
bereid om den slag te ontvangen, maar Huibert wierp zich tusschen beiden.
‘Broeder! Vergeet u niet, denk dat onze moeder dit kind aan onze zorg en liefde
vertrouwde. Zoo zij gedwaald heeft, dan is de schuld voornamelijk aan ons, wij
hebben niet genoeg over haar gewaakt; zoo onze moeder nog geleefd had, ware
zij zoo schuldig niet geworden. Sta op! Margaretha, en verhaal ons alles. Bedenk
dat oprechtheid alleen, ons zal overtuigen van
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uw berouw en wellicht de gevolgen van uw misstap kan verminderen!’
‘Neen, laat mij hier blijven, aan uw voeten, Huibert, en ik zal u alles bekennen,
alles, wat ik u reeds zooeven had willen zeggen, maar ach! dat nu zoo geheel anders
over mijn lippen komt!’
En met gevouwen handen en weenende oogen, verhaalde Margaretha alles':
haar ontmoetingen met Paolo Allegro, zijn stille vervolging, den indruk, die zijn
schoonheid op haar maakte, de samenkomsten bij de Crayer aan huis, de bekentenis
zijner liefde, zijn bezoek aan hun woning, en eindelijk haar zwakheid om hem door
de geheime poort in de werkplaatsen binnen te laten. Huibert hoorde haar ernstig
aan; met geweld dwong Jan zich tot kalmte, nu en dan slechts liet hij een
gesmoorden uitroep van verontwaardiging hooren, en toen eindelijk Margaretha's
klagende stem in snikken wegstierf en zij haar hoofd in wanhoop op Huiberts knieën
liet rusten, riep Jan tandenknarsend uit:
‘Ik vreesde het reeds, Italie bezit nu ons geheim. Vervloekt het volk, dat onzen
schilderroem benijdt en geen middel schuwt, om ons te berooven van het werk, dat
mij zooveel ernstige studie, zooveel pijnlijke navorschingen, zooveel gevaarlijke
proefnemingen kostte. En 't is mijn zuster die 't hun overleverde, spreek, meisje!
spreek, hoe zag de roover er uit? Waaraan zal ik hem kennen?’
Handen wringend zag Margaretha naar hem op.
‘O Broeder! Heb medelijden! ontneem hem de vrucht van zijn diefstal, maar spaar
den man! Ik had hem lief en...’
‘En nog hangt uw hart aan hem! Vervloekt zijt gij, Margaretha, vervloekt zijn uw
handen, geen heiligenbeeld zult gij meer schilderen, daar gij uw broeders
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verriedt; vervloekt zij uw geest, het aanschijn van Onze Lieve Vrouw en de engelen
zal daar nimmer meer in verschijnen. Nooit meer moogt gij een penseel hanteeren;
nooit meer ons aan het werk zien... Gij denkt nog met in haat aan den ellendeling,
die ons meer ontnam dan het leven!’
‘Bezondig u niet, Jan!’ zeide Huibert. ‘Het kind heeft bitter berouw, vertrap het
gebroken riet niet meer. Zij hoort u niet meer! Ga heen! Tracht den dief op te sporen,
maar spaar onze zuster! Zij is genoeg gestraft; hij, die haar trouwe ziel bedroog en
haar liefde misbruikte tot een onedel doel was schuldiger dan toen hij ons eigendom
roofde.’
En zijn bewustelooze zuster in zijn sterke armen dragend als ware zij een jong
kind geweest bracht Huibert haar naar haar eigen kamer terwijl Jan de woning verliet
om den roover van zijn geheim op te sporen.

VI.
Het paleis Ferrari te Florence scheen uitgestorven.
Doodsch waren de zalen; geen gezang of muziek vervulde de ruimten, de gordijnen
hingen slap neer, de bloemen verwelkten. Sedert eenige weken weigerde de schoone
Camilla hardnekkig zich aan haar bewonderaars te vertoonen, zij ontving niemand
en verliet haar woning niet.
De meesten dachten aan een nieuwe gril, anderen aan een schitterend plan, dat
zij in de eenzaamheid overwoog, een nieuw feest, dat zij voorbereidde, een
verrassing, die zij haar vrienden bestemde.
Op zekeren morgen klopte Donato Ravelli aan de steeds gesloten poort, en toen
ook hem het onveranderlijke antwoord gegeven werd dat Madonna Camilla niemand
bij zich toeliet, glimlachte hij zegepralend en
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reikte den portier een klein paneel over, waarop hij met enkele trekken in weergaloos
frissche kleuren een ruiker laurierrozen had geschilderd. De laurierroos immers was
Camilla's lievelingsbloem.
‘Stel dat uwe meesteres ter hand’ verzocht hij, ‘van avond kom ik haar antwoord
halen!’
En hij ging heen, de uren tellend, die hem van den avond scheidden; de zon was
nog niet ondergegaan, toen hij nogmaals aan de poort klopte. Nu echter werd zij
voor hem geopend en hij kreeg verlof binnen te treden.
Een bejaarde dienstbode verzocht hem ernstig haar te volgen; hij ging over de
ruime binnenplaats met mozaïek geplaveid waar in een fontein van porfier het water
omhoog sprong, om eentonig en kletterend weer neer te vallen; de ondergaande
zon kleurde de spattende druppels rozen rood, eenige duiven trippelden over den
rand van het bekken en staken nu en dan haar kopjes in het water. Anders verstoorde
niets de stilte.
Donato zag echter niet rond, zijn hart klopte van blijde verwachting en zoete hoop;
nog weinige oogenblikken en Camilla zou hem danken voor zijn liefde, waaraan hij
alles had opgeofferd, zelfs zijn geweten.
Hij ging over den breeden marmeren trap, een langen gang door, totdat zijn
geleidster een tapijt van perzische stof ter zijde schoof en hem wenkte binnen te
treden.
Donato meende te droomen toen hij een vertrek binnen trad, vol van alles wat in
dien tijd de meest verfijnde weelde en verlichte kunstzin had kunnen verzamelen.
Zijn voet zakte weg in een mollig vloerkleed, meubels van kostbaar hout, ingelegd
met goud, zilver en edelgesteenten, stonden langs de muren, gouden beelden, op
sierlijke voetstukken, verborgen zich half achter draperiën van de fijnste stoffen,
maar hij had voor
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niets oog dan voor de in rooskleurige sluiers gehulde vrouwengedaante, die op een
lang rustbed, met een waaier van pauwenveeren in de hand, aan het andere uiteinde
van het vertrek, half uitgestrekt lag.
Hij kwam langzaam nader; zij richtte zich op en reikte hem de hand, die hij trillend
van vreugde aan de lippen bracht; met een gebaar vol bevalligheid wees zij hem
een laag bankje aan, en nam haar plaats van zoo straks weer in.
‘Gij hebt uw reis dus geëindigd, en ik zie dat gij geslaagd zijt!’ sprak zij met
gedempte stem. ‘Die kleuren zijn schooner dan iets wat ik ooit zag!’
‘O Camilla!’ riep hij uit en zonk voor haar op een knie neder, ‘als gij wist hoe ik
gesmacht heb naar dit uur! Ja, ik heb mij van het geheim meester gemaakt, nu eerst
zal ik u kunnen afbeelden op een wijze uw schoonheid waardig. De herinnering aan
u gaf mij kracht en sterkte om alles te doen, wat mij nader bij mijn doel kon brengen.
O laat mij dan dat gezicht genieten, waarnaar ik dorst, laat mij mijn ziel verkwikken
aan den glans, die uit uw oogen straalt aan de zoetheid van uw lach en morgen zal
ik beginnen met het werk, dat ons beider namen onsterfelijk moet maken!’
Hij nam haar sluier in de handen, zij weerde hem zachtkens af.
‘Verhaal mij eerst Donato!’ zeide zij, ‘hoe gij het geheim hebt verworven!’
‘O waarom vraagt gij dat Camilla? Ik heb uw opdracht volvoerd, ik breng u de
verven, die tot nu toe het geheim waren van hun uitvinders, waarom verlangt gij
meer?’
‘Ik verlang het, spreek!’
En hij gehoorzaamde! Uit liefde voor haar, schaamde hij zich niet zijn bedrog en
verraad te bekennen, hij
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vertrapte zelfs het berouw en de wroeging, die als geurige bloemen, uit de onreinheid
zijner zonde kwamen bloeien, hij beroemde zich op zijn misdaad; hij maakte alles
tot een reukoffer dat hij aan haar voeten ontstak en ter harer eere hoog liet
opvlammen.
‘En dat hebt gij alles gedaan voor mij?’ vroeg Camilla ernstig.
‘Alles, alles!’
‘En Margaretha, koestert gij voor dat onschuldige kind dan geen medelijden, geen
genegenheid?’
Hij haalde de schouders op.
‘Ik dacht slechts aan u!’
‘En wat hoopt ge nu van mij te verkrijgen?’
‘Wat ge mij beloofd hebt! Roem... Maar deze zou ik versmaden als gij niet daarbij
gevoegd hadt... Liefde! Herinnert gij u het niet meer, hoe gij mij die woorden
toefluisterdet, zoeter dan de schoonste muziek die ooit van uwe lippen viel?’
‘Mijne liefde! ja, ik weet het nog, ik heb ze u beloofd. Gij moogt ze hebben maar'
zie eerst, hoe begeerlijk mijn schoonheid is die u roem, mijn liefde die u geluk moet
geven!’
Met een snelle beweging wierp zij haar sluier terug en ontzet waggelde Donato
achteruit.
‘Camilla!’ kreet hij op onbeschrijfelijken toon, en hij viel op zijn knieën en verborg
het gelaat in de handen om het afgrijselijke gezicht niet meer te zien dat zich aan
zijn ontzette blikken voordeed.
Camilla's schoonheid was niet meer, een afschuwelijke ziekte had haar gelaat
verwoest, dat slechts een gapende wonde scheen; tusschen het lillende, bedorven
vleesch schitterden alleen haar oogen met somberen glans, als flikkerende lichten
in een doodshoofd geplant!
‘Daarvoor hebt gij nu gezondigd,’ ging zij voort,
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‘daarvoor hebt gij een rein hart gebroken, de gastvrijheid geschonden en diefstal
gepleegd! Wij zijn gestraft, Donato, zwaar gestraft! Mijn dagen zijn geteld, in diepe
afzondering breng ik ze door met God, gewijd aan boete en gebed. Ik heb mijn
schoonheid misbruikt, mijn talent was voor mij slechts een middel haar te verhoogen
en daarom kreeg ik u lief, daar gij mij lief hadt en niet mijn kunst, maar nu is mijn
liefde een vloek, niets meer. Verlaat mij! God moge u uw misdaad vergeven en mij
het aandeel dat ik er in had.’
Zij sloeg den sluier weer over het misvormd gelaat en hij staarde haar aan als in
een droom.
‘O Camilla! Moest dit het einde zijn!’ riep hij op hartverscheurenden toon.
‘Verlaat mij nu! Donato! U van afschuw voor mij te zien ineenkrimpen was mijn
vreedste straf! Moge God mijn martelaarschap bekorten en mijn boetedoening
aannemen!’
Hoe Donato het paleis verliet, herinnerde hij zich later niet meer.

VII.
Treurig ging het leven der gebroeders van Eyck en van hun zuster voorbij; alle
pogingen van Jan om den misdadiger in handen te krijgen bleven vergeefs! Somber
zwijgend en nokkend bracht hij zijne dagen door; de lust om te werken verliet hem
tot dat het bevel van den Graaf van Vlaanderen hem naar Gent riep om daar een
begin te maken met het bestelde schilderwerk. Huibert en Margaretha volgden hem;
alle vroolijkheid en levenlust waren uit het jonge meisje geweken, en de teedere
zorgen van haar oudsten broeder vermochten niet haar uit die lusteloosheid op te
wekken. Zij werd zwakker en zwakker en eindelijk bewoog ook medelijden het
onverzoenlijk hart van Jan
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van Eyck. Met tranen van droefheid in de oogen vroeg hij haar vergiffenis voor zijn
ruwe woorden, zijn liefdeloozen vloek, zelf gaf hij haar weer het penseel in handen
en verzocht haar mede te werken aan het heerlijke tafereel ‘de Aanbidding van het
Lam’, dat Huibert ontworpen had en dat zij samen voltooiden. Aarzelend nam
Margaretha het penseel ter hand en werkte aan het beeld van de H. Maagd, dat
zich op de rechterzijde van het schilderstuk bevindt; zij was het, die aan het heilige
gelaat die uitdrukking gaf van zachte vroomheid en hemelsche kalmte, welke thans
nog de bewondering van alle toeschouwers uitmaakt, maar nog vóór zij het geëindigd
had, ontviel het penseel haar zwakke hand en met een laatste bede van vergiffenis
op de lippen, ontsliep zij zacht en berouwvol, in de armen harer troostelooze
broeders.
Huibert overleefde zijn geliefde zuster niet lang en Jan bleef alleen over om de
zware taak ten einde te brengen, die hij op zich had genomen en die den naam van
de gebroeders van Eyck zou vereeuwigen.
Het geheim zijner verven bleef echter nog bewaard. Kort voor Huibert's dood,
ontving Jan een kistje uit Italië, waarin zich de gestolen verven en oliën in
ongeschonden staat bevonden met een briefje, waarop niet anders stond dan deze
woorden:
‘Bid voor een diep ongelukkigen en berouwvollen zondaar, die zijn leven te kort
vindt om het bedrog af te boeten dat hij pleegde jegens u en jegens uw ongelukkige
zuster; wees verzekerd dat zijn straf zwaar was, zwaarder dan uw leed!
FRA DONATO, O.S.F.’
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Nederlandsche en andere oudheden.
De Heerlijkheden van het Land van Mechelen.
Niel en zijne heeren
(1)
door J. Theod. de Raadt .
LODEWIJK CLARISSE, een andere zoon van Rogier en Sara Breijl, kocht 4 Juli 1608
van Willem van Berghen, aartsbisschop van Mechelen, het kasteel en de heerlijkheid
van Dilbeek, en werd ook pandheer der heerlijkheden van Berchem-St.-Aagten,
Zellick, Cobbeghem en Beckerzeel. In 1643 werd hij volledig eigenaar van
Berchem-St.-Aagten, tegen betaling van 6700 ponden boven de vroeger voor de
bepanding geschoten gelden. (E.B.)
Op 20 October 1632 verleende koning Philips van Castilie aan Lodewijk Clarisse,
schildknaap, Heer van Beckerzeel en Dilbeek, en amman van Antwerpen, bij openen
brief, de waardigheid van ridder, zeggende dat Lodewijk, als schepen en vervolgens
als amman van Antwerpen, zich onderscheiden had, en dat hij den rang van ridder
had verzocht, welken zijne voorgangers in het ammanschap ook hadden bekleed.
(C.G. Portef. 615).

(1)

Zie blz. 34.
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De koning van Spanje gaf bij octrooi, uit Buen-Retiro, den 19 Februari 1653 aan
Lodewijk Rogier Clarisse, (zoon van den voorgaanden en. van Marie Noirot,) Ridder
der order van St. Jacob, conseiller d'état de courte robe, den titel van graaf van
Clermont of Claramonte, ‘Nos considerantes prosapioe ipsius antiquam nobilitatem
ac suam in Nos singularem fidem.’ De graaf van Claramonte voerde een
gevierendeeld wapen, 1 en 4 in zilver een blaauwe dwarsbalk, 2 en 3 in blaauw een
zwart kruis, gezoomd van zilver, in het midden beladen met een gouden zon.
Helmteeken: een ovale spiegel van zilver met gouden lijst, tusschen een zwarte
vlucht; schildhouders: twee gouden griffioenen (ibid.).
Rogier Clarisse de zoon begaf zich te Antwerpen den 28 Mei 1617 in het huwelijk
met Magdalena Schot, Schott of de Schott, aldaar gedoopt in O.L.V. kerk den 18
Februari 1590, dochter van Pieter, aalmoezenier der stad Antwerpen, en van
Magdalena Ruts, dochter van Valerius en van Elisabeth Gamel, kleindochter van
Cornelis Schot en van Maria Neefs. Deze familie Schot, welke afstamde van Frans
Schot, Heer van Contich, Reeth en Waerloos, Bautersem, enz. koopman en
aalmoezenier te Antwerpen en van Anna Bosschaert, had oorspronkelijk dit wapen:
gevierendeeld, 1 en 4 in zilver een roode roos, gepunt van groen, 2 en 3 van zilver
(1)
een schuin geplaatste eikentak met drie bladeren . Maar Pieter Schot, zoon van
Pieter en van Magdalena Ruts, verkreeg van koning Jacob I van Schotland, een
open brief gedagteekend uit Edinburg,

(1)

Zie: DE RAADT, De vôormal. heerlijkheden Reeth en Waerloos, en hunne bezitters. (Algem.
Nederl. Familieblad III, 1886.)
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16 Mei 1621, waarbij hem de naam en het wapen van Douglas werden toegekend.
Rogier Clarisse, Heer van Schelle en Niel, stelde zijne vrouw tot universeele
erfgename in.
r

Op den 3 April 1636, verhief M . Lucas Hennick, secretaris van Schelle en Niel,
die beide heerlijkheden voor Vrouwe ‘Magdalena de Schott, weduwe van den Heer
Rogier Clarisse, oud schepen van Antwerpen’. (M. VII p. 122.)
Het was ten tijde van deze Vrouwe, dat Schelle en Niel door het domein weder
ingekocht werden. Heer Carel Borromeus Clarisse, zoon van wijlen den Heer van
Schelle en Niel, liet, den 27 Februari 1663, zijne rechten gelden op de heerlijkheid
van Berchem-St.-Aagten, welk goed krachtens besluit van den Raad van Brabant,
op den 11 Maart 1662 verkocht was aan Philips Rijckewaert, Heer van Tiberchamps
(Br. 376 p. 61), maar hij werd niet in bezit gesteld van dat goed.
Tot dekking der groote oorlogskosten besloot koning Philips van Castilië, Arragon,
de beide Siciliën, van Jerusalem, enz., een deel der kroondomeinen te verkoopen,
tot een bedrag van 300,000 ponden van 40 gr. vlaamsch. De vervreemding zoude
definitief zijn, zoodat het recht van wederinkoop door den fiscus uitgesloten was.
De daartoe strekkende bevelen werden door den koning gegeven te Madrid, den
30 Januari 1642, aan Zijne Excellentie Don Francisco de Mello, markgraaf de la
Torre de Laguna, gouverneur en kapitein generaal der Nederlanden en van
Bourgondië. Den 15 April 1643, verklaarden de staten van Brabant in de
vervreemding toe te stemmen en den 14 Augustus
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verklaarde de Mello, de hem toevertrouwde opdracht te aanvaarden.
Den 19 December 1643 verkreeg Adriaan Smissaert, bij opdracht van Johan
Reijnst, destijds te Venetië wonende, de heerlijkheid Niel, met hooge, middelbare
en lagere jurisdictie, het pootrecht langs de groote wegen en op de openbare
plaatsen, de vogelrij, de visscherij, de jacht, de boeten in strafzaken en in burgerlijke
zaken, de verbeurdverklaring der goederen van bastaarden en van de schuldigen
aan tooverij, de onbeheerde goederen en strandgoederen, de nalatenschappen van
vreemdelingen, de goederen in de doode hand of bij gebreke van erfgenamen, het
onbeheerde vee, de ‘treune’ der honigbijen (of het vangen der bijenzwermen), de
heerlijke rechten en andere toevallige inkomsten. Aan den souverein zijn
voorbehouden: het klokluiden, het heffen van beden en schattingen, de verheffingen,
de wettiging van natuurlijke kinderen, de kwijtschelding van straf, de octrooien van
water en wind, de verbeurdverklaringen wegens oproer, eedbreuk,
majesteitsschennis, tegen God en den vorst, en voorts alle delfstoffen geschikt om
turf te maken, in de heiden en velden, aan Zijne Majesteit toebehoorende, en in het
algemeen alle andere rechten van de kroon (regaliën), en de domein-inkomsten,
die niet in de opgaaf zijn begrepen.
De cijnsen bedroegen 14 st. 2 penn. leuvensch, 6 st. 4 penn. Brabantsch, 4 penn.
artezisch, 52 mudden rogge, 7 kippen, 12 vierden rogge, 6 vierden haver. (M. 8 p.
115).
De koopprijs bedroeg 14300 gulden (le Roy, March p. 264).
Johan Reijnst, die omstreeks dien tijd ook het kasteel Nielderbroeck te Niel had
verkregen, verleende, 22 Juni 1645, voor den notaris Benedictus Baddel te
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Amsterdam, waar hij zich tijdelijk ophield, volmacht aan Pieter Boury, koopman te
Antwerpen, om voor hem de heerlijkheid Niel te verheffen voor het leenhof van
Mechelen. Dit geschiedde den 30 September 1645. (M. 8, p. 115).
Johan Reijnst werd in het volgende jaar door den koning naar het fransche hof
afgevaardigd, om een tractaat te sluiten betreffende de marine (Aitsema VI p. 269.)
Naar Venetië teruggekeerd zijnde, stierf hij nog in hetzelfde jaar (26 Juli 1646).
Hij was de oudste zoon van den beroemden Gerrit Reijnst, die eerst (1610) in zijne
geboortestad Amsterdam bewindhebber der Oost-Indische Compagnie was, en den
2 Juli 1613, als opvolger van Pieter Both in hoedanigheid van Gouverneur generaal
van Indië, Europa verliet. Hij stierf 7 December 1615 op het fort Jacatra. In zijne
hooge waardigheid werd hij opgevolgd door Laurens Reaal.
Bij zijne echtgenoote Margaretha Niquet (in goud een zwarte dwarsbalk, vergezeld
van drie achtstralige sterren van hetzelfde, met een zilveren vrijkwartier beladen
met drie roode bijlen; Kwart. Nederl. gesl.) had Gerrit, behalve Johan nog de
volgende vijf kinderen:
1.
Dr. Gerrit Reijnst, volgt
2.
Catharina, gemalin van Samuel Blommers,
3.
Margaretha, die met Adam Bessels trouwde.
4.
Wijntie, vrouw van Isaac Coijmans (zoon van Thomas).
5.
Constantia, die op 26 September 1621, te Amsterdam, een huwelijk aanging
met Jan Carel Smissaert, of Smitsaert, koopman te Antwerpen, gedoopt in den
Haag, 8 december 1590. Hij verkreeg van Isabella Crabbe, weduwe van Philip
van Erp, secretaris en rentmeester van den grooten raad te Mechelen, het
kasteel
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of huijs van plaisantie Nijelderbroeck, dat met de daartoe behoorende landerijen
in het gebied van Niel en Schelle gelegen was, en dat hij verhief, 25 April 1643
(M. 8. p. 27).
Bij acte op 12 December 1643 verleden voor den notaris le Rousseau te
Antwerpen, sloot Jan Carel Smissaert een accoord met Cornelis Meertmans, voogd
der kinderen van Jan Baptist van Eversdijck die bij zijn overlijden eene
schuldvordering van 21014 gulden 9 st., aan medewijlen Peter Arnout, een vroegere
bezitter van Nielerbroeck had achtergelaten, waarvoor hem eene rente van 600
gulden als hypotheek op het goed verleend was, en verbond hij zich in het vervolg
die rente te betalen aan Antonia van Canis, weduwe van J.-B. van Everdijck (M. XI.
p. 33).
Jan Carel Smissaert stierf kort daarna en werd begraven in de kerk te Niel, onder
een groote blauwe steen, met dit opschrift:
‘HIER LEIJT BEGRAVEN MIJNHEER JOAN CAROLO SMISSAERT HEERE VAN
NIELE STERFT DEN 20 JANUARIO 1644 ENDE VROUW CONSTANTIA REIJNST
SIJNE HUIJSVROUWE. REQUIESCANT IN PACE.’
Constantia werd intusschen niet bij haren man bijgezet.
De grafsteen was met twee wapens versierd.
1. Smissaert: in blaauw zeven (2 links boven, 3, 2) gouden sterren; zwart
vrijkwartier beladen met twee zilveren golvende dwarsbalken.
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2. Reijnst: in blaauw drie zilveren kannen met ooren, welker van een gouden knop
voorziene deksels, met een gouden ketting aan het oor bevestigd zijn; in het
hoofdpunt eene gouden ster.
Beide wapenschilden zijn met éénen helm gedekt, met het helmteeken van
Smissaert: een uitkomende wolf tusschen twee kreeftscharen.
Het Handboek der wapenkunde van Rietstap geeft als helmteeken op: een rood
getongde zwarte wolf, geheel aanziende, gezeten tusschen twee zwarte
kreeftscharen. - Later nam het geslacht als schildhouders twee gouden griffioenen
aan, en de wapenspreuk: Pour mieux j'endure. Reijnst heeft als helmteeken een
kan van het schild tusschen een zilveren vlucht.
Beide geslachten behooren thans ten deele tot den nederlandschen adel.
(1)
De Kanunnik Hellin , die de vermelde wapens en opschrift gecopiëerd heeft (C.G.
o

n 1678), verklaart, dat in zijn tijd de steen reeds zeer afgesleten was.
Gelijk men ziet, wordt Jan Carel Smissaert op dien grafsteen Heer van Niel
genoemd. Het is mogelijk dat hij dien titel aangenomen had, daar hij als
plaatsvervanger van zijnen in Italië wonenden zwager, Johan Reijnst, op zijn slot
Nielerbroeck de heerlijke rechten uitoefende.
In het jaar 1644 vestigde Constantia Reijnst eene rente van 25 gulden op
Nielerbroeck, ten behoeve van Hendrik 't Seraerts, Ridder, Heer van Milleghem, en
zijne vrouw Maria de Herbais, dochter van Jacob, voor

(1)

r

Emmanuel Auguste Hellin, geb. te Antwerpen, 11 febr. 1724, zoon van Jo Noé, Raad-assessor
des Konings te Doornik, en van Jacqueline Theresia Potiez, Kanunnik der St-Baafskerk te
Gent sedert 1753, schrijver van vele geslachtkundige werken.
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de aan dezen door haar verschuldigde som van 620 gulden 16 st. (M. 11, p. 28).
Bij den dood van Jan Carel Smissaert, verhief op. den 2 Juni 1645, de 63jarige
Pieter Smissaert het slot Nielerbroeck voor den vijfjarigen zoon des overledenen,
eveneens Jan Carel genaamd. Maar op denzelfden dag, uit kracht eener op 9 Mei
bevorens verleende machtiging van den Souvereinen Raad van Brabant, droeg de
moeder van dien knaap, Constantia Reijnst, het goed over aan haren broeder Johan,
Heer van Niel, voor wien Pieter Boury den leeneed aflegde.
Voor dat wij de geschiedenis der heerlijkheid Niel vervolgen, is het noodig die van
een ander leen te schetsen, namelijk van het Nieler-, Nielderof Nijelderbroeck, welke
ons bijzonder belang moet inboezemen, aangezien gewichtige rechten daaraan
verbonden waren en het door aanzienlijke familiën is bezeten geweest. Daarenboven
schijnt het, dat de eerste heeren van Niel hun verblijf hadden aan den ingang van
dat ‘broeck’. Zeker is het dat het kasteel van het broek het eigendom en de
verblijfplaats werd van de latere heeren van Niel, ongeveer sedert het midden der
e

17 eeuw.
De eerste eigenaar van Nielerbroeck, met de dijken en schoren, dien wij hebben
aangetroffen, is Joost van de Perre te Rupelmonde. De helft van dat goed kocht hij
in 1377; korten tijd daarna verkreeg hij ook de andere helft, door aankoop van Olivier
van Colen en zijne vrouw Margaretha N. (27 September 1378).
Den 1 Januari 1389 gaf hem Jan Hooft, water-
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graeve van Vlaenderen ende Opper-Bailliu van Audenaerde, in erffelijcke cijns ende
pachte, voor 20 schell. parisis jaerlijks, de vrije visscherije van Eijck-Vliete tot de
Wille-beecke-Gote ofte Sluize in de Rupel tegen het broeck van Niel, den voorsz.
(1)
Joes van de Perre toebehoorende .
Op den 4 Januari en 18 December 1469 verhieven Hendrik van Doerne, genaamd
r

van Sompeke, en M Pieter van Halmale, ieder eene rente van, ‘4 zister slecht
evenen’ op het aan ‘Jouffr. Sanders’ toekomende goed Nielderbroeck. Den 13
Augustus 1474 treffen wij als bezitster van Nielerbroeck aan Jouffr. Beatrix van der
Bruggen, denkelijk de moeder van ‘Jouffr. Sanders’, op welken dag de priester Jan
van Brecht, voor de kinderen van wijlen Jan van Brecht, met namen Gozewijn
(Goessen), Jacob en Catharina, als erven van Jacob van Brecht, eene rente op dat
goed verheft van 16 vierdels ‘slechter haveren’ tot ‘12 penn. grooten. ‘Beatrix was
weduwe sedert 1466 van Jan Sanders, Heer van Cleijdael, enz., en had 23 October
1468 het vruchtgebruik verheven der heerlijkheden Cleijdael, Buerstede (te
(2)
Aertselaer) en Stoovers, of Stoover-schijns , met de bij laatstgenoemde behoorende
bosschen, genaamd de ‘Maet-’ of ‘Mattebosschen’, alsmede van een windmolen te
(3)
Buerstede . De zoon dezer Vrouwe, Adriaan Sanders,

(1)
(2)
(3)

Stukken op het Kasteel van Niel.
Over deze drie heerlijkheden meer, wanneer wij de geschiedenis behandelen van Aertselaer
en Schelle.
Beatrijs van der Bruggen, weduwe wilen Jan Sanders hout onder Nijele een broeck gelegen
onder den dijck aldaar... XXXIJ buendere, jaerlijcs weert sijnde boven den comer XXXIJ ponden
grooten (Leenboek op 1473; M.).
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Heer van Cleijdael (verheffing op 20 September 1466) Nielerbroeck, enz., droeg op
13 October 1487 het goed Buerstede met den windmolen te Aertselaer over aan
zijne dochter Sandrina en haren man Peter Ghijsbrecht. Omstreeks dezen tijd verhief
Hendrik van Ursele, zoon van Philip, onder goedkeuring van zijnen oom Nicolaas
Verheijden, eene rente van 12 gulden op Buerstede (C. 17837). Adriaan Sanders
stierf 1494 en werd in de kerk van Aertselaer begraven met dit grafschrift:
Bier legt begraven Joncker
Adriaen Sanders in sijnder tijt heere van Blaesvelt, van der Brugghen
ēn
Van Cleijdaele, de welcke bij
Weldaden vercregen heeft dat werdich Beijlich Relicke van mirakel
den rechten
Arm van Sinte Lenaert den
Welcken hij ghegheve heeft ter eere Gods ende Onser Lieven Vrouwe
deser
Kercken van Aertselaer die
Sterft int jaer Ons Heere M. CCC.XCJD. op alder heiligen avon
Op de vier hoeken der grafzerk zijn vier wapens geplaatst; die ter rechter zijde zijn
afgesleten; de beide anderen zijn: I. van de Werve: gevierendeeld; 1 en 4, een
(1)
gaande wildzwijn, 2 en 3, drie kepers; en II. drie vijfbladen .
Het wapen van Adriaan Sanders was gevierendeeld: 1 en 4 in goud een roode
leeuw, 2 en 3 in zilver drie zwarteleliën. (In een hartschildvan goud een zwarte
leeuw?)

(1)

Zie BUTKENS, Troph. Supp. II, 36; J.F. en vooral: STOCKMANS, Geschied. van Mortsel, ad
vocem Aertselaer.
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Na den dood van Adriaan Sanders verhief de Ridder Coenrad Pot, 20 November
1495 en 9 Januari 1496, de goederen Cleijdael en Stoovers-chijns (C. 17837).
Coenraad Pot, zoon van Wouter en Maria de Gottignies, kleinzoon van Pieter Pot,
den beroemden stichter der abdij van St. Salvator (ook Pieter Pots-abdij genaamd)
te Antwerpen, en van Maria Tereribroets, voerde als wapen in goud een zwarte pot.
Als weduwenaar van Isabella van Mechelen was hij getrouwd met Sapientia Sanders,
(weduwe van Jan Schoof, ridder, heer van Swijvegem, communemeester van
Mechelen,) eene dochter van Adriaan, en na haren dood ging hij ten derden male
d

eene echtverbintenis aan met Beatrix van de Perre, gen van Eeckele. Van zijnen
vader had hij de heerlijkheden Bautersem, Pluijseghem en IJkele geërfd. In het jaar
1505 vermeerderde hij zijne bezittingen nog door aankoop der heerlijkheden Contich
en Waerloos. Na den dood zijner eerste vrouw, verwekte hij bij eene dienstmaagd
van deze (persona libera et soluta) eenen natuurlijken zoon, Coenraad genaamd,
dien hij wettigde en tot zijnen universeelen erfgenaam benoemde, op grond der
hem daartoe verleende vergunning van den aartshertog Philips, hertog van
(1)
Bourgondië, Lotharingen, Brabant, enz. dd. Brussel 29 Augustus 1495 .
hr

J Adriaan Sanders verkocht Nielerbroeck, 17 April 1482, voor schepenen van
(2)
Antwerpen, aan Egidius Vrancx, koopman te Mechelen. Deze behield het

(1)
(2)

Zie onze Geschied. der Heerlijkh. Reeth en Waerloos.
Een Egidius Vrancx, proviseur van het H. Sacrement der O.L.V. Kerk over de Dijle te Mechelen,
stierf 3 September 1585 en werd in genoemde kerk begraven.
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echter niet lang. Want Jan Schoof of Schoofs, de jonge, zoon van Jan, naastte het
goed op grond van verwantschap van de zijde zijner moeder Sapientia Sanders,
(1)
en werd in het bezit gesteld voor de Schepenbank van Antwerpen, 3 Juni 1483.
Jan Schoof was schepen van Mechelen, en zegelde als zoodanig met een
gevierendeeld schild: 1 en 4 Schoof, in blaauw drie gouden tarweschoven, 2 en 3
Schoonjans, in goud drie zwarte torens; omschrift S. SCABIAL JOH. SCHOOF. Hij was
kleinzoon van Jan Schoof, ridder, communemeester van Mechelen (overleden in
1438 en begraven in de O.L.V. kerk over de Dijle) en van Catharina van den Steene,
gezegd Schoonjans (A.v.d. Eijnde: ‘Tabl. Chron.’), welke in die kerk de kapel van
de H. Barbara stichtten. Hij. was gehuwd met Johanna Hoots.
Jan Schoof, genaamd de jonge, stond Nielerbroeck met nog andere goederen in
ruil af, voor den magistraat van Antwerpen, 10 Juli 1484, aan Joost Hoone of Hoens,
over wien boven reeds gesproken is. Er werd overeengekomen, dat beide partijen
het recht zouden hebben om de overeenkomst te vernietigen, binnen twee jaren na
de dagteekening. Schoof liet deze overeenkomst bekrachtigen door den magistraat
e

(2)

van Mechelen, den 16 van dezelfde maand.

De ruiling werd gehandhaafd en Hoone verkocht

(1)
(2)

Op dat tijdstip bevatte Nielerbroeck 32 bunders ‘land, dijken, schooren, vogelrijen, visscherijen,
houtwasse, heerlicheden ende tienden’. Stukken op het kasteel van Niel.
Stukken op het kasteel van Niel.
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den eigendom, 4 Juli 1520 aan Jenyn le Grand of Lengrand, koopman te Antwerpen,
te wiens behoeve eene verheffing plaats had den 31 Mei 1521. Deze bezwaarde
het goed 12 Juni 1523 met eene rente van 250 gulden ten behoeve van Pieter van
der Straten, waardijn van de munt des konings in Brabant (sedert 1517), die in 1518
van de Erven van den Ridder Jan Schoof, Cleijdael verkregen had en ook de
heerlijkheid Stooverschijns bezat (C. 17837).
De nieuwe eigenaar van Nielerbroeck schijnt in 1521 overleden te zijn, tenzij dat
en

de verheffing eerst na zijnen dood heeft plaats gehad. In elk geval was op den 4
r

(1)

October van dat jaar, zijn zoon Jo Jan Lengrand reeds in bezit van het goed. Eene
acte van dien datum toont aan dat deze persoon het broeck met zijn aanhoorigheden
bezat gelijck hem die toecomen bleven ende verstorven sijn van sijnen ouders
(2)
wijlen.
Kort daarna (verheffing 11 Januari 1524) verkocht Lengrand Nielerbroeck aan Gerard
(3)
Sterck, koopman te Antwerpen .
De nieuwe leenman was een zoon van Godfried en van Emerentia van Deurne.

(1)

(2)
(3)

Hij schijnt identiek te zijn met dien Jan de Grande, welke in 1535, te Deurne, bij den
Tweemond, de landhoeve genaamd ten Nesse bezat (16 bunders; mededeeling van den
Heer Stockmans).
Schepenbrief v. Antwerpen.
Gerard Sterck wordt meermalen vermeld in de Schepenacten van Deurne, met de qualificatie
van Coopman, en bepaald in die van 7 Augustus 1525 betrekking hebbende op de
terugvordering van het kasteel van Hooftvunder (mededeeling van den Heer Stockmans.)
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Van moederszijde had Gerard Sterck te Deurne het kasteel van Hooftvunder
verkregen, waaraan verbonden was het recht van Konijnen-fokkerij, de vogelrije in
het dorp, en de visscherij in de Schijnt (Schijn). Ten aanzien van die rechten had
Gerard veelvuldige twisten met de inwoners van Deurne. Om er een einde aan te
maken verzocht hij keizer Karel V hem in die rechten te vestigen, en hem te
machtigen om te houden een gezworen pretere oft vorstere tot bewaernesse van
zijne konijnen-fokkerij enz. In zijn verzoekschrift zette hij uiteen dat zijne voirsaten
sedert onheuglijke tijden Hoofdvunder bezeten en het genot van die privilegiën
gehad hadden, en dat, reeds ten tijde van hertog Philips van Bourgondië, een vonnis
in hun voordeel was gewezen ten aanzien van de visscherij (4 April 1467); dat,
eindelijk, sedert eenigen tijd vreemdelingen hem groote schade aandeden, door het
dooden van zijne reigers en andere vogels en konijnen ‘mit bogen ende mit bussen’
en door het vangen van zijn visch. De keizer deed recht op het verzoek bij opene
brieven gedagteekend Mechelen 16 Augustus 1526 (C. 638 p. 1.)
Gerard Sterck had van de schatkist gepacht de groote tol (inkomende rechten)
van Brabant te water, met wat daartoe behoorde, te Antwerpen, voor eene
jaarlijksche pachtsom van 16000 ponden van 40 gr. Het daartoe betrekkelijk contract
zullende expireeren 31 April 1527, werd door Karel V verlengd voor Gerard Sterck,
‘marchant demourant en notre ville d'Anvers’, voor een nieuwen termijn van drie
jaren en onder dezelfde voorwaarden. (29 Jan. 1527; C 638 p. 97.) Later hadden
nog weder verlengingen plaats. Bij open brief van 17 Juli 1535 verleende de keizer
de pacht van den grooten tol te water, voor twaalf jaren,
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aan Jaspar Ferrer, koopman te Antwerpen, die hem groote sommen had
voorgeschoten. Dit stuk leert ons dat de pacht van Gerard Sterck, den 31 April 1537
zoude eindigen, en betitelt dezen als ‘receveur de notre droit des alluyns qui se
o

ameynnent en nos pays d'embas.’ (C 639 p. 240 v ).
Eenigen tijd daarna treffen wij hem aan als raad en ontvanger-generaal in het
kwartier van Antwerpen. Hij was een zeer rijk man, die tot ridder geslagen werd en
de heerlijkheden bezat van Bucquoi (in Artois), Wijneghem, Casterle, enz. Hij had
bij zijne eerste vrouw, Anna de Roover, genaamd de Rode, eenen zoon, Godfried,
Ridder, amman van Antwerpen, thesauriergeneraal der finantiën (die in 1580 Bucquoi
voor 90,000 gulden verkocht aan Maximiliaan, Baron de Vaux), en eene dochter
Emerentia, de vrouw van Philip Veusels, Rekenmeester van Brabant, Heer van
Paddenborg.
In tweede huwelijk verbond zich Gerard Sterck met Josina van Dale, dochter van
Arnout, Heer van Zuijdland, thesaurier der stad Antwerpen en van Geertruida
Terlincx, en zuster van den vermaarden Pieter van Dale, domheer te Antwerpen en
deken der St-Maartenskerk te Aalst, Heer van Putte, Beersel en Berlaer.
Nadat haar echtgenoot op den 29 September 1564 was gestorven werd Josina
van Dale, krachtens codicil van dien erflater, met de heerlijkheid Casterle en
onderscheidene andere goederen beleend. Op den 12 October 1575 droeg haar
broeder, de ridder Paulus van Dale, Heer van Lillo, de heerlijkheid Stabroeck aan
r
haar over, welke zij weder 18 December 1577 afstond aan haren kleinzoon Jo
Georges de Glymes, zoon van Ferry, baanderheer van Grimberghe, enz. en van
Anna Sterck.
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Josina van Dale stierf 17 Maart 1580, en werd bij haren man in de cathedraal te
Antwerpen bijgezet. Sterck voert in goud drie zwarte moorenkoppen met zilveren
hoofdwrong. (Zie: de Raadt, Heerlijkh. Berlaer, Putte en Beersel).
Gerard Sterck bleef intusschen niet lang in het bezit van het slot Nielerbroeck, want
reeds op 24 Maart 1524 stond hij het af aan den Ridder Jan Micault en diens vrouw
Livina van Welle van Cats. (C. 17838). De koopacte was twee dagen te voren
verleden voor schepenen van Antwerpen. (Bijlage I).
Op 15 Juni 1527 loste Jan Micault aan Jan Verbrecht het kapitaal af van eene
rente van 16 vierdel haver, welke deze uit Nielerbroeck hief. Daarentegen bezwaarde
hij dat goed met vier renten, te weten drie, elke van 100 en eene van 33 Car. guld.,
d

ten behoeve van Adriana van Ranst, Hector van Grimbergen, gen van Edingen,
r

M Hendrik de Hane, ontvanger der exploiten en secretaris van den Raad van
Brabant, en Jasper van Longueville (C. 17838).
Jan Micault, Ridder, Heer van Indevelde, onder Eppeghem, was Raad, thesaurier
der orde van het Gulden Vlies, als zoodanig gekozen 1 Juni 1484, na doode des
Ridders Philip Hanneton. Uit Barcelona, 14 Mei 1535, verleende Keizer Karel V
hem, dien hij ook ‘receveur général de toutes nos finances’ noemt, uit overweging,
dat hij na dertigjarigen trouwen dienst ‘tant en lestat de notre argentier’ en als
ontvanger generaal, en hij nu hoogbejaard en zwak is, op zijn verzoek, als ‘retraite
en lestat extraordinaire de maître de notre dite chambre des comptes’ van het
hertogdom Luxemburg en het graafschap Chiny, met Brussel als woonplaats (C.
138, p. 215).
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Hij was een zoon van Philibert Micault, kastelein van Pomard, lieutenant du roi,
maire van Beaune, en van Jeanne de Conroij, en was gehuwd met Livina van Welle
van Cats († in 1547) dochter van Nicolaas, kastelein van Gouda, en van Geertruida
van Botland. Jan Micault stichtte in de St. Gudulekerk te Brussel een altaar, gewijd
aan den H. Lazarus, en dagelijksche zielmissen. Hij overleed 7 September 1539
en werd in de cathedraal van Brussel begraven onder een steen, waarop de wapens
van hem en zijne vrouw en deze inscriptie:
‘HIER LEEIJT BEGVē HEER JAN MICHAULT RIDDRE RAEDT DER KAIJSERLIJE MAIESTEIT EN
c

TRESORIē Vā DE ORDEREN V̄ DEN GULDEN VLIESE DIE STERF DE VIJ SEPTEBRI AN. XV
EN XXXIX’

(G.G. mss. 1511, p. 365).

Micault: in blaauw een gouden képer, vergezeld van drie zittende aanziende katten.
Helmteeken: eene kat van het schild, eene zwarte muis in den muil houdende. Van
Welle van Cats: in zwart eene zilveren gesp met gouden tong, en een rood
schildhoofd, beladen met drie zilveren aaneengeslotene ruiten naast elkander.
Dit echtpaar had zeven kinderen, waarvan een zoon en eene dochter jong
gestorven; de anderen vijf zijn:
1.
Carel Micault, Ridder, Heer van Oistersteijn, Hijsselaer en Aertselaer, enz.,
die provoost van Brugge was, en trouwde met Blanche de Bordeaux, dochter
van Jean, Heer van Dion-le-Val en van Jeanne Rolin;
2.
Nicolaas, Heer van Indevelde en van Oistersteijn, doctor in de rechten, Raad
en Rekestmeester en Commissaris-generaal der vivres. Hij stierf 16 Augustus
1589 en was gehuwd met Maria Boisot, vrouw van Huijssinghen, Buijsinghen,
Eijsinghen en Dorp (Tourneppe).
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3.

Eleonore, was getrouwd met Hieronymus van Tuijl, Ridder, Heer van
Serooskerken, Warmont, Wellant, Stavenisse, St. Annaland, burggraaf en
luitenantadmiraal van Zeeland, goeverneur van Bergen op Zoom.
4.
Margaretha, † 27 October 1596, vrouw van Lambert de Briaerde, Ridder,
Voorzitter van den grooten raad te Mechelen, † 10 October 1557, beiden
begraven in de St. Janskerk te Mechelen, met acht kwartieren van weerszijden.
5.
Adriana, vrouw van Gilles de Nobili, Ridder, die zonder nakomelingen
r

overleed, en van Jo Jan de Silva, van wien zij drie kinderen had.
Het koninklijk museum te Brussel bezit twee schilderijen, die vroeger de vleugels
van een triptiek uitmaakten, waarvan het middenstuk is verloren gegaan. De rechter
vleugel stelt Jan Micault met zijne zonen voor, de linker vleugel zijne vrouw met de
(1)
dochters.
Jan Micault verkocht Nielerbroeck met zijn aanhoorigheden aan Baptist de Taxis,
Ridder, Heer in Hemixem, postmeester generaal van het Duitsche rijk en van Spanje,
Raad en Kamerheer van Maximiliaan I en van Karel V, en deed de overdracht van
het leenroerig gedeelte van het goed aan den kooper voor het leenhof van Mechelen,
10 September 1534. (Bijlage II). Hij was een

(1)

In medewerking met onzen vriend en ambtgenoot, den Heer Em. de Munck, kunstschilder
en secretaris van het Oudheidkundig Genootschap te Brussel hebben wij eene uitvoerige
studie gemaakt van die twee paneelen, die behooren tot het overgangstijdvak tusschen den
gothieken trant en de Renaissance, en die groote belangstelling wekken op het punt van
kunst, geschiedenis en oudheidkunde. Zie de Annales van het genoemde genootschap, T.
III, blz. 97-141.
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zoon van Rogier, Ridder, Kamerheer van keizer Maximiliaan en van Alegra Albricio,
kleinzoon van Simon de Taxis en eene de Rota, en had 30 April 1523 door koop
van Jan, zoon van Willem de Vos, het twaalf bunder groote goed ‘ten Hoeve’ te
Aertselaer verheven. (C. 17838.)
Hij voerde in blaauw een zilveren das (taisson) en gouden schildhoofd met een
uitkomenden zwarten dubbelen adelaar.
Bij open brief dd. Saragossa 18 October 1518, verleende Karel V, de naturalisatie
aan de gebroeders Jan Baptist, Mapheo en Simoen de Taxis ‘ayans pris esgards
aux grands et loyaux services, que vous avez rendus à tres haut et tres puissant
seigneur don Philippe, qui soit en gloire, comme encore à nous,’ (afgedrukt bij
Stroobant.)
Jan Baptist de Taxis verbond zich te Mechelen, in den echt met Christina van
(1)
Wachtendonck , vrouw van Verlaereijcke te Aertselaer, dochter van Rombout,
Ridder, Heer van Ossendrecht, en van Aleijda de Cock van Beusecum, kleindochter
van Hendrik van Wachtendonck en van Clara van Bemmel. Zij † 5 Januari 1561 en
werd bij haren den 16 October 1541 gestorven echtgenoot bijgezet in de kerk van
den Zavel te Brussel.
Hij had eenen natuurlijken zoon Antonie de Taxis, postdirecteur te Antwerpen,
die bij zijne vrouw, Anna van Waelscappel († 1549), eenen zoon Karel had, eveneens
postdirecteur te Antwerpen, 3 April 1610 tot Ridder verheven.
(2)
Na den dood van Baptist de Taxis , werd zijn

(1)
(2)

In goud een roode lelie.
Men zegt dat hij 6 Mei 1541, een Codicil heeft gemaakt en dat hij in Duitschland gestorven
is.
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minderjarige zoon Jan Baptist, 22 December 1542, met het goed Nielerbroeck
beleend, dat nu ongeveer 34 à 35 bunders, aan weiden enz, groot was. (C. 17838).
Jan Baptist de Taxis, Ridder, commandeur van los Santos in de orde van St.
Jacob, raad van State in de Nederlanden, ambassadeur des konings van Spanje,
in Frankrijk, zijn vedor generaal in de Nederlanden, werd te Brussel geboren,
begraven te Valladolid in de Augustijner-kerk; hij gaf gedenkschriften uit onder den
titel: Commentariorum de tumultibus belgicis libri octo en trouwde te Namen met
Helena de l'Espinée (dochter van Hendrik, Ridder, Heer van Soumagne en van
(1)
Jeanne Naturel), † 4 December 1599 begraven in de kerk van den Zavel te Brussel .
De erfgenamen van den ridder Jan Baptist de Taxis verkochten Nielerbroeck aan
Robert van Haeften, 18 October 1559. De overdracht had plaats door tusschenkomst
en

van Jan de Fraije, den 1 Augustus 1560, voor schepenen van Niele, de leden van
het hof, genaamd Stovers en de leenmannen van Cleijdael. De betrekkelijke acte
doet ons de namen kennen dier erfgenamen.
Zij zijn, Leonard de Taxis, ridder, directeur der koninklijke post, Jan Baptist de
Taxis, zijn broeder, Jacob Maes, doctor in de regten, lid van den raad van Brabant,
Aleijda de Taxis, zijne vrouw, Margaretha

(1)

Zie: Marques d'honneur de la maison de Tassis, généalogie de la très illustre etc. maison de
la Tour, 3 vol. in fol. par FLACCHIO, roi et héraut d'armes de la Prov. de Luxembourg; Notice
sur les seigneurs de Braine-le-Château, par l'abbé STROOBANT.
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de Taxis, weduwe van Carel Boisot, ridder, lid van den raad van State, Maria de
Taxis, weduwe van Daniel van den Berge, lid van den raad van Vlaanderen, Jan
Zapata, directeur der post te Napels, en zijne vrouw Elegra de Taxis, Lodewijk de
Taxis, Christoffel de Taxis, directeur der keizerlijke post te Augsburg en zijne vrouw
Regina de Taxis, alle kinderen en behuwdkinderen van den ridder Jan Baptist de
Taxis en Christina van Wachtendonck.
Behalve Nielerbroeck bevatte de koopacte een fraai groot lusthuis, met tuinen,
boomgaarden, enz., eene boerderij, met schuur, paarden- en koestallen, enz., 12
bunders bouwland, en 3 bunders weiland (of heide); een nieuwgebouwd woonhuis
of landhoeve, een bosch, grenzende aan de laan (dreve) bij de kerk, de visscherij
in het broek en in de Schelde, de vogelvangst, heerlijke rechten eigen aan
Nielerbroeck, een jong eikenbosch en eene daaraan grenzende weide.
Uit dit belangrijke stuk blijkt verder nog dat de erfgenamen van den ridder Jan
Baptist de Taxis, een gedeelte van die goederen hadden verkregen bij den dood
van dezen en dat het overige hun was aangekomen van hunne moeder Christina
van Wachtendonck, den 25 October 1559. (Bijlage III.)
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Het St. Franciscus-kommetje te Retie 1232.
door Th.J. Welvaarts, O.S.N.
MEN ziet uit het voorwerp waarvan wij hier de afbeelding geven, dat de H.
Franciscus, ten jare 1182 te Assise in Ombrië geboren, een eenvoudig kommetje
gebruikte.
Wij willen eenige woorden daarover mede deelen, te weten: Iets over den vorm;
hoe het kommetje bewaard bleef; waarom het, in zilver gevat, aan het
Franciscanessen-klooster te Retie geschonken werd, en eindelijk, bij welke
gelegenheid het gebroken is.
Dit uit aarde gebakken kommetje, beslaat in den buitenomvang langs de bovenzijde
36 centimeters, het heeft in de diepte 10, en in de hoogte, met inbegrip van den
lateren toegevoegden zilveren voet, 7 centimeters; het geheel weegt ½ kilo. De
witachtige bodem, die zeer gescheurd is en een ingebakken kruis vertoont, bevat
boven langs den binnenwand 32 centimeters in den omtrek. De kleur is van buiten
groen gevlamd. Men ontwaart aan den buitenkant nog sporen, die een vroeger
handvat verraden. De twee in zilver bewerkte beeldjes, van 4 ½ centimeters, den
H. Franciscus voorstellende met opgeheven armen, als wilde hij van de aarde
ontbonden en met God vereend worden, (als ooren aan den bovenkant vastgemaakt,
toen men later een groot gedeelte van het kommetje met zilver bekleedde,) hebben
natuurlijk met het oorspronkelijk voorwerp niets te doen.
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Kommetje van S . FRANCISCUS in bijna natuurlijke grootte, te Rethy in het Kloo
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Door de tusschenkomst van den kanonik Mgr Wijnants, in 1889, bewaarder der
e

Reliquiën te Mechelen, zijn, volgens onwraakbare bescheiden op den in de XVIII
eeuw gemaakten zilveren omslagband, in breedte 2 en in den omtrek 37 centimeters
beslaande, deze woorden gegraveerd:
‘Haec scutella testacea, qua ipse divus Franciscus, dum viveret, ad jusculenta
utebatur, ab anno 1232 usque ad 1796 Mechliniae in conventu fratrum minorum
recollectorum conservata, a superstite patre Joanne brugmans anno 1837 conventui
sororum poenitentium in arendonck legata.’
Bij welke gelegenheid het kommetje, zes jaren na den dood des Ordestichters, uit
Italië naar Mechelen overgebracht werd, vinden wij niet aangeteekend, noch door
de overlevering vermeld. Doch luidens voornoemd inschrift, werd het te Mechelen
in het klooster bij de Paters Minderbroeders, ruim zes eeuwen, te weten van 1237
tot 1796, bewaard, en vooral tijdens de schorsing van dit klooster steeds in veiligheid
gesteld. Het werd nu eens door dezen dan weer door genen geestelijken zoon van
den H. Franciscus bewaard.
Eindelijk was pater Joannes Brugmans de eenigste in het leven uit voornoemd
(1)
klooster. Na de uitjaging bleef hij zich te Mechelen vestigen bij juffer Koninckx , en
ook ten dezen huize bevond zich toen het kommetje.
Zuster Maria Antonia (in de wereld Katharina Schellens, 25 Januari 1768 te Olmen
geboren) stond in zeer vriendschappelijke betrekking met gemelde juffer, zij had bij
deze dikwijls dat eerbiedwaardig voorwerp gezien.
Pater Brugmans, het einde zijns levens bereikende, dacht het kommetje aan
niemand beter te kunnen nalaten dan aan Zuster Maria Antonia, of liever aan het
(2)
klooster te Arendonck, dat zij in 1819 was begonnen te heroprichten. Dat die zuster,
de algemeene Moeder van de door haar in het aartsbisdom Mechelen opgerichte
kloosters, voor het kommetje een grooten eerbied koesterde, blijkt o.a. hieruit, dat
zij het voorwerp altijd in een leeren koffertje mededroeg, als zij haar huizen ging
bezoeken, en dan der religieuzen een waar genoegen verschafte met het te laten
zien.
Waarom is nu die oude nalatenschap uit het Franciscanessen-

(1)
(2)

In November 1844 overleden.
Zie hare levensbeschrijving in onze Geschiedenis der vrijheid Arendonck, bl. 89-101,
inhoudende 1 facsimile en 5 gravuren.
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(1)

klooster te Arendonck naar het niet ver verwijderde klooster te Retie overgegaan?
Dit gaan wij zien.
Het kommetje was wel ten jare 1837 door Pater Joannes Brugmans aan het St.
Agnetenklooster te Arendonck afgestaan, doch hoofdzakelijk ten gunste van zuster
Maria Antonia. Die algemeene Moeder nu koesterde een bijzondere voorliefde tot
het arme (en thans nog arme) huis, geheeten St. Annadal, te Retie, dat zij gewoon
was haar Bethlehemke te noemen en waar zij verlangde haar ziel aan God te mogen
teruggeven.
Slechts vier dagen vóór haren dood, toen zij van de koorts gansch hersteld was,
vertrok zij uit Arendonck naar Retie, waaruit zij niet meer zou terugkeeren. Zij
verwisselde te Retie, 12 Juni 1850, het tijdelijke met het eeuwige, na een kortstondige
ziekte. Haar wensch was in vervulling gegaan.
Men oordeelde het billijk, dat het kommetje voortaan te Retie bewaard zou worden.
Geen klooster van deze Orde heeft hiertegen ooit eene moeilijkheid geopperd.
Nog een woord over de verschillende scheuren van het kommetje, die men
gedeeltelijk kan zien op nevengaande afbeelding.
De geschrevene aanteekening over het breken van dit voorwerp is in het klooster
te Arendonck verloren gegaan. Wij moeten ons dus behelpen met het verhaal van
oude Zusters, die de aanteekeningen meermalen gelezen hebben.
Volgens haar is het kommetje reeds vóór de ontbinding der kloostersamenleving
e

in de XVIII eeuw gebroken. Toen namelijk een arme vrouw, gevaarlijk ziek zijnde,
er uit wilde drinken om daardoor hare genezing terug te krijgen, ontglipte het aan
hare handen, met het ongelukkig gevolg dat het in negen stukken viel.
De Minderbroeders vonden goed ze aaneen te passen en om het geheel een
zilveren band te leggen, wiens beschrijving boven gegeven is. Aldus werd het
zevenhonderdjarig voorwerp tegen verdere vernietiging beschut.

(1)

In de provincie Antwerpen, ruim 2 uren van Turnhout en bijna 3 uren van Geel.
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De Monstrans van S. Maartens-kerk te Groningen.
door J.H. Hofman (met afbeelding).
DE kerk daareven genoemd, verheugt zich in het bezit van een ‘hoogwaardig’, uit
verguld zilver, dat in Nederland wellicht zijns gelijke, gewis, naar we meenen, zijn
e

meerdere niet heeft. 't Is een stuk uit den aanvang der 16 eeuw, eerbiedwaardig
om zijn ouderdom, belangrijk door zijne geschiedenis, voortreffelijk van kunstvormen.
We meenen wel te doen, als we de aandacht van kunstmannen en kunstvrienden
op dat meesterstuk vestigen. Daar we de afbeelding nu juist onder de oogen hebben,
vangen we aan met den vorm, om daarna een paar bladen geschiedenis te laten
volgen.
Zoo als u ziet, is het een werk uit het derde tijdvak der Gothiek: de rijke versiering
zegt dit aanstonds; de boog, die in den ezelsrug uitloopt, bewijst het voldingd. Al
wie het ziet, zal zeggen dat het recht heeft om tot in de onderdeelen te worden
beschouwd.
Den voet heeft de meester gevormd uit het dubbele klaverblad, verscheidene
malen op elkander gelegd, onder van grooteren, boven van kleineren omvang.
Midden daar door heen werd ter verbinding een stevige balk geschoven die de
noodige kracht aanbrengt, om den hoog opstijgenden bovenbouw te dragen. Op
den rand
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van dit voetstuk groef de stift een zestal spreukbanden, te zamen de dragers dezer
nus

oorkonde: ‘Victor Friso capitalis in Loquarda, d

Gaico curatus in Compen, lamme

ni(1)

Owe advocator me fieri fecerunt anno D
MCCCCCXXIII’.
Tusschen de kronkels der spreukbanden schuift de kelk eener zesbladige lelie,
onderstboven gestolpt, de punten van zijn krachtig ontwikkeld blad vooruit, en trekt
het oog door de sierlijk gedreven bloemen en ranken die tegen de zacht rijzende
helling door elkander slingeren. Waar de kelk in den stengel overgaat, is gene, om
meer hechtheid aan het blad te geven, samengehouden door een zeskantig
kastkwerk, t' elker zijde gevormd uit vier elkander snijdende, met keurig maaswerk
doorvlochten halve cirkels, die op iederen hoek in sierlijk bewerkte zuiltjes zich
vasthechten en daaruit hunne verbindingskracht putten. De stengel, die naar boven
stijgt, is zeskant gehouden en ontvangt leven van twee groeven, die t' elker zijde
werden aangebracht. Om hem meer kracht te geven tot het dragen van den
bovenbouw, wordt hij in het midden omklemd door een knop, den nodus, die een
bol vertoont, onder en boven eenigzins afgeplat. Brengt ge dezen dichter onder het
oog, dan blijkt hij gansch doorzichtig, aan de onder- zoowel als bovenzij gevormd
uit zes door elkander loopende cirkels, die door lenig vlechtwerk worden
saamgehouden en verlevendigd. Hoe licht en

(1)

Het schrift, zooals het daar staat, zegt: Loquardatus, doch omdat dit woord met den zin in
strijd komt en het slot er van blijkbare teekenen draagt, dat het werd bijgewerkt. toen de
monstrans herstelling onderging, achten we ons tot bovenstaande lezing gerechtigd. Advocator houdt DU CANGE, Glossarium, voor één van zin met Patronus.
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bevallig deze knop zich voordoe, de kracht, die hij moet aanbrengen, blijft in hem
werkend. De zware druk heeft hem onder en boven een weinig geplat, doch de
stevige gordel, om zijn midden gesnoerd, biedt de vereischte tegenwerking, geeft
hem sterkte en veerkracht.
Als de kunstenaar nu het boveneind van den stengel met zes in elkander gelaschte
dwarsleggers heeft omklonken, dan bouwt hij daarop de tente, door hem bestemd
tot woning van den Godmensch. Zes rijk versierde graden, door de passende deelen
van een tongewelf verbonden, heffen hunne gebogen armen naar boven en dragen
een wijden cirkel, die door een band van filigraan is omzoomd. Tot verkrijging der
benoodigde kracht werd beneden dien band een stevig vlechtwerk aangebracht,
als van eiken takken, die elkander doorkronkelen en vast ineen grijpen. Naarboven
trekt de meester zijnen cirkel een paar duim in en versiert de helling daardoor
verkregen, zoo aan de voor- als achterzijde, op drie punten met de zesbladige
mispelbloem. Zijn tweeden cirkel, die de vloer der tente vasthoudt, omzoomt hij
weer met den filigraanband, waaruit een vlechtwerk van takken, gelijk aan het reeds
vermelde, doch wat lichter genomen, in cirkelvorm naar boven rijst. Opdat het
Geheim der geheimen zich vrij aan ons oog vertoone, is de tente door gordijn noch
sluier, slechts door een glazen cilinder omgeven. Twee engelen met ontplooide
wieken knielen neer om den zetel des Heeren, de zon, te dragen, die hare stralen
niet uitschiet, maar in een parelsnoer vereenigd houdt. - Zooals de grondslag der
tente was aangelegd, blijft ook in omgekeerde reden de vorm van hare bekroning,
behalve dat het vlechtwerk van den bovensten wijderen cirkel vervaardigd is uit
leliestengels, wier bloem aan den bovenrand elkens voor het oog zich ontplooit. Wijl
hier geen
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vertoon van kracht noodig was, zijn de stengels lichter genomen en kronkelen zwierig
door elkander.
Om aan de overhuiving der tent met haar rijzigen toren een hechten grondslag
te geven, lei de meester midden door den bodem der tent een sterken dwarsbalk,
in dezelfde richting als hij door het voetstuk er een had gelegd. Ten einde grooter
kracht en inniger verbinding te verkrijgen, werden de uiteinden van dezen balk mede
omgord door het stevige vlechtwerk, dat onder om den bodem der tente rondloopt.
Vindingrijke kunst bouwde op die uiteinden de twee beren, die elk met drie
versnijdingen naar boven rijzen, rondom met zuiltjes zijn omgeven, met hogen
doorbroken, met maaswerk doorweefd en in vijf pinakels met de kruisbloem uitloopen.
Wat hier schraagt en verbindt is zoo slank en spelend dat het slechts sieraad schijnt;
toch is alles krachtig en hecht; nergens ontmoet het oog eenig punt, waar het den
indruk ontvangt, als dreigde de zwierige bouw in elkander te storten.
De bekroning der tente, door de beren gedragen, sluit zich af in een koepeldak,
gebouwd uit zes geribde schelpen, in wier groeven stevigheid en kracht zich
uitspreekt. Van dit dak stijgt de toren naar boven in twee verdiepingen, op zes slanke
pijlers in een zeskant gebouwd. De bovenste verdieping, die door versnijding, als
plicht was, merkelijk verjongd is, beurt de rijzige spits ten hoogen, om in de
kruisbloem uit te loopen en in den top het teeken der verlossing te dragen.
Alles in dezen toren is doorbroken en doorzichtig voor het oog; het speelt hier en
kronkelt naar links en naar rechts, maar nergens ontstaat er verwarring, nergens
wanorde. Hoe zwierig en licht alles zich vertoont, het behoudt zijn vereischte kracht,
die steeds op het juiste punt hare werking doet. Een bouw zoo rijzig
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en zwierig, die meer dan vierdehalve eeuw onder geweldige stormen doorleefde,
getuigt wel dat de meester schoonheid en kracht aan elkaar wist te huwen.
Ook het beeldwerk, dat leven moet aanbrengen, is keurig van bewerking en
voortreffelijk geplaatst. Overhuifd door de slanke spits staat daar boven
Onze-Lieve-Vrouw in de Zon met het Goddelijk Kind op den arm. Beneden haar,
op de kruin van het koepeldak, vond Sint Maarten zijne plaats, in staande houding,
een zware munt werpend in den bedelnap van een geknielden arme. Op de helling
van dat zelfde dak staan, rechts van Sint Maarten een abt met zijn staf, links van
hem Sinte Katryne met het rad. Buiten den cilinder naast de cumula plaatste de
meester aan zijne linker Sint Jan met den maagdenpalm in de eene, den kelk in de
andere hand, - ter overzijde Sinte Elisabeth met de kroon in de hand en de kroon
aan haar voeten. Onder op de uiteinden van den dwarsbalk, daar waar de bouw
der beren aanvangt, wist de vindingrijke kunst rechts van ons Sint Hubert te plaatsen
met het boek en den hond, links een Heilige Maagd met den palmtak in de rechter.
Het vriendelijk korfje, zoo kunstig gevlochten, voor het oog gansch doorzichtig, dat
daaronder aan den dwarslegger hangt, mag rechtens voor het afscheid den blik van
den kunstminnaar tot zich trekken.
Twee meesters, in wier ziel eene vonk uit den hemel daalde, hebben de kracht van
hunnen geest aan dit kunstwerk getoond. De eerste die voor vierdehalve eeuw het
schiep, bleef onbekend schuilen in het duister verleden. Of zouden we hem soms
kunnen ontmoeten in het gezin van Uko Goldsmith, die in 1505 en 1511 tot de
aanzienlijkste burgers van Embden behoorde? We hopen dat er straks nog licht zal
opgaan om den nevel
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te verdrijven. - Die zoo roemrijk den ridderslag won in het strijdperk der kunst, heeft
recht op de hulde en vereering van het nageslacht.
Zijn vaardige jonger, de heer Hellner uit Kempen, heelde in 1874 de wonden,
geslagen door den storm en den tijd. 's Meesters oude werk heeft hij met vromen
eerbied bewaard, het gehavende voorzichtig hersteld, het verlorene kunstvol
wedergegeven. Zie onder anderen zijn Sint Maarten, daar op de kruin van den
koepel geplaatst! Het beeldje is prachtig gebouwd, rijk gedrapeerd, en past volkomen
in zijne omgeving.
Nu zij het woord aan de geschiedenis.
e

e

Op het eind der 14 eeuw en in den aanvang der 15 bloeide in Oost-Friesland een
geslacht, dat van het slot thom Broke zijnen naam voerde en langen tijd daar aan
de spits van den adel stond. Toen in 1435 met den dood van Ocke thom Broke de
mannelijke lijn uitstierf, trad Brunger van Loquard, die met Tette, Ocke's zuster was
gehuwd in de georven rechten en bezittingen. Hunne kleindochter, die grootmoeders
naam droeg, uit Ocke van Loquard bij vrouw Eeke geboren, bracht straks haar rijken
erfschat, als huwelijksgoed, aan Victor Frese, een der invloedrijkste mannen in het
land van Embden. Deze, een zoon van Wilke Frese, was te Weyhe in het graafschap
Hoya (aartsbisdom Bremen), geboren, maar vóór of in de tachtiger jaren naar
Oost-Friesland getogen. Hier won hij spoedig hoog aanzien bij het graaflijk huis,
deed in 1489-91 met den jongen graaf Enno eene reis naar het Heilig land en later
nog eens met diens broeder en opvolger graaf Edsard. Bij de wederkomst van den
eersten pelgrimstocht schijnt hij zijn huwelijk met
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jonkvrouw Tette van Loquard te hebben gesloten; althans had dit plaats vóór 17
November 1492, wijl op dien dag Keno van Loquard, Tettes broeder, hem ‘mijn leve
swagher’ noemt. In 1497 wordt hij vermeld als ‘to Loquardt unde to Campum
hoeftlinck’. Tot het einde zijns levens was hij een der vertrouwdste raden van graaf
Edsard. Toen in 1499 de manhafte overste Nitert Fox met zijne bende voor
Oost-Friesland moest worden gewonnen, liet de graaf het oog op Victor Frese vallen.
Deze slaagde naar wensch, en trok in allerijl met de geworven troepen naar
Appingadam. Doch de Groningers hiervan onderricht overvielen hen met groote
overmacht bij Kropswolde, sloegen Fox en zijne krijgers neer, sleurden Frese
gevangen naar de stad en hielden hem op de Poelepoort een tijd lang in hechtenis.
Doch we liepen den tijd vooruit. In Januari 1496 scheen vrouwe Tette hare
n

toekomst duister te hebben ingezien. Althans den 21 van genoemde maand
vermaakt ze aan haren gemaal, de lijftocht van heel haar vermogen. Mocht Victor,
na haar afsterven soms in nood geraken, dan mag hij al hare kleinooden, goud,
zilver en juweelen te zijner redding vervreemden. Behoeft dit niet, dan zal hij bij
uitersten wil deze schatten vermaken tot het vervaardigen van monstransen, kelken
enz.
De dood schijnt voor het vellen zijner prooi aanvankelijk te hebben terug gedeinsd;
op 16 Januari 1498 vinden wij vrouwe Tette nog aan Victors zijde. Daarna geen
melding meer van haar.
Vijf-en-twintig jaren later gaf de hoofdling van Loquard uitvoering aan den vromen
wil zijner gemalin, en liet onder anderen de prachtige monstrans vervaardigen, die
zijn naam in leven houdt en het hoofd van vrouwe Tette met een gloriekrans omgeeft.
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Om den naam van den pastoor, die in bovengemeld opschrift voorkomt, dunkt ons
dat het heerlijke kunststuk aanvankelijk heeft gediend voor de kerk van Compen
(Campen), een dorp in het Pewsumer ambt van Oost-Friesland. Doch lang kan het
daar niet tot luister van den eeredienst hebben gestrekt. Luther was in Duitschland
reeds opgestaan om verzet te prediken tegen de grijze moeder te Rome. Graaf
Edsard vond het dienstig de partij van het verzet te begunstigen; zelfs Victor Frese,
(1)
als Eggerick Beninga niet dwaalt of dubbelzinnig spreekt, ‘heft dat Wort Gades
ock laten aenkundigen in sijn herlicheit’. Hoofdling Frese stierf in 1527 te Loquard,
en werd in de kerk aldaar begraven; bij den aanvang van het volgend jaar betaalde
graaf Edsard ook den tol der natuur en liet het graafschap aan zijn zoon Enno. Deze
vond de tijden gunstig, om hardhandig toe te grijpen. Nog in hetzelfde jaar 1528 liet
hij ‘alle monstrantien, kelken, golt und silver uth alle closteren und kercken vorderen.
(2)
Fox und joncker Foleff, droste tho Emden haelden 't uth Emsigelant ’. Toen heeft,
naar wij vermoeden, de pastoor of een ander geestelijke van Compen, die der
moederkerk getrouw bleef, het prachtige kunststuk onder den mantel geslagen, om
in stil geheim er mede naar Groningen te vluchten Hier werd het natuurlijk geëerd
naar verdienste en bleef die eer nog menig tiental van jaren genieten.
Eindelijk kwam Hooimaand van het jaar 1594; Groningen moest zwichten voor
het kanon van prins Maurits; alle vertoon van katholiek leven werd toen

(1)
(2)

e

Historie van Friesland blz. 587 der 2 uitgaaf van A. MATTHSUS.
BENINGA, a.w. bld. 628-9.
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uit de stad gebannen. ‘Den 24 Julii hefft men in S. Martenskercke ende cloesteren
alle beelden begint uth tho nemen,’ enz. In die dagen wil de overlevering dat het
kunstvolle stuk door een klopje, Schoonebeek genaamd, onder haar voorschoot
geborgen en in veilige hoede werd gebracht. Wel eene eeuw lang moet de schuilhoek
het aan aller oog hebben onttrokken.
e

Als het einde der 17 eeuw aan de ‘mogende Heeren’ had geleerd de vingeren
voor de oogen te houden en te ‘zien door die vingeren’, kwam het vereerde
‘hoogwaardig’ nu en dan weer te voorschijn, om in de arme schuurkerk den ‘Lieven
Heer’ met zijnen luister te omgeven.
Zoo heeft het binnen Groningen den strijd om het godsdienstig leven mede
doorgemaakt, en is thans, in volle eer hersteld, het juweel van den zilverschat der
Katholieke Sint-Maartens-kerk aldaar.
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Iets over het notenschrift
(1)
door Albert Tottmann .
DAT wij hier werkelijk met overblijfsels van Salomon's tempelgezang te doen hebben,
mag betwijfeld worden, maar de groote overeenkomst van de Hebreeuwsche
toonaccenten met de neumen, zoowel als die van beider beteekenis, wettigt het
vermoeden, als zouden de eerste christenen met de pericopen ook de teekens en
zingmanieren der Joden hebben overgenomen (Verg. Herzog, Real-Encyclopaedie
der theologischen Wissenschaften). Dat de Joden, in den loop der eeuwen, hunne
zangwijzen naar die der christenen zouden geregeld hebben, is op grond van den
strijd tusschen beide geloofsbelijdenissen niet wel aan te nemen, alhoewel de
Hebreeuwsche zangwijzen, waarvan men 848 tot 1300 keri (varianten) telt, na de
e

e

Masora, eerst tusschen de 6 en 10 eeuw verzameld werden. Wij merkten reeds
aan dat de neumen, die sedert Paus Gregorius (590-604) voor de noteering der
christelijke gezangen in zwang kwamen en tot op het

(1)

Zie bl. 360 vlgg.
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tijdstip van het mensuraalschrift bleven bestaan, op hetzelfde beginsel berusten als
de Hebreeuwsche toonaccenten. De wezenlijke vooruitgang der noteering in neumen,
tegenover de grieksche, bestond hierin, dat de neumen het stijgen en dalen der
o

toonfiguren aanduidden; het g e b r e k k e l i j k e , daarin 1 dat zij geene vaste onen
o

voorstelden, gelijk de grieksche; 2 dat zij, voor wat den duur, de waarde, betreft,
den zanger niet de noodige aanduidingen gaven. Het uit haakjes, punten, halve
bogen, strepen, accenten, enz. samengestelde schrift werd boven de woorden van
den tekst geplaatst. Zonderling genoeg bediende zich Paus Gregorius niet van zijne
(1)
eigene letterteekens, die hij in de plaats der omslachtige grieksche noteering
schoof, maar nam zijne toevlucht tot de neumen, die toen in zwang waren, want
hun ontstaan valt in het tijdverloop tusschen Ambrosius en Gregorius, terwijl men
zich in latere eeuwen dikwijls van de gregoriaansche teekens boven den tekst, ook
e

in de tabulaturen, tot in de 15 eeuw, bediende. Door deze letterteekens (van
Gregorius) ontvingen de noten den hun tot nu toe bijgebleven naam; door hen was
het gemakkelijk de octavenverdeelingen voor te stellen, daar men voor de tonen
van de laagste octaaf de groote letters A tot G, voor de daaropvolgende de kleinere
a tot g, en voor de hoogste de kleine dubbele letters aa enz. bezigde; eene verdeeling
die bij den later grobteren omvang der tonen tot de benamingen: kontra, groote,
kleine, éensgestreepte, tweemaal gestreepte octaaf leidde. Men mag de
gregoriaansche letters niet verwarren met de zoogenaamde R o m a n u s l e t t e r s
uit de tiende eeuw.

(1)

Verg. hierover KIESEWETTER in de Leipziger allgem. musik. Zeitung, D. 30, blz. 401, vlgg.
(Red.).
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(1)

Deze laatste waren bestemd om het begrip der neumen te vergemakkelijken, en
zijn aan zekere woorden van latijnsche ophelderingsregels ontleend. De letters a,
d, i, s, e duidden de toonhoogte, c en t het tempo, g en t de sterkte (in den zin van
het italiaansche ben tenuto) en het liggende kruis >< de pauze aan. Al deze letters
werden den neumen in klein schrift bijgevoegd. Maar daar deze 5 letters toch den
zanger den bestemden toon niet klaar genoeg aanduidden, vond Hermannus
Contractus (1015) een zinrijk schrift uit, dat eveneens boven de tekstsyllaben
geschreven werd en den afstand van den eenen toon tot den andere op de volgende
wijze voorstelde: e unisonus, s kleine secunde, t groote secunde, ts kleine en tt
(2)
groote terts, D quart, Δ quint, Δs en t kleine en groote sext, D octaaf. Eene
dergelijke abstracte voorstelling der hooge en lage toonafstanden kwam niet meer
overeen met den ontwikkelingsgang der muziek, die naar eene concreete (onder
het bereik der zinnen vallende) voorstelling dezer tonen streefde. Vandaar kwam
men op de gedachte boven den tekst van het gezang eene roode lijn (chorda) als
sleutel voor den toon f (onze kleine bas- f) te trekken. Nu had men ten minste eenen
normaaltoon, waarmede men de toonafwijkingen naar iedere zijde kon meten.
Weldra werd boven deze roode lijn ook eene tweede geele lijn als tenorsleutel
gevoegd, die den zanger t w e e vaste tonen

(1)

(2)

t

t

De letters van Romanus van S Gallen zijn in een brief van N o t k e r B a l b u l u s , te S
Gallen, aan zijnen vriend Lantpert verklaard. Men vindt hem bij SCHUBIGER, bl. 10, en in
GERBERT's Scriptores, D.I. (Red.).
Verg. hierover GERBERT's Scriptores, D. 2, blz. 149 en COTTONIUS, blz. 259. (Red.).
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gaf en hem voor de tonen g a l niet meer in 't onzekere liet. Dat juist deze twee tonen
de eerste sleutels (claves signatae) vormden, wijst reeds op het stelsel der solmisatie,
waarin f en c de gewichtige punten met den vooruitgaanden halven toon aanwijzen,
(1)
d.i. de trap mi-fa, die, gelijk men weet, de geheele basis der solmisatie vormt. Deze
e

uitvinding der lijnen, in de X eeuw, gaf de grondgedachte tot het hedendaagsche
notenstelsel. Nogtans achtte de Vlaamsche monnik Hucbald († 930) het niet
overbodig, nog eene nieuwe wijze van noteering te verzinnen, om de afzonderlijke
toonafstanden, tegenover de neumen, vast te stellen. Hij ook maakte gebruik van
de latijnsche letters en duidde de gregoriaansche tonen a.g.J.S.D.G. na hun eenen
anderen naam gegeven te hebben, met de letters J, M, p, c, t, l aan, waarbij de
ligaturen (verbindingen, voordracht van vele noten op ééne lettergreep) door
samentrekking der letters voorgesteld werden. Hierbij bleef het niet. Hucbald vond
nog een ander toonschrift uit, naar het voorbeeld der Grieken, door omwerping en
wijziging van enkele letters; hij verbond de reeds vermelde F van den bassleutel
met de finaaltonen der vier kerktonen. Een van boven geplaatste liggende S stelde
nu den toon D, een afwaarts gaande C den toon &, dezelfde opwaarts gaande C
den toon G en de grondstreep I den tusschen & en Y liggenden toon J

(1)

De trap f brengt de fa in den n a t u u r l i j k e n hexachoord:
ut

re

mi

fa

sol

la

c

d

e

f

g

a

de trap c brengt de fa in den harden hexachoord:
ut

re

mi

fa

sol

la

g

a

h

c

d

e
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voor. (Verg. bl. 563.) Deze tetrachoord was de normale; de vier daarin voorkomende
tonen heetten Finalen; ieder enkele toon naar zijne plaats: Archoos, Deuterus, Tritus,
Tetrardus. Deze benaming van iedere enkele toontrap werd stiptelijk bij elk der drie
overige tetrachorden herhaald. De tonen van den daaropvolgenden lageren
tetrachord noemde men Graves: zij werden door omkeering der boven vermelde
teekens, van rechts naar links, aangeduid, waarbij de onveranderlijke I als N voor
den toon B gebezigd werd. De tonen der beide boven de finalen liggende
tetrachorden, Superiores en Excellentes, voor de toonreeks a tot aa, werden door
omwerping dezer letterteekens voorgesteld, in het eerste geval van rechts naar
links, in het laatste van links naar rechts gaande; de beide boven het systeem
liggende tonen ll en cc door op-zijn-kant-stelling van het eerste der twee teekens;
de onveranderlijke I alleen werd in de Superiores [...] voor den tritus G, in de
Excellentes X voor den tritus G. Op die wijze werd wel de hoogte van elken toon
maar niet het stijgen en dalen der melodie vastgesteld. Om dit doel te bereiken trok
Hucbald, waar het nood gaf, lijnen, plaatste de bovenvermelde noten-teekens als
sleutel-aanwijzing in de tusschenruimten (daar hij zich alleen van deze, en niet van
de lijnen bediende), voegde er ten overvloede nog de letters T en S bij, om den
Tonus en den Semitonus (geheele en halve toon) aan te duiden, schoof nu de
tekstsyllaben in de tusschenruimten, en liet daarbij niet na, het oog door strepen
van syllabe tot syllabe te leiden, om alle afdwaling van den zanger in eene andere
stem te verhoeden. Een voorbeeld van zulke partituur moge het gezegde duidelijker
maken:
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Deze grove noteering der harmonie van het Organum

van Hucbald, in ons hedendaagsch notenschrift overgebracht, ziet er uit als volgt:

(Volgens eenige schrijvers moeten deze regels niet mét elkander, maar naar de
wijze der antiphoniën ná elkander gelezen worden.) De lezer merke op hoe in dit
voorbeeld de ligatuur tusschen eene lettergreep door de herhaling van den klinker
op eene andere plaats, de rythmische verdeeling van één en denzelfden interval
op verschillende syllaben, door horizontale groepeering dezer laatste aangeduid
wordt, daar wij hier de kiem bespeuren eener nieuwe, belangrijke omwenteling,
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die de voornaamste factor in de ontwikkeling der muzikale noteering wordt. In 't
voorbijgaan zij aangemerkt, dat de boven vermelde rythmische verdeeling van eenen
toon door verscheidene elkander opvolgende syllaben, haren tegenhanger vindt in
de later dikwerf voorkomende samentrekking van verscheidene noten boven éen
en dezelfde lettergreep, b.v. bij de quadraatnoot;

(Zijn deze noten van verschillende toonhoogte, dan vormen zij eveneens ligaturen.)
In een te Messina gevonden handschrift vindt men in plaats der omslachtige
letterteekens en syllaben reeds zwarte notenkoppen, en wel, in tegenstelling met
Hucbalds Organum, op acht lijnen. Deze proefneming vond echter geene navolgers,
waarschijnlijk omdat de willekeurige voorstelling door grieksche letters, niet
overeenkwam met het alsdan heerschende systeem. Eene andere, meer
aangewende methode van het stijgen en dalen der stem tegelijkertijd met de juiste
aanduiding der tonen voor te stellen, ontstond uit eene verbinding der gregoriaansche
letters met Hucbalds notenteekens:

wat aldus luidt:

Al deze proefnemingen verloren echter hunne waarde toen Guido van Arezzo
(1000-1066) op de praktische
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gedachte kwam, bij de reeds bestaande (de roode en de gele) lijnen twee andere
(1)
te voegen en zich van de lijnen en de tusschenruimten te bedienen. Uit de
Guidonische noteering ontwikkelden zich twee tegen elkander staande soorten van
(2)
schrift: het eene fijn, sierlijk, zoo als Tinctoris (geb. 1435) vermeldt, Pedes
muscarum, vliegenvoeten, genoemd, het andere, grof, nagel- en hoefijzervormig,
door samentrekking van ligaturen of, wil men liever, der diagonale verbindingsstrepen
e

van Hucbald ontstaan. Dit laatste notenschrift werd nog tot in de XVI eeuw
(3)
gebezigd.

Het is niet moeielijk de bovenstaande hiërogliefen in hunne grondbestanddeelen te
ontleden, gelijk wij zullen zien.
(Wordt vervolgd.)

(1)

(2)
(3)

Hierdoor ontstond een systeem van 4 lijnen en bijgevolg verkreeg men 9 toontrappen. De
beteekenis der lijnen en tusschenruimten werd door letters, aan de linkerzijde geplaatst,
aangeduid. Den neumen werd nu ook eene vaste plaats gegeven. Verg. hierover Ambros'
Geschichte der Musik, Deel II, bl. 166, vlgg. (Red.)
De regulis, valore, imperfectione et alteratione notarum. (Manuscr.) (Red.)
e

Het oudste voorbeeld van deze noteering, uit de XII eeuw, komt vóór in een Codex te Enghien
(fac-simile bij Lambillotte) en in fragmenten eener verzameling van Antiphonien op de Boekerij
der Hoogeschool te Praag bewaard. (Red.)
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Chronique des expositions industrielles.
L'Exposition de Paris.
LE truc électoral préparé, machiné par le gouvernement de la République, a été
l'Exposition universelle.
Le gouvernement s'est dit: ‘Je vais faire une Exposition magnifique, admirable,
qui attirera tout l'étranger et toute la France à Paris.
Le succès sera éclatant.
Et sur ce succès, qui répandra l'ivresse partout, qui excitera l'enthousiasme
universel, je ferai les élections et les élections seront excellentes.
La consolidation de la République sera le résultat le plus net, le plus naturel, de
l'Exposition universelle.
Aussi devons-nous ne reculer devant rien, pour que la réussite de l'Exposition
soit complète.
Dépensons tout l'argent imaginable. Endettons-nous au besoin. Qu'importe que
le règlement du compte final se chiffre par cinquante ou cent millions de déficit!
L'effet sera produit.
L'Exposition, c'est la vie. Tout pour la vie!’
Tel a été le raisonnement tenu et suivi par le gouvernement de la République.
Il ne nous coûte pas d'avouer qu'une partie de ce raisonnement s'est déjà réalisé
en fait.
Oui, l'Exposition est un succès.
Et nous avons le patriotisme trop haut placé pour chicaner le gouvernement sur
ce qui, à notre avis, doit dommer tout esprit d'opposition.
C'est réussi, très réussi.
Mais cela confessé sans arrière-pensée, nous nous hâtons d'ajouter que le succès
incontestable et incontesté de l'Exposition ne saurait modifier en tien, mais en rien
du tout, le résultat des élections générales.
En effet, l'Exposition n'est qu'une devanture, n'est qu'un merveilleux trompe-l'oeil,
au point de vue de la situation générale, réelle du pays.
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C'est une draperie tissue de soie et d'or, qui cache aux yeux de l'étranger
l'épouvantable misère dans laquelle se débat vainement la France.
D'un côté du rideau, l'orchestre aux mille voix, c'est le spectacle éblouissant pour
les yeux, c'est la fête, c'est la joie, c'est l'épanouissement d'un luxe inoui.
De l'autre côté, c'est la gêne, c'est le désespoir, c'est la ruine pour le commerce,
l'industrie, l'agriculture.
Déjà vous avez vu que les commerçants de Paris reconnaissent que l'Exposition
n'est pour eux que la plus cruelle des déceptions et que jamais les affaires n'allèrent
aussi mal pour eux qu'au milieu de cette immense caravane de visiteurs, qui défilent
devant les magasins sans s'arrêter, et qui s'engouffrent, pour y rester, au milieu du
Champ de Mars et de ses attractions innombrables.
Pour la province, c'est pire encore.
De toutes parts s'élèvent des voix désolées.
Ici, c'est la Gazette agricole, de Lyon, qui s'écrie;
‘S'il est certain que l'Exposition profite à Paris, on ne peut pas en dire autant de
la province, c'est une constatation qui s'affirme de plus en plus et il existe un malaise
général qui n'est plus à dissimuler...
Là c'est la Revue vinicole qui dit:
‘L'Exposition ne suffit pas. La prospérité relative qu'elle donne à certains marchés
est toute passagère. Pendant que nos plaintes se multiplient, la pieuvre fiscale étend
de plus en plus ses tentacules sur le budget. L'avenir reste sombre.’
Le conseil général de la Marne, la Chambre de commerce de Tours, le syndicat
de Lille, sont d'accord pour déclarer que la situation économique de la France ‘est
des plus grave, qu'une partie de la nation est à la veille de la ruine, que les
cultivateurs n'en peuvent plus.’
Enfin, la Chambre de commerce de Perpignan, composée exclusivement de
républicains radicaux, comme la Chambre de commerce de Tours, pousse une
clameur désolée:
‘Malgré l'Exposition, la situation économique, loin de s'améhorer, n'a fait
qu'empirer. On n'a pas d'idée, à Paris, de la détresse dans laquelle la campagne
est plongée. C'est la misère, la douleur, bientôt le désespoir. Il ne faut pas se faire
illusion.’
Telle est la vérité de la situation, vérité triste s'il en fut, mais indiscutable.
En vain s'amuse-t-on au Champ-de-Mars tous les soirs, en vain les vieux sénateurs
lubriques vont-ils applaudir la dans e du ventre et se font-ils brouetter jusqu'au haut
de la tour Eiffel; tout cela ne modifie en rien, hélasl l'état effrayant de la fortune
publique.
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On est écrasé sous l'impôt; on est ruiné par les catastrophes financières; l'agriculture
sombre sous mille fléaux; le crédit a disparu.
Chacun est dans le besoin.....
Pour cela que faut-il faire?...
Il faut aller au plus pressé, se sauver d'abord de la ruine et puis on verra!

L'Autorité.
PAUL DE CASSAGNAC.
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(1)

Boekenkennis.

Meisjesjaren, uit het Engelsch, door H. SCHELTEMA, met vier platen. 's-Gravenhage,
o

Cremer en C , 1889, 181 blz.
Meisjesjaren is een allerliefst boek, dat zeker goed verkocht zal worden. Het kan
werkelijk aan jonge meisjes van goeden huize in handen gegeven worden, zonder
te vreezen dat zij er sentimentaliteit uit opdoen. Het is gezonde engelsche kost. De
vertaler heeft zijn van Alphen in 't oog gehouden:
‘Schrijven moet me, zegt Papaatje,
Evenzoo als of men praat’.

Dat hier en daar eene meer zwierige wending mogelijk ware geweest, willen wij niet
ontkennen.
o

Het meeste wat Cremer en C uitgeven verdient lof en dank.
Middeleeuwsche geestelijke Liederen en Leisen, met eene klavierbegeleiding
naar den aard hunner tonen door Dr. J.G.R. ACQUOY. 's-Gravenhage, Martinus
o

Nijhoff, 1888, 58 d. gr.-4 .
Verleden jaar hebben wij Het geestelijk lied in de middeleeuwen vóór de
Hervorming van Dr. Acquoy besproken. Het zij ons vergund op twee andere dergelijke
verhandelingen van denzelfden schrijver opmerkzaam te maken, namelijk 1) Het
oude Paaschlied ‘Christus is opgestanden’ (Overgedrukt uit het Archief voor
Nederlandsche Kerkgeschiedenis, dl. I, afl. 1. 's-Grav. 1884, blz. 1-36), 2)
‘Kerstliederen en Leisen’ (Overgedrukt uit de Verslagen en Mededeelingen der
e

Koninklijke Academie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, 3 Reeks, Deel
IV).
Het zijn voortreffelijke monographiën, van bronnen-studie getuigende.
Bovengenoemde verzameling is het vervolg en slot der voorafgaande werken des
schrijvers: vier kunstzangen en 20 andere geestelijke liederen uit oude handschriften
en zeldzame oude druk-

(1)

De onvermelde boeken worden in de volgende aflevering besproken.
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ken geput. De tekst is in de oorspronkelijke schrijfwijze terug gegeven en met
woordverklaringen en andere wetenschappelijke toelichtingen opgehelderd. De
melodiën zijn in nieuw notenschrift gedrukt met aanduiding van de maatbeweging
en met maatstrepen voorzien. De schrijver heeft er eene klavierbegeleiding aan
toegevoegd, welke door haar karakter aan den geest van elk lied beantwoordt.
‘Middeleeuwsche liederen’, zegt de uitgever met recht, ‘willen in hunne oude
spelling worden gelezen, maar ook op hunne oude wijze worden gezongen. Die dit
niet in acht neemt, pleegt er onrecht aan, want hij berooft ze van hun eigenaardig
karakter en hunne oorspronkelijke schoonheid. Ook wie ze meerstemmig wil inrichten,
of van eene begeleiding voorzien, verlieze dit nooit uit het oog! Een middeleeuwsch
lied met eene negentiende-eeuwsche harmoniseering of begeleiding maakt op den
de

kenner denzeliden indruk, dien een Hollander uit de 15 eeuw, in eene Parijsche
frak gestoken, op hem maken zou.’
De uitgever wil eene streng diatonische begeleiding geven, geholpen door de
middelen welke de harmonieleer omtrent 1500 toeliet, en hij schijnt, voor zoover ik
't beoordeelen kan, in zijn streven wel geslaagd te zijn.
o

Alleen kan ik mij met den Tritonus in n 6, welke de uitgever in de voorrede (§
IX), verdedigt, niet wel vereenigen. De plaats luidt aldus:
a h c d D f h a a f ga h a gfe D.
Mijn vreucht die is nu al ghedaen; Met druck ben ick ghebonden.
In het Gregoriaansche koraal zou men op de woorden ‘ghedaen’ en ‘ick’ b (si bémol)
zingen.
Hugo von Reutlingen, bij voorbeeld, schrijft in zijn Traktaat ‘Flores musicae omnis
cantus Giegoriani’ uit het jaar 1322, Cap. III. De modis. Vers 336.
Tritonus ad vocem quartam posset retineri,
Cantus quem raro quorundam vult adhiberi,
In quo vix poterit resonantia dulcis haberi,
Ergo communis cantus cupit hunc removeri,
Musica dulcisonas cum poscat carminis odas
Per voces, quantus soli diatessaron aptas.

De schoone bundel zij allen muziekliefhebbers aanbevolen. In de ooren die slechts
aan moderne Muziek gewoon zijn, zullen vele zangwijzen wellicht al te hard klinken.
Men zal protesteeren, gelijk de kenspreuk op het titelblad het reeds doet
voorgevoelen: ‘Signum cui contradicetur’! Laat men zich door eenen oogenblikkelijken
onlust niet terug houden, de liederen verder te zingen en zelfs
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naar de rangorde, welke de uitgever ter Inleiding heeft aangegeven, namelijk: eerst
de ionische wijzer, vervolgens de aeolische, enz.
Ik ben overtuigd, dat men weldra deze oude zangwijzen zal lief krijgen en hare
verborgen schoonheden daardoor meer en meer zullen blijken.
Wilh. Bäumker.
Niederkrüchten bij Roermond.
Het Volkenrecht. - L'Ordre international, par CH. PÉRIN, correspondant de l'Institut
de France. Paris, Lecoffre, 1888.
Wie met eenige oplettendheid de geschiedenis der laatste jaren gadeslaat, komt
onwillekeurig tot de overtuiging dat de toestand der maatschappij in onze verlichte
eeuw alles behalve rooskleurig is De gezichteinder vertoont rondom samentrekkende
onweerswolken, welke in hunnen zwarten schoot storm, onheil, ellende en
verwoesting bergen. Op economisch gebied woedt een felle strijd tusschen den
werkman en den werkgever, dien het gebrek aan vertier soms dwingt arbeiders te
ontslaan, of hun dagloon te besnoeien; de kleinhandel worstelt om het leven tegen
den steeds wassenden invloed der cooperative vereeniging, door machtig kapitaal
gesteund; de vierde stand is niet meer tevreden met de kruimels, hem door den
schatrijken burger toegeworpen, hij eischt eene plaats aan den wel voorzienen
feestdisch.
Op staatkundig gebied heerscht een geest van oproer en verzet, die met alle
wetten spot, het gezag ondermijnt en geschikte soldaten voor de aanstaande
revolutie vormt. De regeering is nauwelijks in staat de uitspattingen der vrijheid met
geweld te bedwingen, en haar te beletten in losbandigheid, muiterij en anarchie te
ontaarden.
Op internationaal gebied is het niet beter gesteld. De vriendschappelijke
betrekkingen tusschen de volkeren, steunend op wederzijdsch vertrouwen en
hoogachting hebben plaats gemaakt voor nationale bekrompenheid, afgunst,
ijverzucht en wantrouwen.
De diplomatie is de kunst geworden om met vele woorden niets, of het tegendeel
van zijne overtuiging te zeggen, en van alle middelen zich te bedienen om zijn land
ten nadeele van den nabuur eenig voordeel te verschaffen. De vorsten, tot de tanden
gewapend, staan als vijanden tegen elkander over, slechts de gelegenheid
afwachtend om hun land prijs te geven aan een' verdelgingsoorlog, wiens wedergade
de geschiedenis niet kent.
Het kan trouwens niet anders. Hoe zal men eene internationale wet invoeren en
handhaven, wanneer de volken geen onderlinge plichten, geen bindend gezag
erkennen, wanneer de staatslieden macht boven recht stellen, en alle beginselen
van recht en billijkheid over boord werpen, om de voldongen feiten goed te keuren
en te rechtvaardigen? Sedert jaren weerklinkt de stem der volkeren
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welke naar rust en vrede verlangen: er is geen volkenrecht, geene internationale
wet meer.
Iedereen is overtuigd van de noodzakelijkheid om de beginselen der internationale
wetgeving wederom in toepassing te brengen; maar ongelukkig loopen de gevoelens
uiteen omtrent den weg om tot dit doel te geraken. Velen wenschen het bijna
vermolmde gebouw der volkenmaatschappij te herstellen op den grondslag van het
oude recht, en der christelijke beginselen. Anderen zoeken heil en redding in de
nieuwere, hedendaagsche stelsels, omdat deze beter op de bestaande toestanden
passen en aan de behoeften van den tijd beantwoorden.
De heer Périn, rustend professor der Katholieke Hoogeschool, kiest den eersten
weg. Tegenover de eischen van het moderne liberalisme en radikalisme, stelt hij
de katholieke waarheid als leidster en veilige gids op het gebied van het volkenrecht.
Zijn bovenstaand werk behandelt in twee deelen: de natuur, de eigenschappen,
het doel en beginsel der internationale maatschappij, en vervolgens de wet onder
wier leiding zij leeft, werkt, zich ontvouwt en haar doel verwezenlijkt.
Het eerste deel bevat zes hoofdstukken wier inhoud wij kort samenvatten. Na een
geschiedkundig overzicht der volkenmaatschappij geduiende den loop der eeuwen
(ol. 65), beschrijft het tweede hoofdstuk de noodzakelijke levensvoorwaarden van
deze maatschappij (bl. 101). Het derde en vierde hoofdstuk beschouwt haar in het
licht der Katholieke leer en volgens de beginselen door de moderne stelsels
gehuldigd (bl. 135). Het vijfde bewijst dat zij in de wet en de inrichtingen der Kerk
haar levensbeginsel, en alle voorwaarden van haren bloei en heilzamen invloed
vindt (bl. 177). Eindelijk toont het laatste hoofdstuk hoe deerlijk het volkenrecht door
de moderne stelsels verminkt, vervalscht en gehavend wordt (bl. 257).
In het tweede deel bespreekt de gevierde schrijver de wet, welke het bestaan der
volkensamenleving verzekert. Deze wet is onbestaanbaar met het recht van den
sterkste, met de zoogenaamde onafhankelijke zedenleer, met het idealisme van
Hegel, met het positivisme en de evolutie-leer (bl. 333).
De leer van het Christendom onder de leiding der Kerk is alleen in staat het
volkenrecht te grondvesten en zijne toepassing voldoende te waarborgen (bl. 340).
Deze volkenwet wordt vervolgens beschouwd in haar wezen, in hare strekking, in
hare sanctie en in hare bronnen: Gods wet, het natuur- en gewoonterecht (bl. 449).
Wij achten het overbodig met vele woorden op den belangrijken inhoud van dit
uitmuntend werk te wijzen. Zijn de volken door onderlinge plichten gebonden?
bestaat er een volkenrecht? wie bepaalt zijne grenzen en zijne sanctie? Welk gezag
is door
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de Voorzienigheid geroepen deszelfs beginselen te verklaren en te handhaven?
Ziedaar vragen welke voorzeker aller aandach verdienen, vooral bij het naderen
van een' reuzenstrijd tusschen de volkeren, wiens gevolgen voor kleine en neutrale
landen, niemand kan overzien noch berekenen. De moderne wetenschap welke
noch God noch zijne wet kent, zoekt te vergeefs naar een' echten grondslag voor
het volkenrecht. ‘Een zoogenaamd natuurijke, zegt de Amsterdamsche professor
De Hartog, altijd en overal bestaande, door de rede geboden, absolute rechtsplicht,
tot nakoming van hetgeen afgesproken is, laat zich niet aanwijzen; en zeker niet in
(1)
het volkenrecht.’ Maar wat zal er van de vrijheid en het onafhankelijk bestaan der
kleinere volken te recht komen, indien volgens deze leer iedere overeenkomst, ieder
tractaat door den sterkere naar willekeur kan worden verbroken en teniet gedaan?
Neen, niet het recht van den sterkste, maar het recht, uitvloeisel der hoogste zedewet
beheerscht de verhoudingen tusschen de volken.
Deze hoofdstelling wordt op meesterlijke wijze door den geleerden schrijver
verklaard, betoogd en verdedigd.
Vooreerst leveren de geschiedenis en de critiek het negatief bewijs van de
volslagen onmacht aller stelsels welke het natuurrecht verwerpen, om iets tot stand
te brengen dat den naam van volkenrecht verdient. Alle elementen ontbreken het
gezag, de bindende plicht, de noodige sanctie.
Uiterst leerzaam zijn de korte en bondige beschouwingen welke de valschheid
en de schromelijke gevolgen voor de maatschappij der hedendaagsche dwalingen
als het ware handtastelijk maken. De moderne rechtsphilosophie, het ware spoor
bijster, verzeilt steeds op ééne der twee klippen: een overdreven en despotieke
invloed van het gezag, of eene met alle maatschappelijke orde onbestaanbare
vrijheid en regeeringsloosheid.
Een rijken schat van kennis op het ruime gebied der geschiedenis en der
wijsbegeerte heeft de geleerde schrijver in dit deel nêergelegd. Met een helderen
blik vat hij een stelsel in de hoofdpunten zamen en toont met weinige woorden zijne
onwaarheid aan.
Het positieve bewijs dat het negatieve bevestigt en voltooit komt hierop neer. Het
natuurrecht steunend op Gods wijsheid is alleen in staat aan het volkenrecht een
veiligen grondslag te geven, zijn gezag te handhaven, zijne grenzen te bepalen,
zijne sanctie te rechtvaardigen, zijn positief gedeelte te wettigen.
Hieruit volgt onmiddelijk dat het christendom welks leer de beginselen van het
natuurrecht verkondigt, verklaart, bevestigt en

(1)

Tijdspiegel, 1885, D. I, bl. 409.
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volmaakt alleen bij machte is, de volkeren tot eene groote familie te verbinden zonder
hunne vrijheid en onafhankelijkheid aan te randen en te verkorten. Op het
internationaal gebied, waar zoo vele en hevige hartstochten in botsing komen, waar
de baat- en zelfzucht zoo hooge eischen stelt, neemt men te vergeefs zijne toevlucht
tot eene wei, welke zich naar 's menschen grillen en eerzuchtige plannen laat plooien
en wijzigen; er wordt eene macht gevorderd, die in Gods naam de wet handhaaft
en beschermt, haar onpartijdig toepast en de overtreders bestraft. Deze macht zoekt
men te vergeefs buiten de Kerk, door God geroepen om aan de maatschappij de
weldaad eener internationale wetgeving te verleenen en te verzekeren.
Wie dit voortreffelijk werk doorloopt zal deze conclusie beamen. De lezer vreeze
niet door langdradige beschouwingen of dorre verhandelingen vermoeid te worden;
de verscheidenheid der behandelde vragen en stelsels, de gespierde en bevallige
stijl, het bekoorlijke der taal, de warme overtuiging van den schrijver, de kracht en
helderheid van zijn betoog, alles werkt zamen om de studie van het boek aantrekkelijk
te maken. Degelijke werken over rechtsen sociaal philosophie zijn in de Katholieke
letterkunde hoogst zelden, reden te meer om het onderhavig boek met
ingenomenheid te begroeten en aan te bevelen. Moge het krachtig bijdragen om
de kranke maatschappij onder den invloed terug te brengen der waarheid, welke
alleen in staat is hare wonden te genezen, en de dreigende rampen at te wenden.

Leuven, Juni 1889
Dr. A. DUPONT.
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Inhoud van Tijdschriften.
België.
os

Art Moderne (L'). - N 27-32. Claude Monet. - Aug. Rodin. - Vente Sécretan. Bayreuth. - James: Marcellin Desboutin. LAngélus. Maurice Maeterlinck. L'anc.
Testam. et les orig. du christianisme. - Les XX à Amsterdam. - Lambroso et les
académiciens. - Modernisme. - Traductions de la Bible. - Physiol. du curieux. - La
danse à l'expos. de Paris. - Mosaïque du Louvre.
o

Belfort. - N 8. Brabantsen: De Kempische Harp. - De Potter: Corpus document.
inquisit. haeret. pravitat. neerland. - Obrie: Rechtstaal in België. - Van Mierlo: Cyrus.
- Claeys: Tot nagedachtenis v. Mgr. Lambrecht.
os

Bulletin des commiss. royales d'art et d'archéol. - N 7 et 8. Schuermans: Verres
façon de Venise, fabriqués au Pays-Bas. - Destrée: Accroissements du mus. royal.
d'antiquités et d'armures (fin).
os

Fédération artistique. - N 37-41. Art libre. - La Tempête, ballet de Barbier-Thomas.
- Art belge à Paris: Vitrail La Belgique de Contini. Ripon: Salon de Namur. Vander
os

Straeten: Epinette à maillets. - Beaux-arts à Paris. - N 42-45. Verdavainne:
Conquête de la couleur. Van Ryn: Archéologie au théâtre. - Frédricx: Salon de Gand
I-III. - Michel Strogoff de Verne et d'Ennery. - Van Ryn: Statues d'Anneessens et
de Palfijn. - La Réparation judiciaire de Dirk Bouts.
os

Flandria. - N 202-209. Vander Straeten: Aldenardiana, Predik. der Hervorm., 329;
Eenamsche Palmboomen, 341. - Hiel: Gedichten, 330, 353, 366, 378, 403, 413. Serrure: Oud-Gallische opschriften, 331, 343, 356, 391, 405. Rodenbach: Rechtstaal,
e

342, 355, 377, 404. Moruanx: De Oogst, 366. Van Ryn: Schoorsteen d. 16 eeuw
te Audenaarde, 376. Anneessens, 390: Hulde aan Ogier, 392. † Joh. Philips, 393.
Landdag te Kortrijk, 397. Dierik Bouts en Fr. Meerts, 411.
os

Guide musical. - N 27-34. Brenet: Poètes critiques musicaux: Gautier, De Laprade,
Sully-Prudhomme etc. - Claes: Concerts russes à Paris. - La Tempête de
Barbier-Thomas. - Piano scolaire. - Paulin: Spectacles gratuits sous, Louis XVI et
er

Napol. I . - Reconstit. des Troyens de Berlioz. - Mus. scandinave à l'Expos. te

Giuseppe Silvani et le Leitmotiv. - Kufferath: Méhul par A. Pougin. - Boutarel: La S
Elisabeth de Liszt. - Claes: Chansons populaires de France. - Paulin: Danses des
gitanas à l'Expos. - Dwelshauvers: Bayreuth.
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o

Loquela. - N 10. Afstappen, akaarde, hondeapegierig, kijkappel, noenzunne,
pitjewinter, tessen, veroorten, vuilvellen. - Uit Helfenstein's Comparat. Grammar of
teutonic languages - Uit den Armana Prouvençau.
os

Magasin littér. - N 7-8. De Moor: Chronologie des temps primitifs. - Carton de
Wiart: La onzième plaie d'Egypte. - De Ridder: Un Ambassad. flamand à Londres.
o

- Van Tricht: A l'Usine. - Varenbergh: Le n 4 d. 1. Place du Marais à Gand.
o

Museum (Nederl.). - N 6. Piayon: Klauwaert en Geus, II. Verplichtende verzekering
in Duitschland. Houtgaerde: Waor histore v. Christ. Clambumbus de -n- ontdekk. v.
Amerkao. De Mont: De Distelvink. Stinissen: Langs de zee.
o

me

Rev. de l'Art chrétien. - N 3. Helbig: Sculptures d. l'anc. pays de Liége aux XI
me

et XII

s., 281-288. Guiffrey: Tapisseries d. égl. de Paris, 288-291. Bossebceuf:
me

Missel de Marmoutiers du XI

s., 291-309. Barbier de Montault: Orfèvres à Rome,
t

II, 309-320. Helbig: Excurs. de la Gilde de S Thomas en Allemagne, 320-337.
Cloquet: Iconographie chrét., VI, 337-344. Mosaique de Torello, Planches: Vierge
de Dom Rupert; Décorat. de la cathédr. d'Angers (avec art.); la Pala d'Oro à Venise
et 21 vignettes.
o

te

Rev. belge de numismatique. - N 3. C de Nahuys: La numism. à l'expos. rétrosp.
d'art industriel, à Brux., 1888. De Witte, Numismatique brabançonne (1534). Nahuys:
Jetons de Louis Quarré, m. de la ch. des comptes du duch. de Lux.; Un mém. d'Isaac
Newton sur la monnaie.
Rev. de Belgique. - 15 juin. Hins: Question d'Orient. - Thiry: Patronage des enfants.
- Potvin: Oedipe-Roi. - Benjamin Crombez.
os

Rev. générale. - N 7-8. Woeste: La monarchie de juillet. - Waller: Daisy. - t'Kint
de Roodenbeke: La Soc. indig en Tunisie. - Traversée du Groënland. - Lagasse:
L'habitation ouvrière. - Kurth: Histoire des persécutions. - Spée: L'Astron. à trav. les
âges. - Commerce en Orient. - Buet: Barbey d'Aurevilly. - Collard: Enseign. du latin.
- Explorat. du Choa.
Rev. d. questions scientif. - 20 juill. Delattre: Inscriptions de Tell El Amanna, 79-98.
os

Rond den Heerd. - N 33-40. Schelstraete: Het Beverhoutsveld. - Sint-Pieterskerre.
- Claeys: De Boom van het Kruis. - Walter v. Brugge, bisschop v. Poitiers. - Juliaens:
De Boer en de Reus. - Simoen Coninckx, † 1839. - Craeynest: De Lepeleer's vertaling
v. Dreizehnlinden, 289. - Witteryck: Den Tooveressenberg; Rookapke, 290. Clementina 294, 302, 309, 317. -
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Noorweegsche schetsen, 305. Strijd tegen de Fransche woorden, 313. Legende,
314.
os

Toekomst (De). - N 7-8. De Mont: Jan van Beers; Benoit-De Geyter's De Rhijn;
Bloemlezing van Duyse. - Kielsz: Sleeckx Cervantes. - De Cock: Levensverrichtingen
der planten. De Mont's Schetsen uit de letterk. gesch. v. onz. tijd. - Stinissen:
Gebreken in het onderwijs. - De Weert: Kinderkribbe en Doofstommengesticht te
Antwerpen.
Vlaamsche School. Brants: Jef Lambeaux, 121. Staes: Edw. Dujardin, 124. Rooses:
e

F. Lamorinière, 131. Staes: Gesch. v. Antw. in de 18 eeuw, 132. (Met heerl.
verlichtingen.)
os

Volkskunde. - N

7-8. De Mont: De Sage van Lenore. Gittée: Sagen; Sprookjes;
e

Plagerijen; Liederen; Volksgebruiken: Folklore der 16 eeuw te Gent. - Santa
Anna-Nery, Folk-lore brésilien. - Van de prinses die nooit gelachen had. - De Mont:
Joos' Vertelsels v.h. Vlaamsche volk; Tiroler Schnadahüpfeln.
os

Volksleven (Ons). - N 5-9. Cornelissen: Woordenzange; Kruisgebruiken; Raadsels;
Wangeloof; Klankwissel. - Vervliet: Kaartspel; Vertelsels. - Cornelissen: Spotrijmkes;
Kwelspreuken; Stafrijmen; Grappigheid. - Michielsen: Ons boek- en boekstafwezen.
- Adriaenssen: Oude gebruiken. Rondedansliedekens uit Antwerpen.
Zwierebalkliedekes.

Nederland.
o

Caecilia. - N 16. Van Duyse: Deuoot ende Profitelyck Boecxken, met melodiën
van 1539. Van Milligen: Massenet's Esclarmonde.
os

Dompertje (Het). - N 20-22. Mantegazza's Estasi humani. Giordano Bruno.
Fredericq's Corp. documentor. Inquisitionis. - De Lamarque's Talmud. - Van d. Hark:
Wierbitzky's Papenspiegel. ‘Hulde aan de Revolutie.’
os

Familieblad (Alg. Nederl.). - N 7-8. Oude kerkregisters (Koewacht-Linne. Gemijterde abten v. Postel. - Regenten der Godshuizen v. Heusden, 1707-1805. Claes v. Ruyven. - Geslacht de Ram. - Morus' Portr. v. Willem de Zwijger. - Wapen
v. de kroonprinses d. Nederlanden.
os

Gids (De). - N 7-8. Wallis: Alex. Petöfi, Mich. Tompa, hongaarsche dichters 1-50;
185-221. - De Beaufort: Dood v.d. stadh. Willem II, 50-66. - Koster: Id., 66-78. Holwerda: Duitsche ‘Alterthumswissenschaft’: Winckelmann, Wolff, Niebuhr, 78-112.
e

- Ising: Vande Venne, schilder-dichter d. 17 eeuw, 126-157. - Van Hamel:
Italiaansche tooneelspelers: Salvini, Rossi,
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enz, 157-171. - Kielstra: Kl. verpachte middelen op Java, 221-247. - Muller:
e

e

Anglomanie, 263-278. - De Goeje: Reizen van Sindebaad (9 -10 eeuw) 278-313.
- Steger: Handelingen d. Staten-Generaal, 313, 341. - Coppée's Henriette.
o

Gids (Nieuwe). - N 6. Bolland: Denken en zijn Zelfkritiek. - Stoffel: Lotsverbeter.
v.d. Arbeider. - V.d. Goes: 1789. - Paulsen: Schilderk. op de Parijsche Tentoonst.
os

Gids (Kath.) - N 8-9. Van Reuth: Ibsen (Verv.). - Bots: Holland's schilderschool
en de Hervorming. - Verhoeven: De Kath. kerk en hare bestrijders. - Nuijens:
Giordano Bruno? - V. Helvoirt: Denkbeeld v. soort in de Dieikunde.
os

Illustratie (Kathol.). - N 41-52. Van der Lans: De Fransche Revolutie. - Jonckbloet:
Klacht v. Maria Stuart. - M. Stuart's laatste gang. - Het doel voorbij (Novelle). - De
Vallei des Doods. - Meijs: † J.v. der Horst. - † Mgr. Rykers. - P. Agost. da Montefeltro.
- Sterck: † J. Alberdingk Thijm. - Allard: Thijm als Amsterdammer. - H. ware portret
v. Thoru. a Kempis. - De Sjah v. Perzië. - (Elk nummer bevat 4-6 schoone platen).
os

N 1-5. De nieuwe Mevr. Verhooghe. - De Apostel der Melaatschen. - Millet en de
Angelus. - Salvator Rosa's modellen. - Het Binnenhof te 's-Hage. - Tocht door de
Cannons. - Fiesole's Kroning v. Maria. - Koenraad de Groote. - Frithjof bij Koning
Ring.
os

Katholiek (De). - N 8-9. Van Hoogstraeten: Multatuli. - Bots: Zang der zuilen uit
Schaepmans Aya Sofia. - Wennen: Kath. kerkzang bij de h. Mis. - Calixt. I en de
de

kerk in de 3 eeuw. - Hezenmans: Familiepapieren v. den H. Leonardus v. Vechel.
- Keuller: Ontwikkeling der taal - Nu de meester is heengegaan. - Pudicitia ontd. in
de Villa Patrizi.
os

Leeswijzer. - N 5-8. Van der Duys: † Th. Jorissen. - Kofiler: Laokoon. - Van
Pellecom: Chr. Nilsson. - Van Loo: Oud Hellas. - Wattez: Benoit's Rhijn. - Was:
Wolters' Lucretia d'Este. - Van Oolen: Pol de Mont. - Byron en Shelley.
o

Maandbl. v. Muziek. - N 10. Van Santen Kolff: Wordingsgeschied. v. Parsifal. Viotta: Het Bayreuther orkest.
os

Maandbl. v.h. geneal. herald. genootsch. - N 2-3. Geslacht Vocxen, Vaillant,
Van Oostsee, Schuurman. - Amsterdamsch Jaarboek v. geschied. en letter. v. de
Roever. - Brabantsche en Geldersche Volksalmanak v. 1889. - Jan v. Amstel's
os

grootouders. - Rotterdamsch Jaarb. 1888. - N 4-5. De Raadt: Oorkond. uit
Brabantsche Leenregist. in h. Rijksarch. te Brussel: Cats-Musch, v.d. Tympel-v.
Mulaert, v.d. Gracht, v. Oost, Friesland, v. Westerholt, v.d. Vorst, v. Hoensbroeck,
v. Duijven,
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v. Vehlen en Meghem, v. Heemskerck. - Tentoonst. v. herald. kunst en v. wapens
der Vliesridders. - Oud Wapenboek. Gesl. Teixeiro de Mattos. - Jaarb. v. geschied.,
taal en letterk. v. Groningen. - Wapens v. Zeeland.
o

Noord en Zuid. - N 3. Bake, Vinckers en Den Hertog: Huygens Hofwijck. Schook:
Modaliteit der gedachte en middelen waard. zij uitgedrukt wordt. De Beer: Het Opstel.
V.d. Bosch: De Roos v. Dekama en De Gids. Den Hertog: Tel-, Lid-, Werkwoorden.
Buisman: Middeleeuwsche Proza. (Jan v. Ruysbroeck enz.)
os

Spectator (Nederl.). - N 27-30. Haarlemsch Mus. v. kunstnijverh. - Land: Giordano
Bruno. - Perk: Publicat. de l. sect. hist. de l'Instit. de Luxembourg. - Beets' en
Visserings' verzam. geschriften. - Moes: Morus' Portr. v. Willem I. Kluyver: Uitg. d.
Antwerpsche Bibliophilen. Schotel: Ov. Rembrandt. Boele v. Hensbroek: † Rob.
Hamerling. - Standb. Coligny; Kunstv. Secrétan. - Heeres: Werken v.h. hist.
os

genootsch. te Utrecht, dl. 51-53. - Israels: Elis. Vigée, 1755-1842. - N 31-34.
OEuvres compl. de C. Huygens. - Oude kunst in Nederl. - † Michele Amari. - Mus.
v. oudheden te Rome. - Kern: Taalonderzoek in h. Kongo-gebied. - † Ch. Nisard;
Fanny Lehwald. Hoogvliet: Opvoeding bij de Grieken. Hartman: Martin Hertz en de
e

holl. philolog. Wiesener's Et. sur les Pays-Bas au 16 s. en Legrelle's La Diplomatie
franç. et la success. d'Espagne. Van Wageningen: Plautus en Cosinus. - Bijvanck:
† Rob. Hamerling. - Heine u. die Frauen. - Rietstap: Vorstenhuis Waldeck-Pyrmont.
o

Studiën op godsdienst. wetenschapp. en letterk. gebied. - N 5. Van Nieuwenhoff:
P. Agostino de Montefeltro's Vasten van '88 in Turijn. - Kerlen: Hypnotisme. - Allard:
o

Gebed van een doleerende. - D. 33. N 1-2. Becker: J. Kepler. - Slavenhandel in
Afrika. - Van Spilbeeck's Abdij v. Tongerloo. - Van Gestel: Het onderwijs. Naar
aanleid. v.h. wetsontw. Mackay - Jonckbloet: Corneille en Bouckart.

Duitschland.
os

Archiv. f. christl. kunst. - N 7-9. Keppler: Deutschlands Riesenthürme (Forts). Vergrösser. v. Kirchen. - Todtenleuchten. - Der Dom zu Köln v.F. Pfeiffer. - Fresken
a.d. 14. u. 15. Jahrh. im Dom zu Brixen. - Probst: ‘Hirscher'sche’ Madonna (1480).
- Mann's Gabriel Max. - Pearson's Fronika.
os

Fliegende Blätter f. kath. Kirchenmus. - N 7-8. Componist oder Dirigent? Mettenleiter: Mahnung zur Billigkeit, Mahn. z. Gewissenhaftigkeit. - Verjudung der
Kirchenmus. in Wien.
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os

Gesellschaft (Die). - N 8-9. Fastenrath: Dichterkrönung Zorrillas in Granada. Basedow: Zum Ehebruchs-Drama. - Bleibtreu: Was verdanken wir Russland? Eisner: Erricht. eines Volkstheat. in Berlin. - Tovote: † Rob. Hamerling. - Wechsler:
A. Müller-Guttenbrunn. - Conrad: Gottfried Keller. - Bölsche: Goethe's
Wahlverwandtschaften.
os

Hist. Jahrbuch d. Görres-Gesellschaft. - N 2-3. Schnürer: Polit. Stellung des
Papsttums z.Z. Theoder. d. Gr., 253-301. Von Krones: Z. Geschichte d. Jahre
1804-1806, (302-333). Löwenfeld: Die 2. Auflage d. Papstregesten. - Janssen gegen
Kluckhohn. - Kaufmann-Denifle: Mittelalterl. Universit., 349-375. - Dittrich: Janssen's
Gesch. d. deutsch. Volkes, VI. - Eubel: Chron. Fratr. N. Glassberger; Memor. Fratr.
de Komorowo. - Unkel: Jostes' Daniel v. Soest. - Unkel: Finanzlage im Erzstifte Köln
unt. Kurf. Ernst v. Baiern, 1589-1594, 493-524. Rübsam: Nikol. Mameranus' Büchl.
üb. d. Reichstagzu Augsburg (1566), 525-554. Knöpfler: Schreib. d. Kaid. Otto v.
Augsburg üb. d. Konz. v. Trient, 555-560. Baumgarten: Gutachten v. 26 Kardinäl.
üb. d. Pakte d. Kurf. v. Trier mit Frankr. u. Schweden (1632), 560-564. Denifle: D.
Dominik.-Ordensgenerale Jordan u. Joh. Teutonicus. - Finke: Kirchenpolit. Traktat
Hermanns v. Schildesche. - Liske u. Eubel: Memoriale Joann. de Komorowo. Schrórs: Nirschl's Propadeut. d. Kirchengesch. Zimmermann: Bright's Hist. of Engl.
3, 4. Spencer Walpole's Hist. of Engl. Sauerland: Weizsäcker's Urk. d. Approbat.
Kon. Ruprechts. Jäger: Will's Regest. z. Gesch. d. Mainz. Erzbisch.
os

Magazin f.d. Litterat. d. In- u. Auslandes. - N 28-30. Stegmann: Zentralisation
u. Dezentral. in Kultur, Wisschensch. u. Kunst. - Erdmann: Denken u Sprache. Linke: Hamerling's Stationen. - Kirchbach: Gottfr. Keller. - Pluim: Hélène Swarth.
Lewes: Kon. Lear auf der neuen Shakesp.-Bühne in München. Geiger: Amtliche
os

italien. Bücherverzeichnisse. Das Maschinenalter. - N 32-36. Brasch's: Giordano
Bruno. - Gedichte v. Is. Kurz. - Blind: Englische Staatswissenschaft. Voigt: Umgang
mit Büchern. Oswald: Rezensenten. - Von Suttner: Anatole France's Balthazar. Voigt: Ueber Lesen u. Schreiben. (Die Litterat. wird nicht v.d. Litteraten gemacht.)
- Ibsen-Parodie: Der Frosch. - Höpfner: Serao's Passionsblumen. - Holm: 3
schwedische Novellisten: Key, v. Heidenskam, Hedberg. Doehn: Deutsche
Kolonialpolitik. - Wilhelm: Jul. Slowacki. - Kohut: Aug. Brizeux' Gedichte.
o

Stimmen aus Maria-Laach. - N 6. Die Revolution von 1789 und die christliche
Freiheit. (Lehmkuhl.) - Entstehung und Entwicklung des Kirchenstaates. (von
Hoensbroech.) - Grundwahrheiten des Christenthums im Lichte der ‘modernen
Ideen’.
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I. (Langhorst.) - Rede und Redner. (Racke.) - Lebensbeziehungen der Ameise. I.
o

(Wasmann S.J.) - Maria de Padilla. (Baumgartner.) - N 7. Versicherungszwang
und Zwangsversicherung. (Lehmkuhl.) - Grundwahrh. d. Christenth. im Lichte der
‘modernen Ideen’. (Schluss.) (Langhorst.) - Die Schule den Kindern. (v.
Hammerstein.) - Die Lebensbeziehungen der Ameise. (Schluss.) (Wasmann.) Kathol. Gottesdienst in Dänemark zu Anf. des 16. Jahrh. (Schmitz.) - Symbolik der
Taube. (Beissel.)
Zeitschr. d. Aachener Geschichtsvereins. - 10. B. Lörsch: Alf. v. Reumont. Göcke: Aachener Prozesse am Reichskammergericht (seit 1509). - Lörsch: Einkünfte
der Katharinenkapelle beim Aachener Münster (14. Jh.). - Schollen: Aachener Volks-,
Kinder-, Spiellieder.
os

t

Zeitschr. f. christl. Kunst. - N 4-6. Merlo: Joh. v. Cranes Stiftungen in S Ursula
zu Köln. - Effmann: Bildwerke auf d. Taufsteine i.d. Stiftskirche zu Freckenhorst. t

Sommer: Skulpt. aus S Bonifacius zu Langensalza. - Reichensperger: Restaurir.
v. Kirchen. - Schnütgen: Roman. Altarleuchter; Retrosp. kunstgewerbl. Ausstellung
in Paris. - Evangelistensymbol in Silber gegossen. - Schnütgen: 2 Flügelgemälde
v. ‘Meister Wilhelm’ (14. Jahrh.) in Köln; Emaillirte roman. Borte; Gothische
Monstranz. Hehl-Münzenberger: Altar der Marienkirche zu Hannover. - Bronzethüren
d. Köln. Doms. - Münzenberger: Neuer Hochaltar i.d. Minoritenkirche z. Köln. - Atz:
Kirchl. Wandmalerei aus alter u.n. Zeit in- u. ausserh. Tirol. - Schönermark: Mittelalt.
Weihkreuze der Altarmensen. - Mengelberg: Alte Orgelgehäuse. - Schüller:
t

Chorgestuhl in S Severin zu Köln. - Kaufmann: Kupferst.-Kabinet des Kön. Mus.
zu Berlin. - Menken: Ausmalung d. Canisiuskirche in Rom. - Rohault de Fleury's La
Messe, études archéol.

Frankrijk.
e

Art (L'). - Juillet-Août. Muntz: Un concours artistique au XIII s. La Guerre de Pise
par Michel-Ange et la Bataille d'Anghiori par Léonard de Vinci. - Hustin: Exp. de
1889. Les peintres du centenaire. - De Léris: L'Aquarelle depuis un siècle. Cui:
t

Cours de littérat. music. d. oeuvres p. le piano au Conserv. de S Pétersbourg. Hustin: Louis David. Champury: Crise de l'architecture et avènement du fer.
Valbrègue: Ant. Pesne à Berlin.
Correspondant (Le). - 25 Juill. Fournel: Courrier du théâtre, de la littérat. et d. arts,
356-380.
Gazette des Beaux-Arts. - Juillet-Août. Bonnaffé: Expos.
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au Trocadéro. - Hamel: Salon de Paris de 1889. - Mantz: Exp. univers. de peint.
franç. - De Chennevières: Expos. rétrosp. de dessins (1789-1889). - Michel: La
sculpture à l'Exp. - De Wyzewa: Exp. rétrosp. du travail. - L. Falize: L'émaillerie à
l'Exp. - Garnier: La Céramique à l'Expos. - Du Rand-Gréville: Nettoyage de la Ronde
de nuit. - Molinier: Exp. rétrosp. de l'art franç. au Trocadéro: le Moyen-Age. Bonnaffé: Architecture et architectes. - Havard: L'ameublement à l'Expos. - Falize:
L'orfèvrerie à l'Exp.
Indépendant littéraire. - 1 Juill.-15 Août. Hallberg: Poés. lyr. contempor. en
Allemagne. - Buet: J. Barbey d'Aurevilly. - Magnabal: Le théâtre espagnol. - Notes
et Souvenirs de Lud. Halévy. La duch. de Polignac et son temps de H. Schlesinger.
- Wagnon: Lassalle et Bismarck. - De Bouvron: De Bello Civili. - Roger: Rossini. Mercadier: La Tempête de Thomas. - Le théâtre d'Alfr. de Musset. - Roger: Rossini.
- Gérès: Et. s. la Société française p.F. Deltour. - Rovelle: Becq de Fouquières.
Roger: Gambetta, Lamartine, Berryer, Lacordaire. - Fél. Pyat. - L'Emp. Guill. II.
Journal des Arts. - Juill.-Août. Daligny: Aug. Rodin et Claude Monet à la rue de
Sèze. - Méa: Expos. centen. de peinture. - W.M. Boudin et Desboutin à la galerie
Durand-Ruel. - Daligny: Exp. décennale: Sculpture française. - Henriet: Exp. des
Pastellistes. - L'Angélus de Millet. - Henriet: Les aquarellistes à l'Exp. Congrès
internat. de la propriét. artist. - Legendre: Expos. de Versailles. - Méa: Exp. centen.
de peinture. - La nouvelle Sorbonne. - Méchin: Expos. persan. - Statue Condorcet.
- Arnoult: Portrait de Pierre Palliot. - Babelon: Soc. nat. des antiquaires de France.
- Dalligny: Exp. décennale: Russie et Finlande. - Dalligny: Exp. décennale: Sculpt.
franç.
Journal des Savants. - Juin. Janet: Maximes de la Rochefoucauld. - Dareste: La
monarchie franque. - Lévêque: Sceptiques grecs. - Maury: Chron. de Froissard. Hauréau: Manuscr. lat. de la bibl. d'Auxerre. - Jullian: Inscript. Gall. Narbon. latin. Berthelot: Qalai, Callaïs.
Polybiblion. - Juin-Juillet. Couture: Hist. de la Philos. - Comptes-rendus: Romans,
Théolog., Jurisprud., Sciences et Arts. T. 5. de La Fontaine. Hist. de la Poés. p.F.
me

Loise. Vieux auteurs castillans p. De Puymaigre. Lettres de M de Maintenon.
Causeurs de la Révolut. p.V. du Bled. Napoléon par A. Guillois. M. de Metternich
p.C. de Mazade. Hist. pop. du Canada p. de Baudoncourt. Montcalm p.E. Goepp.
Bismarck intime. - Rabelais p.P. Stapfer, Aristophane et l'Anc. Coméd. Attique p.
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A. Couat. L'Epopée limousine p.J. Roux. Lettres inéd. de Talleyrand à Napoléon,
p.P. Bertrand. Le divorce de Napol. p.H. Welschinger. Mém. du marq. de Villeneuve.
Pierre Berthelot p.C. Bréard. - Août. Ouvr. d'instruct. chrét., de piété, sur la science
sociale; Folk-Lore. Théologie, Jurisprud., Sciences, Belles-Lettres: Handb. d. bulg.
Sprache; Poés. compl. de Bertran de Born; Bestiaire divin de Guillaume le Clerc,
t

par F. Mann; Serrigny, Mystère de S Martin à Seurre en 1496; Traversi, Curiosita
Foscoliane. - Histoire: Canet, Hist. de France; Mailhard, Chron. de Villehardouin et
de Henri de Valenciennes; Nisard, Guill. du Tillot; etc.
t

Revue Britannique. - Juillet. D'orcet: S Nazaire et la Basse-Loire. - De Viguerie:
Venise, s. origines, s. institutions, sa vie privée.
Rev. d. Deux-Mondes. - 1 Juill.-15 Août. Boissier: Traité du Manteau, de Tertullien.
- Hanotaux: Jeunesse de Richelieu. - Delaborde: L'Acad. d.B.-Arts dep. la Fond. de
l'Instit. - Planchut: La Birmanie. - Valbert: William Cobbett. - De Vogüe, L'Exposit.
186-201. ‘L'oeuf du monde qui sera demain’..... ‘La tour Eiffel était en germe dans
la Déclaration des droits de l'homme’. ‘La tour montait toute seule par l'incantation
des génies’..... Mais c'est peu d'éclairer l'esprit, si l'on ne guérit pas l'éternelle plaie
du coeur..... sache fonder le temple de la nouvelle alliance, l'accord de la science
et de la foi’. - La France, l'Ital. et la Trip. alliance. - Delaborde: Classe de littér. et
b.-arts au temps du Directoire: - Texte: John Keats. - De Laveleye: Transform. du
Gouvern. local aux Etats-Unis. - Sorel: Polit. de Robespierre. - Sacher-Masoch:
Femmes slaves.

Italië.
Rev. Internationale. - 25 Juin-10 Août. Gunter: Barnes de New-York. - Fornasini:
Dern. années de Michel-Ange. - Fastenrath: Couronnement des poètes. - Zanichelli:
Vinc. Gioberti et Cesare Balbo. Tissot: Em. Hennequin. - Secrétan: La croyance à
la liberté. - Maurice: Giordano Bruno. - Expos. univ. - Stefanoni: De Massouah à
l'Asmara. - Forte-Randi: La Rochefoucauld.
os

Römische Quartalschrift. - N 2-3. Ehrhard: Unechte Marienhomilie d. hl. Cyrill
v. Alexandrien, 1-114. Marucchi: Cömeterium u. Basilica d.h. Valentin zu Rom, II,
114-134. Swoboda: Altchristl. Marmor-Polychromie, 134-158. Wickhoff: Apsismosaik
i.d. Basilica d.h. Felix zu Nola, 158-177. Kirsch: Lütticher Schisma v.J. 1238, 177-204.
Holder: Martyrolog. Augiense, 204-249. De Rossi: Bemerk. zu id., 249-252. Batiffols:
Kirchen-
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geschichte d. Philostorgius, 252-290. Wilpert: Madonnenbilder a.d. Katakomben,
290-299. Glasschröder: Urbans V. Romreise, 1367-70, aus d. Klosterarchiv v.S.
Victor zu Marseille, 299-303.

Engeland.
o

t

Dublin Review. - N 43. Mackey: Land and Works of S Francis de Sales, 1-35.
Esser: Rosminian Ontologism, 35-47. De Harlez: Buddhistic Schools, 47-72.
Vaughan: Faith and Reason, 72-82. Harnack on De Aleatoribus, 82-99. Lilly: Prof.
Green, 99-118. Clerke: Principles of 1789, 118-140. Thompson: Macbeth
Controversy, 140-157. Baynard Klein: Romane's theory of mental evolution, 157-174.
The Portfolic. - July-Aug. Francia: A Pieta. - Loftie: Westminster Abbey. - Blomfield:
Inigo Jones. - Perth Bridge. Cesaresco: The Lake of Iseo. Two terra-cotta's from
the arts' and crafts' exhib. Lessing's Laokoon. - Armstrong: Roscoe Mullins. Fagan:
William Wollest. - Palmer: Joseph Wolf. - Hamerton: E. Muntz on Raphaël.
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De Parijsche tentoonstelling.
Na de wandeling,
door A. De Ticheler.
ZOO loopt het jaar dan weldra ten einde! 't Is dat der Exposition universelle, waarvoor
de stem der staatslieden moest zwijgen.
Exposition universelle! 't Is veel gezegd! Maar de Franschman vertrouwt op zijne
ster... en dat doet gelukken. Dat geluk wordt bewezen door de millioenen aan de
porte de Rapp en andere ingangen ontvangen, bewezen door de groote dividenden,
die reeds nu door de ondernemers van den Eiffeltoren aan hunne aandeelhouders
worden uitgedeeld.
Of de vorderingen die de nijverheid nu opnieuw dient te maken, geëvenredigd
zullen zijn aan de sommen welke voor het tot stand brengen dezer tentoonstelling
zijn uitgegeven, mag betwijfeld worden. Maar wat gaat dit de Dietsche Warande
aan!
Wij vragen ons alleen af: Wat hebben de s c h o o n e k u n s t e n hier voortgebracht
om eene blijvende vrucht voor de toekomst te bieden?
Wat hebben wij van deze prediking door voorbeelden te verwachten?
Het bestuur kondigde aan:
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Exposition centennale 1789-1889.
Exposition décennale 1879-1889.
Exposition des pays étrangers.
Exposition des arts rétrospectifs.
Voorwaar een veel omvattend program! Doch, zouden de schoone kunsten niet
geheel in de schaduw der nijverheid komen te staan, zoo moest men daaraan eene
groote plaats inruimen.
Men beproefde het; men deed het. Slaagde men? Dat is twijfelachtig.
Men moet bepaald ontkennen dat de ‘honderdjarige’ tentoonstelling een beeld
geeft van de ontwikkeling der schilderkunst in Frankrijk, sedert honderd jaren. Men
heeft wel 652 schilderstukken en 140 beeldwerken bijeengebracht om den gang
der kunst te vertegenwoordigen; maar wat zegt dit kleine getal, bij de duizenden
werken die sedert 1789 in de wereld zijn gekomen? Daarbij heeft men van de andere
zijde niet getracht volledig en tevens keurig te zijn in het geven van voorbeelden uit
elk genre van schilderkunst.
Wij vinden onder anderen van L. Bonnat zeven werken in de Centennale, ofschoon
er reeds tien in de Décennale zijn opgenomen.
Wij zien van Bastien-Lepage, achttien werken in de Centennale, van Paul Baudry,
elf schilderstukken; van Boilly, dertien; van Bonvin, tien; van Corot zelfs drie en
veertig stukken uit den ouden doos; van Courbet treffen wij er elf; van Daubigny
eveneens elf; van E. Delacroix, vijftien; ook Millet verschijnt in de Centennale met
negen werken; T. Rousseau vertoont er vijftien, enz.
Onder die omstandigheden is het getal 652 weldra bereikt, en missen wij een
aantal beroemde namen van mannen die in de eeuw leefden waarin keizerrijk
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en republiek elkander in Frankrijk hebben afgewisseld.
Eenige groote historie-stukken, gelijk Vernets Beleg van Constantine (642),
Charlets Waterloo (132), Cogniets Burgerwacht (141), Gros' Afdanking van Lodewijk
XVIII, Davids Kroning van Napoleon I (237), F.J. Heims Kamer der afgevaardigden
in 1830 (416), en die der Pairs (417), Ingres' Napoleon op zijnen troon (439), en
andere portretten des eersten keizers, vertoonen veeleer de ontwikkeling der
geschiedenis dan die der kunst. Men gaat zelfs in de Centennale voort tot het jaar
1875, met Rolls Overstrooming bij Toulouse, terwijl toch van de andere zijde bijna
alle zinspeling op de regeering van Napoleon II wordt ter zijde gelaten.
Lodewijk Philips en Napoleon I zijn te lang vergeten, dan dat hunne herinnering
nog gevaarlijk kan zijn. Daarom mogen zij beiden verschijnen met Lodewijk XVIII.
Het behoeft evenwel niet gezegd te worden, dat wij met de grootste voldoening
me

de drie portretten van M

Récamier, eenmaal op eene.rustbank gelegen, door
on

David (236), dezelfde dame op eenen grooten stoel gezeten van b Gérard (374),
in de galerij terug vonden; dat wij niet minder in Christus de kinderen zegenende
van J. Hipp. Flandrin de rust en waarheid bewonderden, en dat andere
meesterwerken ons verrukten, zooals de karaktervolle portretten van P. Dubois,
O.L.V. der Verlossing van A.A.E. Hébert, een werk dat uitblinkt door diepen ernst,
later door weinige schilders van dergelijke tafereelen getroffen, enz.
Ook valt in die ‘honderd jaar’ op te merken hoe in dat tijdperk, toen de kleeding
der vrouwen minder zedig was dan de mode die na den val van Napoleon I
heerschte, de schilders evenwel in 't algemeen minder de gelegenheid zochten in
de schilderkunst
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de zinnelijke coquetterie, de gezochte, geaffecteerde naaktheid te pronk te stellen,
dan dit in onzen tijd geschiedt, Vraag Vernet, Ingres, Manet, Meissonier, Fromentin,
vraag de voortreffelijke schilders van vrouwenportretten L.G. Ricard, en P. Dubois,
of het uitdrukken der hoogste schoonheid bedrongen wordt door het minimum van
kleederen welke de lenden bedekken.
Het is eene ware, door en door scherpe spot wanneer Gervex aan zekere figuur
(wel bekend van andere tentoonstellingen) slechts eene... kleine, zwarte grins tot
uitsluitelijke kleeding geeft. Dit herinnert levendig aan een zekeren bewoner van
Nieuw-Zeeland, die, toen hij, gelijk een Christen, zich zou kleeden om ter kerke te
gaan, niets aantrok dan eenen hoed met paauwenvederen en eenen witten das
(historisch). Gervex' voorstelling is nog belachelijker dan de schilderij (350 van de
Centennale) van Géricault, Les croupes, drie rijen louter paardenbillen voorstellende.
Bij dergelijke werken (schoon de paardenkenner daarin wezenlijk genoegen moge
smaken), en door de afwezenheid van vele groote meesters (van Ary Scheffer is
alleen het portret van Lafayette te zien, van Gudin is niets voorhanden, van Léopold
Robert evenmin, van Paul Delaroche een enkel werk, enz.), vragen wij ons: Welk
beginsel heeft de keuze des bestuurs geleid? - Gelijk zij zich daar voor ons oog
ontrold is de uitdrukking Exposition centennale een bluf. Zij geeft niet een half volledig
overzicht van hetgeen op het gebied der schilderkunst in Frankrijk sedert honderd
jaren is gewerkt. En wat van de schilderijen geldt is evenzeer toepasselijk op het
beeldhouwwerk. Daaronder is bovendien slechts weinig wat opklimt tot het begin
der negentiende eeuw. J.A. Houdon maakt eene uitzondering. Verre weg de meeste
der 140 nummers behooren zoo
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niet 1879 tot 1889, toch de jaren omtrent 1850-1870 aan. Men had daarom gerust
van eene Exposition semiséculaire kunnen spreken!
Doch wat zou er dan uit het omwentelingsjaar 1789 geworden zijn? Wat er ook
van zij - waar is het in elk geval, dat onder de oude kunstwerken een groot aantal
voorkomt, dat de nieuwere kunst, welke 16 benedenzalen en nog eenige bovenzalen
inneemt, aan innerlijke waarde verre overtreft en beschaamt. Men wordt natuurlijk
tot deze vergelijking getrokken, daar de voorbeelden zich ongezocht vertoonen.
Zie nog eens, of herinner u onder anderen de drie portretten der oudere meesters
(240, van Ingres, 534, van H.F. Riesener, 538, van A.L.C. Pagnest) alle drie
eenvoudig oude-vrouwenkoppen voorstellende, en zoek nu beneden, onder de
nieuweren een drietal wat in adel van uitdrukking, in waarheid van kleur en juistheid
van teekening hierbij te vergelijken is!
Men zou dus, in dit opzicht, wel van achteruitgang in plaats van vooruitgang
sedert... 1789 kunnen spreken... Was het het doel der commissie dien achteruitgang
te toonen?....

II.
Waar is het dat Ingres' Thetis (439) eenen misteekenden arm heeft... Doch laat ons
een oogenblik bij de portretten der nieuwere school blijven.
Kardinaal Lavigerie is met kracht en stoutheid geteekend, zoowel als geschilderd,
door L. Bonnat. Iedereen is het daarover eens. Doch wij mogen in onzen tijd, nu de
gezamenlijke kunsten meer dan voorheen historisch waar trachten te werken, nog
andere eischen stellen dan die.
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Met breed uitgestrekte lichaamsdeelen en mantel, het gelaat geheel en face naar
den toeschouwer gekeerd, den arm op den armstoel latende rusten, de schrijfpen
tusschen de vingers, het oog met fierheid en vreeswekkend bewustzijn in de ruimte
gericht, bedekt de schitterend gekleurde figuur in levensgrootte ongeveer vier
vierkante meters doek, en straalt en spreekt ons toe, niet gelijk een zendeling en
groote bevrijder der slaven, maar als een oostersche vorst, die niets anders kent
dan eigen roem, en voor wiens wil de wereld moet sidderen.
De eischen der kunst gaan verder dan dat men bevredigd mag zijn door zulk een
werk! Men leere het bij de ouden wat het is eene godheid, eenen krijgsheld, eenen
vader, eenen zielzorger af te beelden.
De schilder geve zich rekenschap, of hij b.v. eenen Hendrik IV van Frankrijk als
koning, als huisvader, of als minnaar hebbe af te beelden; tot welk doel het portret
bestemd is, en wáar het opgehangen wordt. Kardinaal Lavigerie's portret doet meer
denken aan het opleggen van een slavenjuk dan aan de bevrijding daarvan.
Het is als ware de kunstenaar geen vriend van die beweging.
Merkwaardig (ofschoon geheel natuurlijk) is het, en weder zoo duidelijk onder
deze honderden meesterwerken waar te nemen, dat de kunst zonder het hart des
kunstenaars, zonder zijn medegevoel, slechts een koud, ofschoon edel h a n d w e r k ,
eene kunstvaardigheid, een spel blijft, dat met de veredeling van gevoel en smaak
des toeschouwers niets te doen schijnt te hebben.
Wanneer wij deze zalen rondzien... hoe vele portretten merken wij niet op, die
slechts te genieten zijn omdat de toeschouwer den goeden wil heeft de
k u n s t v a a r d i g h e i d , de virtuositeit des schilders te erkennen,
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en die door de coquetterie der voorstelling, door onverdragelijke aanmatiging in de
pose, scheeve richting van 't hoofd (257, 259, 263), onnatuurlijke kleeding, en andere
dergelijke eigenschappen, alle diegenen afstooten welke die beeltenis niet bij de
natuur kunnen vergelijken, en onvooringenomen oordeelen.
Als stijve of verkleede ledepoppen hangen zij langs de wanden, die opgeblazen
menigte van ijdelheidpijpers en pijpsters, welke met de gravin Vandal, van
Carolus-Durand, aan 't hoofd, op onze bewondering rekenen, omdat de schilders
A. B en C. talent hebben.
Natuurlijk slaagt een portret het beste wanneer de poseerende zich als
tooneelspeler verkleedt, wiens gemaakte bewegingen toegelaten worden, zooals
aan Raphaël Duflos, Don Carlos voorstellende, door L. Comerre (339).
Het portret van den jongen heer P. de N. (1314) van E. Toudouze is wellicht te
verontschuldigen, dewijl het karakter van dien hoogmoedigen, kleinen slungel van
een' jongen daarin sprekend is uitgedrukt. Het portret van Carnot, door A. Yvon is
niet veel meer dan dat van een' of anderen gentleman; het moet geheel wijken voor
dat van Robert-Fleury (van 't Instituut), geschilderd door T. Robert-Fleury (1202);
dit is sprekend door waardigheid en eenvoudigheid.
Men ziet dat de kunstenaar zijnen vader (?) heeft geliefd en gehuldigd.
Hiermede komen wij op de vraag van het k u n s t g e v o e l tegenover de
kunstvaardigheid terug.
Hoe dikwijls is het woord van Bilderdijk niet in andere termen herhaald:
‘Mij is 't gevoel de bron, bij mij 't gevoelen dichten!’

Een blik op de portretten der tentoonstelling kan bevestigen dat alleen uit die bron
waarheid en poëzie moeten worden geput.
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Ziet eens de portretten uit Zwitserland, Engeland, zelfs Finland, bij welke minder
aan het oog des publieks dan aan het karakter van den afgebeelde is gedacht:
me

M Luke Fildes, van Fildes; het uitstekende portret van A. Rawlison, door F. Holl,
de portretten van Ouless, enz. uit Denemarken, het portret van Mej. B. door Bloch,
me

me

dat van M A.K. door A. Keller, uit Duitschland, dat van M E. de P. door E. de
Pury en dat van E. Stückelberg, den zoon der geportretteerde, beiden uit Zwitserland.
Zijn dit niet allen voorbeelden van waarheid en eenvoudigheid in de kunst?
Ziet uit Finland het portret der moeder van den kunstenaar A. Edelfelt!
Ook J. Géricault heeft in zijn eigen portret getoond dat de nauwkeurige kennis
van den persoon die men afbeeldt van het grootste gewicht is.
Want, heeft men wel opgemerkt dat alle hierboven genoemde personen met den
schilder zelven in nauwe familiebetrekking staan?
De initialen duiden het aan. En waar men leest ‘Portrait de ma mère’ is men zeker
iets goeds te vinden.
Men vergelijke de portretten van A. Fagnest (538, 539 der Centennale), H. Cordier
(1755), bij de vrouwe Paauwin (1385) van J. Wencker, ofschoon andere portretten
van dezen meester wat zediger behandeld zijn. Men zie eindelijk het borstbeeld van
me

M

Delaplanche, door E. Delaplanche (1792).
Werkelijk beweert een fransche criticus (Louis de Fourcaud in de Revue de
l'exposition universelle de 1889) dat fransche schilders niet anders dan portrettisten
zijn. Daarom was het wel de moeite waard een oogenblik bij dit bijzonder onderwerp
stil te staan.
Doch, wat daarvan ook waar zij - in de genoemde
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werken, waar de kunstenaar zijn onderwerp door en door heeft gekend, en aan de
uitdrukking daarvan met hart en ziel en niet louter met ijdelen zin heeft deel genomen,
daar levert hij werk waarin zich het edelste en warmste familieleven - het innigst
gevoel afspiegelt, wat de bron is der kunst en der kunstvaardigheid, en aan penseel
en beitel ideale vederkracht schenkt.
Van familieleven gesproken. Zelfs onder de beeldhouwwerken behooren die tot
de schoonste welke het familieleven tot onderwerp hebben. Wij wijzen slechts op
o

o

n 1729 met de slapende vrouw, van J. Carlier, n 1775 van H. Daillion, wat door
o

bijzondere natuurlijke zedigheid in het naakt uitblinkt; n 2096 door J. Perrin Pro
patriâ getiteld, en eenige anderen.

III.
Het is merkwaardig hoe in onze dagen, bij alle zucht naar natuurlijkheid, hetzij men
dit Impressionnisme, Plein air, naturalisme of hoe ook noeme, de natuur zoo vaak
wordt miskend en verloochend.
De jongste schilders droegen slechts een gering getal doeken tot de tegenwoordige
tentoonstelling bij. Toch waren er genoeg schilderijen die den terugkeer toonden
tot die eeuwen waarin men de geheimen der diepte, de perspectief niet verstond,
doeken, waarop een grasveld meer eene staande groene wand dan een liggend
vlak gelijkt. 't Is als of Le plein air niet alleen alle schaduwen, maar ook alle
m o g e l i j k h e i d loochent eenen plat liggenden bodem af te beelden.
Doch niet alleen dat; maar de voorstelling van het naakt zelfs, lijdt aan
onnatuurlijkheid. Loudouze noemt 1316 Etude de femme, lees: Etude de dos de
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femme, zittend op een' stoel. Wat hebben wij aan zoo'n stuk rug, als of de juffrouw
zich wrijven moet met het ‘louffa-apparaat’! Is het slechts eene oefening in het
penseelvoeren? De schilder beware dan toch zijn werk in zijne werkplaats. L'Eveil
van Carolus-Durand stelt eene jonkvrouw voor op een rustbed liggende, zonder
hemd, zonder deken of laken en van achteren te zien. Zoo ontwaakt niemand in de
wereld. Zoo wrijft niemand zich den slaap uit de oogen. Alle natuurlijke gedachte
ontbreekt. Het is eenvoudig weder Etude de.... dos de femme. Ongelukkig kunnen,
bijzonder in de fransche afdeeling, eene menigte schilderijen Etudes de femmes
genoemd worden, die geenerlei natuurlijkheid, adel of diepte van gevoel, alleen
begrip van gewasschen-vleeschkleur verraden.
Dat een edel vrouwenbeeld naakt voor den toeschouwer staat is (vooral in marmer)
nog niet onnatuurlijk of aanstootelijk. Maar dal eene reeks van schilders (die daarom
nog geen Correggio's zijn) de naaktheid geheel zonder esthetischen grond, à propos
de bottes, o p z o e k e n , dat is een slecht teeken onzes tijds, waarover de Grieken
zich zouden geschaamd hebben.
Wij noemden hierboven reeds en iedereen kent de Femme au masque van H.
Gervex (646) en het Meisje met den Stier van A. Roll (1217)! Wij kunnen daaraan,
doch niet zonder glimlach, L.E. Flouberts Tentation (530) toevoegen.
Vele fransche geniën (?) zijn op het denkbeeld gekomen hun eigen atelier, hunne
werkplaats te schilderen, op het oogenblik dat le modèle het laatste hulsel laat vallen,
ofwel gaat ontbijten, of op den canapé plaats neemt om uit te rusten (134), enz.
De oogen van de n a a r h e t h o o g s t e i d e a a l d e r
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k u n s t s t r e v e n d e (?) makkers van den kunstenaar zien het tooneel met edele
(!) belangstelling toe; want het is ook soms Le Début (M. Bompard, 135). Dat is des
o

te pikanter! N 135 is daarbij nog levensgroot. Somtijds moet het model zich warmen
(wat n i e t onnatuurlijk is), maar verschijnt dan soms valsch verlicht op bonten
achtergrond, zooals bij P.A. Besnard (112). Een anderen keer is Le moulage sur
nature (de femme, natuurlijk) van E. Duntan (385) het voorwendsel. En wat is het
doel van J.R. Rixens (1200) met zijnen zoogenaamden Don Juan (!?) die (om welke
reden ook) eenen groep ongekleed lonkende jonkvrouwen (?) verlaat?... Een heelen
berg van Venussen! Misschien ook wel een Venusberg! Schildert de heer Ferrier
St Agnes in 't publieke huis, dan redt hij als 't ware den toestand; maar, tot welken
prijs? Vooral wanneer wij in zijne Salammbo zien dat het hem met de zedigheid
geen ernst is.
Waarom zien wij in de f r a n s c h e afdeeling die menigte achteroverliggende
vrouwspersonen, en ontmoeten wij die zoo zelden in de overige landen? Zijn dat
zoo de manieren van de dochters onzer zuidelijke naburen? Is dat hare natuur?...
Onnatuurlijkheid, onnatuurlijkheid, niets dan vertooning, kunstenaarsgoesting?
Hierbij passen zoo goed Ramses dans son harem, van Lecomte du Nouy (882),
Diane surprise van J.J. Lefebvre (wien wegens zijne prachtige Orpheline (885) veel
vergeven kan worden). Het zijn allen werken die minder gevoeld dan uitgedacht
zijn. Het is de jacht naar een ander soort van genoegen dan dat wat de muze der
dichtkunst haren waren vereerders pleegt te schenken.
En dat toch het naakt ook in de kleuren eener schitterende schilderkunst met
zedigheid kan behan-
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deld worden, bewijst ons onder anderen wel het voorbeeld van W. Lindenschmidt
o

(Duitsche afd. n 34) door zijne voortreffelijk geteekende, geheel naakte figuren.
Maar de Franschen beminnen meer de fijnheid der a f z i n k e n d e o m h u l s e l s .
't Was een groot gemak voor Syndler (135 en 136), in de Russische afdeeling,
dat hij zijn hemdeloos model eenmaal van voren als Eva, eenmaal van achteren
als badgast kon vertoonen, en wel op twee doeken van dezelfde grootte, met figuren
derzelfde proportie, van fransch koloriet.
Ik zou wel willen wedden dat Syndler een tijdlang in Parijs heeft geleefd, evenzeer
o

als J. Paulsen (Deensche afdeeling, n 108), wien wegens 14 goede werken zijn
Repos dans l'atelier ten goede moet gehouden worden.
Het is beschamend voor zulke liefhebbers van Intérieurs d'atelier, hoe zij van
eenen Finschen kunstenaar een lesje moeten ontvangen. Roerend van eenvoud
en waarheid is de voorstelling van A. de Becker Après la séance (7), óók een
schilderswerkplaais voorstellende, waar een schilder van hooge jaren het strikje
vastmaakt van 't halsdoekje eens kinds van ongeveer acht jaren, dat hem tot model
heeft gediend en naar huis keert. Doch wij laten dit onderwerp nu varen.
't Is een ongeluk dat vele buitenlandsche kunstenaars van n a t u u r l i j k e n aanleg,
te Parijs aard en zeden gaan verfranschen. Zij worden hybridische wezens, die
fransche schildermanieren aannemen voor onderwerpen hun land toebehoorende,
ofwel leeren zulke onderwerpen behandelen die aan hun vaderland geheel vreemd
zijn.
Onze Jan van Beers is een sprekend voorbeeld van het een en ander. Hadde hij
zijn penseel uitsluitend ten dienste gesteld van de Nederlandsche kunst en
schilderwijze, hoeverre zou hij de meesten zijner landgenooten
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hebben overtroffen; terwijl hem nu de demi-monde: kunst der boulevards in 't bloed
is overgegaan. De meesten zijner hier getoonde werken (190 tot 203) hebben dit
reeds lang bewezen Is ook Stevens niet geheel afgeweken van de vaderlandsche
kunst? Men vergelijke zijne zeventien werken Stevens is de kokette pastelkunstenaar,
die zoo recht in de fransche wereld thuis behoort, dat zich een gezelschap van louter
pastelteekenaars heeft gevormd, en bijzondere ingangsprijzen heeft gesteld. Daaruit
spreekt zelf-vertrouwen, hetwelk op de fransche zeden moet gegrond wezen.
Sla een oog op Amerika. Zie J.L. Stewarts Hunt-ball en Hunt-supper, schitterend
van kleur, goed van teekening, rijk van groepeering! Die roode rokken duiden een
engelsch gezelschap aan. Maar de coquetterie der schilderwijze, de gemaaktheid
van posen en penseelstreek is zoo door en door fransch, dat niemand behoeft te
vragen, of Stewart niet lange jaren in Parijs heeft geleefd. Zijn werk wordt daardoor
tweeslachtig, bijna ongenietbaar, ondanks vele goede eigenschappen.
Giron's Deux soeurs (wie kent het doek niet?) is ook buiten den aard des
Zwitserschen schilders geslagen, terwijl wij anderszins met welgevallen opmerken
hoe zeer met hart en ziel de Zwitser E. Burnand zijnen brullenden stier (22) op het
doek heeft geworpen.
Zie, het schijnt eene zoogenaamde ‘Ironie van het Noodlot’, dat in onzen tijd, nu
men algemeen klapt en schreeuwt voor den terugkeer tot de natuur en de
natuurlijkheid, nog zoovele kunstenaren in vreemde landen hunnen n a t u u r l i j k e n
aanleg gaan verloochenen, om vreemde, oneigene zeden aan te nemen.
Zoo werd eene Sarah Bernhardt te Madrid uitgesist, toen zij Victor Hugo's Ruy-Blas
speelde, om het spaansche nationaliteitsgevoel te streelen. Zij rekende
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niet, dat dit tooneelspel van het spaansche karakter niets draagt dan de namen der
rollen.
De h o l l a n d s c h e schilders zou men wellicht minder dan den meesten anderen
kunnen verwijten dat zij hun' aard en wijze in 't buitenland zijn gaan afzweren. Men
erkent hunne doeken gemakkelijk tusschen anderen. Er heerscht in de afdeeling
Les Pays-Bas eene rust en harmonie die men elders weinig vindt. De Hollanders
streven niet naar 't teruggeven van buitenlandsche vergezichten, of steden. Polders,
heide, turfvelden, duinen (Gabriël en Roelofs, Storm van 's Gravesande, Van der
Weele), bekende bloemen (Mejj. Abrahams en Bakhuizen; waarom Mej. Rooseboom
niet?), stadsgezichten (Klinkenberg, Greive, Schipperus), eigen boeren (Israëls),
hollandsche zeeën (Mesdag en anderen), eigen portretten (Mej. Schwartze), zijn
de geliefkoosde onderwerpen, waarvan bijna niet wordt afgeweken; en zoekt men
elders, zoekt men het den vreemdeling na te doen, gewoonlijk valt de poging misselijk
uit. De Hollanders hebben hier een zeer respectabel getal van 219 schilderijen,
teekeningen en een paar beeldwerken geleverd!
De Belgische beeldhouwers zijn (gelijk men weet) grooter in getal dan de
noordelijke; zij zonden 53 beeldwerken van goed allooi. De natuurlijke bewerking
van Charlier's Prière trok onze opmerkzaamheid, nevens de werken van Dillens,
Devigne, en vele anderen. Lambeaux, Vinçotte enz. hadden aan den oproep geen
gehoor gegeven. Overigens, het is reeds herhaaldelijk betoogd, dat de belgische
afdeeling eene waardige plaats inneemt nevens andere vreemde landen.
Zoo is het ook met de voortbrengselen van schilderkunst. Van onze voornaamste
en voortreffelijkste mannen: Fredericq, Halkett, Hennebicq, Farasyn, Cogen, met
elberghs, Verwee, de ernstig-classische Stallaert en
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de voortreffelijke Courtens, A. d'Anethan uit de school van Stevens en Mej. Beernaert,
Wauters met zijne portretten, Stobbaerts de stevig kolorist, enz. hebben, behalve
de elders genoemden, het hunne bijgedragen om den glans der tentoonstelling met
252 schilderwerken te verhoogen.

IV.
Wanneer wij van het wezen der kunst en de uitdrukking der hoogste schoonheid
spreken, waartoe de natuur des kunstenaaars, zijn geheele onverdorven aanleg,
zijn gevoel en verstand, zoowel als zijne oefening moeten samenwerken, komen
ons ex absurdo de schilderijen van E.M.G. Dubufe voor den geest. De schilder heeft
twee tegenhangers geleverd en noemt die Musique sacrée en Musique profane.
Op 't eene doek worden stilgekleede jonkvrouwen, met stralenkransen om het hoofd,
aan een klavier geplaatst. Op het andere wordt eene rechte orgie of ten minste de
dronkenschap van eenige jonge deernen geschilderd
De kunstenaar schijnt dus geene toonkunst te kennen, die hoewel niet voor 't
kerkgebouw bestemd, naar 't edelste, het hoogste streeft wat de gedachte door
tonen kan bereiken. Noemt de muziek zich niet ‘kerkelijk’, dan is zij, volgens den
kunstenaar, het middel tot prostitutie, tot verzinnelijking!
Een kunstenaar, die zoo kan denken!
Leeren 't ons dan de kunstwerken, van allen aard - muzikale, plastische,
dramatische, enz. - niet anders? Wanneer de toonkunst in zichzelve geen karakter
van adeldom heeft, dan kan het gebruik in de kerk haar dit niet geven; heeft zij het
wel, dan kan het gebruik in de wereld haar dit niet ontnemen. Men kan gemeene,
alledaagsche muziek van edelere, verhevenere onder-
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scheiden, maar muziek die niet in de kerk past, kan daarom den stempel des
ongemeenen, des adelijken wel dragen; er is derwijze geene muziek die de
liederlijkheid bevordert, zoo als Dubufe schijnt te meenen. De toonkunst blijft
evenzeer de herneldochter in de huiselijke kwartetten van Haydn en Beethoven,
als in de zangen van Palestrina; steeds is zij de lievelingskunst der engelen.
Evenmin is alle schilderwerk wat geene herinnering aan de gewijde geschiedenis
bevat en geene voorstelling geeft van bovennatuurlijke zaken, w e r e l d s c h
schilderwerk. Zulk schilderwerk kan in even groote mate het hart veredelen, den
smaak vormen, als voorstellingen uit het leven van heilige personen, of die van
‘heilige’ handelingen.
Op de Parijsche tentoonstelling vinden wij eene menigte voorbeelden van werken
die den edelsten indruk maken, zonder kerkelijke onderwerpen te behandelen, en
omgekeerd zijn er anderen, die eene kerkelijke of gewijde voorstelling heeten te
zijn, doch daarom nog niet stichten.
Tot de eerste soort, die wij ‘half-gewijde’ zouden kunnen noemen, rekene men
b.v. het allerliefste werk van Blayn: De begrafenis van een meisje in Picardië (128),
dat, zonder een groot mesterstuk te zijn, treft door de fijnheid en levendigheid van
toon en de innigheid van uitdrukking; vervolgens de welbekende schilderij van E.
Bordels: den dood van bisschop Praetextatus voorstellende, zooals hij aan
Frédégonde hare barbaarschheid verwijt. Dit werk is wat ruw opgevat, maar de
voorstelling maakt toch een' levendigen indruk. De verschillende voorstellingen van
Judith in marmer en op doek rekenen tot dezelfde soort b.v. (275); zoo die van J.
Cazin, welke ook eenen Tobias schilderde, waarvan men echter geneigd is te zeggen
dat
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de ‘lichtkrans nog den engel niet maakt’; zoo ook die van Charbran, welke bovendien
8 portretten leverde: twee monniken en een jongeling eene waskaars offerende.
Cormons bekend Steen-tijdperk is eene schilderij van half gewijden aard, en laat
zich, wat het onderwerp betreft, bij A. Lansons fraaie pleistergroep (1941), het
IJzer-tijdperk voorstellende, vergelijken.
G. Courtois leverde een zevental werken van belang, waarvan hier De gelukzalige
(fraai geschilderd, zedig in kleur en rein van teekening) vooral dient genoemd te
worden.
De voorstellingen van Le Pardon (v. Ste Anne enz.), van P.A.J. Dargnan, Bouveret,
van Guillou en anderen, rekenen tot dezelfde soort. Het biddende, treffelijke
Weeskind van J.J. Lefebvre neemt plaats in deze rij. A. Morats Samaritaan (al is hij
ook wat academisch) behoort hierbij geplaatst.
En wij zouden niet weten of de treffelijke voorstelling van St. Franciscus, door J.J.
Weerts, wel een kerkelijk schilderij moet genoemd worden. Dat de Magdalena van
A. Stevens (in de Belgische afdeeling), met het gelaat als van was en door haren
omkranst, eene kerkelijke schilderij is, zouden wij niet durven beweren. W. Gay's
(Engelsche afd. 118) Charité is wat krijterig, doch eene edele half-gewijde schilderij;
Mayer's kinderkop met reuzenvleugelen (Amerik, afd. 289), streelt het hart, verheft
den zin, door zachte harmonie en eenvoud van uitdrukking, zonder een kerkelijk
schilderstuk te zijn; en aldus konden wij in de overige afdeelingen nog menig werk
aanwijzen.
Ons doel is echter alleen met groote trekken een overzicht der galerijen te geven,
en wij zouden, na het gezégde op de kunstwerken moeten wijzen die tot de gewijde
kunst behooren.
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V.
G e w i j d e of c h r i s t e l i j k e k u n s t is slechts een woord. Er zijn genoeg
voorbeelden op onze tentoonstellingen van kunstwerken, wier onderwerp aan het
Oude of Nieuwe Testament, aan de Levens der Heiligen, enz. ontleend, daarom
toch niet c h r i s t e l i j k e r zijn dan het zittende marmerbeeld van Heloïse (1646)
van H.E. Allouard, de edele groep Oedipe à Colonne van J. Hugues, of de (50 vierk.
meters groote) Ave Maria van A. Corelli, een door en door indrukwekkend
schouwspel onder den zwart-bewolkten hemel!
Wat er van zij, en hoe men 't noeme - onder de kunstwerken, die onderwerpen
van gewijden aard behandelen, (gelijk er in den uiterst gebrekkigen
g e ï l l u s t r e e r d e n c a t a l o g u s geen enkel wordt teruggegeven) bekleeden,
zonder eenige bedenking, Munkaczy's Christus voor Pilatus en De kruisiging eene
eerste plaats (Oostenr. afd., 76 en 77). Eerstgenoemd werk heeft de rondte door
Europa gedaan, en is algemeen bekend, het tweede zagen wij voor de eerste maal.
Ontleden willen wij het niet. De plaatsruimte laat het hier niet toe. 't Zij alleen gezegd,
dat het in kracht en harmonie van koloriet voor het eerstgenoemde niet onderdoet;
dat de compositie wat losser en vrijer, minder gedrongen is dan op 't Pilatusbeeld,
maar dat tegelijk hier en daar gezondigd is tegen de harmonie der lijnen, daar de
schilder aan een aantal lichaamsdeelen dezelfde richting geeft; dat eindelijk de
afzondering, waarin zich de middenfiguur op het voorplan bevindt, niet genoegzaam
gewettigd schijnt.
Wij willen niemand afhouden nevens deze prachtige voorstellingen het stille,
zedige, kleurlooze doek van F.K. von Uhde (Duit. afd. 60) te bewonderen. Dit
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h. Avondmaal is algemeen gekend en besproken. Zulk onderwerp te schilderen is
iedereens zaak niet. Zonder zich in smachtende idealiteit te verliezen moet de
kunstenaar iets anders weten te scheppen, dan een dom gezelschap van droomerige
figuren. Uhde is de schilder van orgeldraaiers en trommelslagers. In dat vak is hij
geestig, voortreffelijk! Deswege behaagt ons ook uitermate zijne Kinderprocessie
in den regen en zijne Kleine Emilie.
Waarom zou dan dit Gastmaal tot de ‘christelijke’ kunst gerekend worden?...
De Madonna van D. Maillart kan ons ook niet recht voldoen. Zij is schetsachtig
modern, en staat achter bij 's meesters portretten. A. Maignans Christus is meer
een studiestuk dan eene schilderij.
La délaissée van F.H. Lucas (956): een boot met slapende jonge dochter en twee
liefdezusters, is roerend door waarheid van uitdrukking en zedigheid van koloriet,
en veeleer een werk van ‘christelijke kunst’ dan vele dusgenoemde doeken. Wat
grijsachtig, doch overigens recht treffend, is ook zijn Fil de la vierge, eene Maria,
slapende aan 't spinnewiel, voor wie de vogels den draad voortspinnen. De jonkvrouw
gaat echter ook niet boven het alledaagsche.
Wij zouden dit overzicht nog lang kunnen rekken. Schilders als P. Leroy (Jezus,
Mordechai) J.J. Henner (Kruisiging), vooral A.W. Bouguereau, (Jezus zijne moeder
ontmoetende, Maria boodschap, Maria ter Engelen) en vele anderen kwamen daarbij
te stade. Bouguereau is echter ook in die soort schilderijen, schoon edel van kleur
en goed van teekening, minder geslaagd dan in zijne Jeugd van Bacchus - eene
ware, uitgelaten orgie, zelfs nog minder edel en fatsoenlijk (!) dan de kolossale
schilderij van den duitschen
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kunstenaar Peter Janssen, over hetzelfde onderwerp en die niet hier, maar in 1883
te Munchen op de tentoonstelling verscheen. Was Janssens voorstelling nog niet
uitgelaten genoeg? Zeer mogelijk! In dit opzicht (en 't is veel gezegd!) werd de
Duitsche overtroffen, maar niet in edele en natuurlijke behandeling.
N.B. tusschen de schilderijen van Jezus en Maria, is deze Bacchus geplaatst,
waarnevens ook Bouguereau's naakte, levensgroote dame hare likdoorns (?)
reinigende prijkt!
Men ziet het hoe weinig het onzen grooten kunstenaar om het onderwerp te doen
is! Men fabriceert allerlei; voor alle goesting en doel, daarmede uit! Men plaatst
Maria boodschap naast de Badgast.... Men is niet voor niet Membre du jury; maar
om zich die vrijheid te veroorloven.
Of de harmonische indruk die elk kunstwerk, elke kunstzaal maken moest daardoor
bij het publiek tot in den wortel wordt weggeroeid... wat ligt daaraan? Pourvu qu'on
s'amuse!
Wat willen wij verder bij deze gelegenheid uit de andere afdeelingen aanhalen?
Wij noemen nog alleen, wegens de oorspronkelijkheid der voorstelling, uit de
Amerikaansche afdeeling: Maria boodschap, zinnebeeldig voorgesteld door eene
jonge dochter als in eenen hof door leliestengels omgeven.
De schilder is G. Hitchcock, wiens Tulpenteelt, meer naïef dan behagelijk, wij
reeds vroeger hebben leeren kennen. Hitchcock behoort tot de jonge
impressionnisten; doch waar hij meer gevoelt dan rekent, blijft hij aan zijne
kameraden niet getrouw. Zijn penseel speelt hem dan eenen streek, zooals hier,
waar hij roerend is van ongezochte kleur en voorstelling.
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VI.
Bij de jongeren vindt zeker Leighton geen genade meer. Dat zijn voor hen classische
ongerijmdheden!!
Of teekening en kleur der gevangene Andromache (24 vierk. meters), of
compositen, kleur en teekening harmonisch zijn - heeft tegenwoordig geene waarde
meer.
Landschappen zijn er van de nieuweren op deze tentoonstelling niet veel voor
den dag gekomen. Lamorinière heeft eene goede plaats ingenomen.
Troyon moge velen nog tot voorbeeld dienen, zonder te beweren dat hij letterlijk
moet nagevolgd worden!
Doch, gelijk boven gezegd is, aan de jonge kunstenaars ontbreekt met hun
s t r e v e n naar natuurlijkheid juist de opvatting der n a t u u r , welke niet daarin
bestaat elken grasspriet te penseelen, maar den g e e s t , h e t l e v e n d e s v e l d s
in zich op te nemen en weder te geven, gelijk b.v. Renouf, de zee, de beweging der
boot, de ziel der varenden verstaat.
Renouf wordt nog door onze jongeren geschat, maar zijne poëzie wordt niet
bereikt, zoo min als zijn perspectief.
Wegens zijne groote gaven rekent men hem tot de naturalisten, tot de volgelingen
of aanhangers van A. Roll. Maar vergelijkt men zijne werken (men zie nog eens het
door gevoel, door ware dichterlijkheid uitstekende Le coup de main) bij de affectatie
der gedachte van Rolls groote werken, dan is deze een tooneelspeler, (niet in den
besten zin des woords), gene een zanger van Gods genade; moge men dan ook
in de penseelsbehandeling eenige overeenkomst vinden.
Doch het wordt tijd dat wij eindigen, zelfs zonder
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van de gravuren en teekeningen te hebben gesproken; zonder Pager, Schlomka
en vele andere groote meesters te hebben genoemd; zonder ter nauwernood
Spanje's meesterwerken (grootendeels dan ook reeds elders gezien) te hebben
behandeld.
Ten slotte zij nog eens op de schikking der schilderijen terug gekomen.
me

Men hangt: Benjamin Constants edel vrouwen portret (M P.P.) tusschen de
gruwelen der Spaansche sherifs, van den zelfden meester; in de Centennale - de
naakte La Vague et la Perle naast Bonnats Christus enz. honderd andere
voorbeelden die vele kunstwerken ongenietbaar maken door de tegenstelling, hetzij
in de kleur, de compositie of het onderwerp zouden hier gegeven kunnen worden.
Met genoegen teekenen wij hierbij aan hoe de commissie der kunsttentoonstelling
van Gent zich moeite heeft gegeven het onvermijdelijk onharmonische wat elke
schilderij-verzameling heeft, door de schikking zooveel mogelijk te doen vergeten.

VII.
Er bestaat voor eene dergelijke onderneming, dunkt mij, tweeërlei succès, tweeërlei
goed gevolg. Het eerste is de stoffelijke opbrengst, de toevloed van volk. Dit succès
heeft de tentoonstelling in hooge mate bereikt. Iedereen weet het.
Doch het andere gevolg is nog gewichtiger voor de toekomst. Is het volk door
deze tentoonstelling naar verhouding rijker geworden aan kennis, aan kunstsmaak,
aan gevoel voor harmonie van lijnen en kleuren; aan zedelijk streven, aan adel van
gedachte? Werken de museums niet geleidelijk beter op het volk dan zulk
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eene onharmonische opeenstapeling van kunstwerken? Ik zou het wel denken. En
toch zijn die museums-verzamelingen ook niet le bout du monde.
Verder de geïllustreerde catalogus is bovendien een voorbeeld van slordigheid,
van onvolledigheid, van alles wat hij niet moest zijn.
Alle teekeningen zijn overgesprongen, vele kunstwerken zijn valsch genummerd,
anderen in 't geheel niet opgegeven, vooral 't italiaansche beeldwerk niet. Het boek
werkt de kunstliefde voorwaar niet in de hand. De heer F.G. Dumas, die zich den
Directeur daarvan noemt, verdient eenen gart, maar geen pluimpje. Hij heeft een
loopje genomen met de koopers!
Vroeger heeft deze heer zijne Collection complète (13 volumes réliés) voor 10
franks aangeboden!! 't Is zeer te vreezen dat de tegenwoordige catalogus de waar
niet in prijs zal doen stijgen.
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Oude beeldwerken te Parijs.
(Art rétrospectif.)
door P. Alberdingk Thijm.
e

e

DE beweging der 15 en 16 eeuw ten voordeele der plastische en der letterkunst,
op de wijze gelijk Grieken en Romeinen die uitoefenden de Renaissance (met een
onjuist woord aldus genoemd), heeft ons sedert 400 jaren eraan gewend geene
andere kunstwerken meer als wettig en gerechtigd aan te zien, dan die in marmer
of gips verschijnen en wier alpha en omega Apollo en de Muzen zijn, of dezulken
die met kleuren (door penseel of vinger) op doek of paneel zijn gebracht, om de
vertrekken van vermogende ‘kunstbeschermers’ te versieren.
Getrouw aan deze overlevering heeft de commissie der Parijsche tentoonstelling
eenen catalogus (zelfs twee catalogussen) der beaux-arts laten opstellen. Maar van
de beeldsnij-, graveer- en schilderkunst, buiten het classieke marmer en de
aristocratische schilderij op doek, wordt daarin niet gesproken.
Art rétrospectif is geen art. Eene kunst die aan oudheidkunde grenst, schijnt geene
schoone kunst meer. Een voorwerp voor huiselijk of kerkelijk g e b r u i k is
diensvolgens geen kunstwerk.
Een kunstwerk, zoo denkt men, moet men o p h a n g e n ,
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of in den hoek der kamer op een voetstuk kunnen stellen; anders is 't geen kunstwerk.
Kunstwerk en bruikbaarheid sluiten elkander uit. Aldus is het slechts half tot
bewustzijn komend beginsel wat sedert 400 jaar in westelijk Europa heerscht.
Daarop bouwend heeft de commissie dan ook de voorwerpen die eenvoudig weg
g e b r u i k t worden, niet in den Catalogue des beaux-arts opgenomen, en zich ook
de moeite niet gegeven daarvan eene afzonderlijke lijst te maken. Honderden van
voorwerpen aldus ten toon gesteld dragen niet eens naam of teeken hunner afkomst
of beteekenis.
Dat was toch te Brussel, bij de twee kort na elkaar volgende tentoonstellingen
van dien aard, een weinig anders ingericht!
Nog ziet elk kunstgevoelend liefhebber met ware voldoening terug op de 1200
blz. der beschrijvende c a t a l o g u s s e n , welke (in 1880 en 1888) van de
tentoonstelling der ‘kleinkunst’ te Brussel werden opgesteld.
Men kan dus van de Parijsche verzameling geen groot gevolg voor de wetenschap
verwachten; zij is in 't algemeen niet veel waard voor zulk publiek wat zonder
grondige kennis er uit leerzucht heengaat, en daalt af tot eene eenvoudige
bevrediging der nieuwsgierigheid.
Ondertusschen ook zonder catalogus, en al is deze tentoonstelling ook niet zoo
uitgebreid als die te Brussel, (te minder daar hier bijna uitsluitend voorwerpen van
Fransche afkomst getoond worden), biedt zij toch den ervarenen onderzoeker goede
gelegenheid weinig bekende kunstwerken in naturâ gade te slaan en te bestudeeren.
Men treedt binnen in een der groote zalen van den Trocadéro. Deze ruimte is
door vijf groote kerk-
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portalen in zes zalen verdeeld. Men gaat onder het portaal van S. Trophimus, te
Arles, door; daarop aanschouwt men wat verder dat van de hoofdkerk te Moissac,
vervolgens dat der abdijkerk van Charlieu, dan het gewelf van den klokkentoren te
Rouen, en ten vijfde het portaal van het tegenwoordige lyceum te Toulouse.
Een blik op deze grootsche afgietsels van monumenten, die met zorg in getint
pleister bewerkt zijn, opent ons reeds een deel van de geschiedenis der bouwkunst,
die hoemeer zij noodzakelijk is voor het dagelijksch leven, des te meer als
geesteloos, als buiten het begrip van schoonheid liggend wordt beschouwd, tenzij
de beeldhouwkunst, en wel uitsluitelijk de moderne beeldhouwkunst, haar eene
dikwijls verbasterende en drukkende hulp heeft verleend, gelijk dit bij vele nieuwere
bouwwerken het geval is.
In deze zalen nu zijn links en rechts in glazen kasten de heerlijkste vruchten van
middeleeuwsche en andere ‘kleinkunst’ bijeengebracht, en naar tijdsorde
e

e

gerangschikt; zoodat wij in de eerste zaal met de 10 - en 11 -eeuwsche
reliekenkasten aanvangen, en vervolgens, tot aan de achttiende-eeuwsche
porseleinen, opklimmend, een goed overzicht ontvangen.
Persoonlijk verschaft ons deze verzameling een groot genot, door het terugvinden
van uit het oog verloren zaken, die ons alleen uit geïllustreerde werken bekend
waren, en door de kennismaking met anderen, wier bestaan ons tot heden niet was
gebleken.
Het hoofdgewicht dezer tentoonstelling moet gezocht worden in den rijkdom aan
vruchten der brandverw (émail), eene kunst die, hoofdzakelijk uit Byzantium
stammend, toch zoo recht in Frankrijk is gepleegd.
Men weet dat het fabrikaat der verschillende soorten
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van brandverw in de laatste jaren merkwaardig heeft toegenomen, en dat men
tegenwoordig vooral drieërlei émail onderscheidt, van hetwelk wij op deze
tentoonstelling treffelijke voorbeelden vinden.
De oudste bewerking was het émail champlevé (hgd. Grubenemail) waarvoor in
't nederlandsch nog geen woord is gevonden (men kan toch wel niet van
groef-brandverw spreken?); de tweede soort is het émail cloisonné (hgd. Zellenemail;
in 't nederlandsch zou men cellen- of hokjesbrandverw moeten zeggen); de derde
is de latere schilder-brandverw, die in kostbaarheid en moeielijkheid van bewerking
bij eerstgenoemde soorten achter staat.
Het zoogenaamd ‘gallo-romeinsche’ émail treffen wij hier niet aan, maar wel, van
den hoogsten ouderdom het (merovingische) glasemail, hetwelk in kleine stukjes
tusschen gouddraad werd gelegd en zich onder andere in de eerste, rechts, vlak
liggende glazenkast aan het bekende zwaard van Heva (uit Troyes, maar zonder
nummer of andere aanduiding) bevindt.
Uit eenigszins lateren tijd zijn de èmail-plaatjes van den kelk uit Nancy,
waarschijnlijk van byzantijnschen oorsprong, waarna dan langzamerhand de
eigenlijke gesmolten of groeven-brandverw te erkennen is, die aan Limoges haren
e

grooten opgang heeft te danken, en reeds in de 12 eeuw algemeen bekend en
gezocht was.
In de kasten welke hoofdzakelijk de verzameling Spitzer vertoonen, treft men een
aantal voorbeelden van deze bewerking. Verder hebben wij meerdere geëmailleerde
duiven te vermelden, welke elders vrij zeldzaam voorkomen; bovendien vertoont
e

zich op sommige kelken de hoogliggende brandverw, gelijk die tot in de 15 eeuw
toe in Frankrijk en aan den Rijn gepleegd werd.
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Talloos zijn de reliekenkastjes in den vorm van schrijn; daarneven vinden wij een
zestal buidels of zakjes, gelijk er in Brussel als groote zeldzaamheid voorkwamen,
e

en waarvan dat uit St-Bonnet-Avalouse tot de 8 eeuw schijnt op te klimmen.
Tot de groote zeldzaamheden behoort verder de met edelgesteente bedekte letter
e

‘A. van Karel den Grooten,’ die door de overlevering reeds in de 13 eeuw beschouwd
werd als eene der letters waarmede de vorst zijne verschillende abdijen
onderscheidde. Dit is evenwel hoogst onwaarschijnlijk, en beter zou mij de gissing
bevallen, dat deze A eene grieksche

Alpha voorstelt, die in kerk of abdij als tegenhanger van Omega hebbe gediend. De
verschillende deelen der letter zijn niet van hetzelfde tijdperk. Zij ziet er (op 1/20 der
natuurlijke grootte) aldus uit. De grondbalk schijnt het oudste, de opstaande balkjes
of figuren schijnen de jongste deelen te zijn.
Wat zullen wij verder van het aantal ciboriën, b.v. van de kolossale, romaansche
vaas uit Sens zeggen, welke tot heden eenig in hare soort schijnt te wezen, en uit
e
de 12 eeuw stamt?
Hoe merkwaardig zijn ook de ciboriën à-jour, en de voordraagkruisen met
heiligen-beeldjes op het midden!
Bewonderend staan wij reeds aan den ingang der eerste zaal stil bij den
romaanschen voet van den kandelaar uit Reims!
In de tweede zaal treffen ons de kast uit Evreux, de voorwerpen uit Conques, de
kop-reliekenkassen uit Tours, enz.
Uit Sens merkten wij verder de schoone ivoorwerken op, zoowel met heidensche
als met heiligen-figuren,
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anderen met tafereelen uit den Roman van de roos versierd!
Ook de ivoren consecratie-kammen, vooral die uit Sens, behooren tot de vroegste
(1)
middeleeuwen .
Voor de ivoorwerken verwijzen wij echter bijzonder naar den Louvre, alwaar nu
elke soort van oudheden hare bijzondere zaal heeft gevonden, en alle ivoorwerken
in een enkel lokaal tot historisch overzicht en vergelijking bijeen zijn geplaatst.
Wij zouden met graagte nog een tijd lang bij de figuren uit hout gesneden, of uit
ijzer geslagen, de wonderbare sloten, enz. willen stilstaan; ook van het gedrukt leder
gewagen, en de fayence van Nevers, de Naamsche tapijtwerken, enz. vermelden.
Doch zij het voor heden toereikend in ons tijdschrift te hebben gewezen op de
ontwikkeling van den zin voor oude kunst en kunstvaardigheid, waarnaar wij voor
eene halve eeuw vergeefs bij ons publiek zouden hebben gezocht.
Men begint zich heden te herinneren dat er nog eene echte, even grootsche als
e

fijne beeldhouwkunst vóór de 16 eeuw heeft gebloeid, en dat van die
kunstvaardigheid voorbeelden zijn overgebleven, waarvan de bewerking nog niet
is geëvenaard. Men leert vooral inzien wat vele dier voorwerpen in stijl bij de
modernen voorhebben, en men begint het onderscheid te gevoelen dat er tusschen
het stadhuis van Brussel of de monstrans van Groningen en den nougat onzer
bruiloften bestaat.
Wij moeten voorloopig daarmede tevreden zijn.

(1)

Te Osnabrück bewaart men zulk eenen kam, die aan Karel den Grooten wordt toegeschreven.
Zie OTTE, Kunstarchoeologie, 253. Zie ook REUSENS, Eléments d'arch. chrét, I, 439.
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Isaac Da Costa.
(1)
door Norbert van Reuth.
III.
Da Costa's Versificatie.
TELKENMALE wanneer wij, na ons met de geschiedenis der letterkunde van andere
volken en met hunne groote schrijvers te hebben bezig gehouden, weder een blik
slaan op onze letteren en op onzen Vondel, valt het ons tot verwonderens toe op,
dat deze eene nog ongevormde taal door het hem aangeboren taalgenie eensklaps
in Palamedes, en nog meer in de Geboortklok van Willem van Nassau, tot eene
gewillige dienares zijner dichterlijke geestdrift wist te maken. In dit opzicht staat hij
met Dante gelijk. Cal-deron had Lopez De Vega, Racine-had Corneille, Milton had
Shakespeare, Goethe had Klopstock tot voorganger. Zij vonden voor de uitdrukking
hunner gedachten eene smijdige taal, eenen geschikten vorm. Dante en Vondel
echter schiepen eensklaps èn taal èn vorm, en wel in die volkomenheid, dat noch
in Italië, noch in Nederland, deze tot heden overtroffen zijn. De taal van Dante

(1)

Zie bl. 380.
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evenwel is nog steeds de taal van Italië, die van Vondel begint te verouderen.
Iedereen heeft zijn hartstochtelijk half uurtje, en zoo geviel het onlangs, dat wij
toevallig in éénen adem én de politiek, die België en Nederland gescheiden heeft,
èn het onvermogen der dichters, die na Vondel gekomen zijn, verwenschten.
‘Altegader nationale tekortkomingen’, riepen wij uit! Doch hartstocht en onbillijkheid
zijn loten van één stam. Het feit dat de heldendaden der critiseerende gemeente
onzer dagen zich nog steeds laten wachten snoert ons den mond, en doet ons met
te meer bewondering op Da Costa staren, die eene roemvolle overlevering in eere
heeft gehouden.
Na Vondel kwam in Nederland op het voetspoor van Cats en door Franschen
invloed, hoofdzakelijk in de alexandrijnen, de ‘gladde versbouw’ in gebruik, die onze
poëzie tot eene slavin der techniek verlaagd heeft. Onvoldoende kennis van het
karakter der Nederlandsche en der Fransche poëzie hebben aan Pels, Feitama en
consorten eene verkeerde richting doen inslaan. De Fransche letteren hebben van
den aanvang hunner classieke periode hunne kracht gezocht en gevonden in
eenvoud en klaarheid van uitdrukking. Zij zijn aan eene beek gelijk, wier helder
stroomend water een blik op haren bodem gunt. Zoo niet de Hollandsche letteren
van het classieke tijdperk. Deze hebben steeds hunne hoogste uitdrukking gevonden
in het pittige en kernachtige, waarvan de schaduwzijde niet zelden stroefheid en
gewrongenheid was.
Als voorbeeld van de loffelijke eigenschappen der versificatie onzer classieke
periode halen wij de volgende dichtregelen van Vondel aan:
Vs. 460. Dan roept de Beurs zich heesch: ‘Waarheen met al uw geld,
O geldrijk Amsterdam? Mijn nissen zien u draven,
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En missen middlerwijl, haar driemaal twalef Graven
Uit klaren marmersteen te klinken, tot een eer
Van 't koopmans Capitool. Of mag mij nimmermeer
465. Gebeuren dit geluk, hetwelk mijn Beursgenooten
Verdienden, die het goud, met heele schepen, goten
In uwen open schoot, door kommer, zorg en zweet,
(1)
Ten bouw van uwen Staat en 't vrije land besteed?’

Welke verscheidenheid aan stemrust, welke gestadige overspanning (enjambement),
achtereenvolgens tot vijfmaal toe! Voor zulke regels van stavast, tegenwoordig en
o

terecht bewonderd, trokken Pels, Feitama en C den neus op. Zij sloten zich bij de
gladde versbouwwijze van Racine aan, die dichtte voor een luisterrijk hof, maar
wiens poëzie de kwaal, aan soortgelijk dicht eigen, niet ontgaan kon: gemaaktheid.
Het is geenszins ons doel de waarde van Racines gewrochten te verkleinen, iedereen
weet, dat hij in Athalie een meesterstuk van classieken eenvoud en classieke
taalharmonie geleverd heeft. Toch staat Goethes Iphigenie auf Tauris hooger, en
wint de natuurdichter Shakespeare het' van den hofpoëet. Ook Vondel bezat eene
natuurgave van de uitgelezenste soort. Haar dankt hij het, in de laatste jaren erkend
(2)
te zijn als een der grootste lierdichters der wereld .

(1)
(2)

Inwijding van 't Stadhuis te Amsterdam.
J. SCHERR, Allgemeine Geschiçhte der Literatur. Stuttgart, 1881. Sechste Auflage. Zweiter
Band, Bl. 340: ‘Vondel hat im Lucifer den Stoff Miltons vierzehn Jahre vor Milton in wirklich
erhabener Weise behandelt.’
A. BAUMGARTNER, Joost Van den Vondel, sein Lebén und seine Werke. Freiburg, 1882. Bl.
330: ‘Wir haben an Vondel wirklich einen christlichen Aeschylos.’ Bl. 324: ‘Mit Goethe hat er
jene grossartige Anlage zur Lyrik gemein, welche die geringsten Lebensbegebenheiten in
Lieder gestaltet. Die Aehnlichkeit mit Milton, dem er viel naher steht, ist bekannt.’
G. EDMUNDSON, Milton and Vondel. London 1885, p. 161-162: ‘But, above all things Vondel
was a supreme singer, one of the most gifted lyrical poets of his own, perhaps of any, age.
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In Frankrijk heeft de school van Victor Hugo gebroken met de classieke overlevering
van Racine en Voltaire. Meer vrijheid in techniek en vorm, meer natuurlijkheid en
hartstocht in de wijze van zich uit te drukken, ziedaar het hoofdartikel hunner richting.
Doch de onverbiddelijke Fransche taalwetten en prosodie lieten zelfs aan deze
dichterbent niet toe, verzen te scheppen, welke in forsch- en kernachtigheid met de
Hollandsche van een Vondel of van een Da Costa kunnen wedijveren. Het ligt niet
aan onze prosodie, wel aan de mindere mate van genie onzer poëten, dat wij in de
negentiende eeuw niet kunnen bogen op een dichter als Victor Hugo.
In ons land viel met geene classieke overlevering te breken. Integendeel, het was
zaak de dichtwijze onzer zeventiende-eeuwsche zangers in eere te herstellen, Zij
is niet vleiend, maar waar, de opmerking, dat er na Vondels afsterven ongeveer
honderd twintig jaren verliepen, eer Bilderdijk in De Ondergang der eerste Wareld
wederom verzen te bouwen vermocht, de gouden eeuw onzer letterkunde waardig.
Da Costa's meesterstukken zijn, uitgezonderd een paar daarin voorkomende
voor-, tusschen-, en slotzangen, alle in alexandrijnen gedicht. Wat kernachtigheid
en zeggingskracht aangaat, winnen deze het nog van die zijns leermeesters. Zij
komen de Alexandrijnen van Vondel het meest nabij. Nabijkomen zegt echter niet
daarmede overeenstemmen. Evenals Vondels dichtgenie, was ook Vondels dichtwijze
algemeener dan dat van Da Costa. In Vondels Geboortklok van Willem van Nassau
klinkt ons de taalmelodie der verzen liefelijk, streelend te gemoet; in de Inwijdingvan 't Stadhuis te Amsterdam is de toon ernstig en waardig, zooals de inhoud vergt;
in den Lucifer plechtig, verheven; in den reizang uit den
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Gijsbrecht van Amstel ‘Waar werd oprechter trouw’ het hoogelied der huwelijksliefde,
vurig. Over het algemeen ademen Vondels verzen classieke rust, en bezitten zij
eene rondheid en eene taalharmonie, welke eenig in onze letteren zijn. Vondels
Geboortklok in zoetheid, Vondels Vertroosting aan Gerard Vossius in kalme
waardigheid en humaniteit, Vondels De Beemster in liefelijke weelderigheid nabij
te komen, was ijdel pogen voor Da Costa. Diens verzen hijgen steeds van spanning,
hartstocht, vuur; zelfs in rust staan zij als van ongeduld trappelende paarden op het
gebit te knabbelen en te schuimbekken; Vondels Decretum horribile, zwellend van
toorn, is het gewrocht waarvan Da Costa's dichtmanier afkomstig is. Haalden wij
daareven krachtige regels van Vondel aan, de volgende van Da Costa (en
soortgelijke zijn er op iedere bladzijde zijner meesterstukken te vinden), doen er
niet voor onder, neen, overtreffen ze nog in forschheid:
Vs 62.

Verveling!
Zij, dochter van de Weelde, en Wanhoops moeder, om
Wier greep (of aanblik zelfs) te ontkomen, wellekom
65. Gegroet wordt elke zweem van nieuwe lustverfijning
En puntverscherping van den prikkel, bij verdwijning
Van Schaamtes laatsten blos in 't droomen van genot
(1)
Of grijpen naar een schijn van schitterender lot!

Evenzeer als met overspanningen en stemrusten, welke de alexandrijnen lenig
maken, wist hij te woekeren met het rijm:
Vs. 428. Doch ook het Zuiden nog toont teekenen van leven!
Wat seinen zijn van daar den volkeren gegeven?
430. Wat vreemde trilling des Vesuvius! Hoe dus?
Regeert in 't Vatikaan een nieuwe Julius?

(1)

Wachter! wat is er van den Nacht?
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Een krijgsman onderricht bij Bonapartes vanen?
Een kerkhoofd, opgestaan voor 't recht der Italjanen?
Neen! aangebeden met den naam van Liberaal,
435. Om overleggingen op nog veel grootscher schaal
Dan ooit de twistzaak stond van Guelf en Gibellijnen?
Zijn lof doorgalmt het Zuid, ja, over Apennijnen
En Alpen, 't vaderland van Luther, Ronge en Strauss,
En - Groot-Brittanje hoort de hymne van den Paus.
440. Hoe nu? uit Romes lucht het lichtwoord van Hervorming?
Welaan des! geen geweld als van kasteelbestorming!
(1)
't Is Staatsverbtetring, 't is herstel van orde en recht!

Da Costa heeft een gorgel van metaal, en zijne koperen verzen doen meest van al
aan die van Miltons Paradise Lost denken. Toch vermoeit op den duur dat zwaar
geluid. Maar de dichter, wiens kracht enkel in het fortissimo lag, wiens orgaan hem
niet toeliet een zuiver pianissimo of piano, een aangenaam en vleiend dolce te
zingen, gaf van zelfkennis blijk door van zijne gave, welke in hare soort eenig was,
niet te vergen, wat zij niet geven kon.

IV.
Da Costa's Geschiedzangen. - Overeenkomst van Da Costa's Gedichten
met die der Arabische en der Spaansch-Siciliaansch-Arabische
Dichtscholen. - Slot.
Niemand onzer critici, die beter dan Busken Huet de kunst verstond, met een enkelen
trek het eigenaardige in eenen schrijver te kenschetsen. Wilde hij aanduiden, dat
onze letteren nog steeds wachten op een dichter zooals er tot heden slechts vier
opgestaan zijn:

(1)

Wachter! wat is er van den Nacht?
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Homerus, Dante, Shakespeare, Goethe, dan zeide hij van Vondel, dat deze de
Voorlooper van den Messias onzer letterkunde was. Den arbeid van Mevrouw
Bosboom-Toussaint teekende hij met de volgende woorden: ‘Zij deed de romantiek
tot voertuig verstrekken aan een bepaalden vorm van evangelieverkondiging.’ Da
Costa's genie bepaalde hij aldus: ‘Zijn talent was eene lier met ééne snaar.’ Hij liet
er op volgen, en gelijk de geoefende scherpschutter trof hij wederom het wit: ‘Da
Costa miste als dichter geest en gratie, maar zijn register van kerkorgeltonen was
bewonderenswaardig en verbazingwekkend volledig; nooit heeft één onzer dichters
in zoodanige mate als Da Costa de kunst verstaan om den metalen historiestijl van
Hooft te smelten en vloeibaar te maken in den kroes van Vondels lyriek.’
Vooral op deze laatste eigenschap van Da Costa wenschen wij de aandacht te
vestigen.
Henri Taine zoekt in iederen schrijver, welken hij onder het scalpeermes zijner
beoordeeling brengt, diens ‘faculté maîtresse’. Hij redeneert aldus: ieder kunstenaar,
groot of klein, uit zich ten gevolge van zijnen persoonlijken aanleg, in één onderdeel
van de door hem beoefende kunst met de grootste meesterschap, welke in hem is.
Daar die uiting des kunstenaars eene zuiver persoonlijke aandrift is, doet hij dit
onbewust. Dat onbewust vermogen, die natuurgave, welke hem zich aldus doet
uiten, vormt zijne faculté maîtresse. De voortbrengselen op te sporen en aan te
wijzen, waarin de kunstenaar door die faculté maîtresse uitmunt en uitmunten moet,
dat is voor Taine het doel en de triomf der nieuwere letterkundige critiek.
De groote gaaf van Da Costa was, zooals wij zagen, het met hooge lyrische kracht
verwerken van de grondstoffen, welke de geschiedenis van den dag en
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van het verleden hem aanboden. Behandelde hij onder zijne oogen voorgevallen
gebeurtenissen, dan belette hem de meer beperkte gezichteinder van het heden,
volkomen partij te trekken van de gaven, waarmede hij bij het verwerken van
onderwerpen uit het verleden woekeren kon. Hebben de Zangen des Tijds om hunne
actualiteit een groot deel der bewondering zijner tijdgenooten opgewekt, de
Geschiedzangen zullen om hunne breeder opvatting en stouter dichterlijke vlucht
hooger aangeschreven staan bij het nageslacht.
De adelaar in den hooge zwevende overschouwt met zijnen scherpen blik groote
gedeelten des aardbols. Zoo overschouwt en omvademt Da Costa met zijnen
dichterblik geheele tijdperken der geschiedenis.
Niemand zoo onbevooroordeeld, of hij beziet de lotgevallen der menschheid en
de geheimzinnige kracht, die deze leidt, uit een of ander hem sympathiek oogpunt.
En Da Costa was niet vreemd aan vooroordeel. Zijne opvatting, zoowel der
vaderlandsche als der algemeene geschiedenis, had eene oud-testamentische tint.
Volgens hem lag het huidige en toekomende heil van personen, familiën en volken
opgesloten in het ten uitvoer brengen zijner bijbelsche begrippen; evenals zijn
meester Bilderdijk riep hij uit: wie niet door dik en dun met mij mededraaft, is tegen
mij. Ongetwijfeld winnen zijne historische gedichten door dergelijke zienswijze niet
aan veelzijdigheid; wel danken zij er eenen Israëlitisch-profetischen gloed aan.
De Slag bij Nieuwpoort, met Hagar het juweel zijner Geschiedzangen uitmakende,
bestaat voor het kleinste deel uit de schildering van het gevecht zelf, of beter gezegd
van enkele belangrijke momenten van den strijd bij Nieuwpoort, en voor het grootste
uit eene meester-
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lijke beschrijving van de ‘hervorming’ in haar ontstaan en haren voortgang, met hare
hoofd- en nevenpersonen, van welke laatste de Zwijger en Prins Maurits, als strijders
tegen Spanje op hunne beurt leiders geworden, de uitvoerders zijn van het vonnis
(1)
door den God van Nederland uitgesproken over den snorkenden Philips en Albertus.
In geheel deze afdeeling vereenzelvigt Da Costa zijne met een bijbelsch sopje
overgoten denkbeelden boudweg met Gods raadsbesluiten.
Het dichtstuk mist, wegens de verbroddeling van den slag zelf, eenheid; de
Slotzang bestaat uit eene aaneenschakeling van gemeenplaatsen; Da Costa's
historiebeschouwing is de partijdigheid en eentonigheid zelve. Dit alles zuchtend
toegegeven, maar dan ook niet verheeld, dat er in onze taal te vergeefs gezocht
zal worden naar een grootscher, somber-verhevener, in een blijder juichkreet
(2)
eindigend poëtisch cyclopengewrocht dan den aanhef van dit gedicht ; te vergeefs
naar eene aangrijpender, aan zielkundige ontleding rijker episode dan die van Filips
(3)
Willem van Oranje, den ouderen broeder des Prinsen Maurits .
Even los als De Slag bij Nieuwpoort, even stevig zit Hagar in elkaar. Daarbij doet
het in verhevenheid voor het eerste niet onder, neen, overtreft dit zoo mogelijk nog.
Na Vondels gewrochten is Hagar het meesterstuk der Nederlandsche letteren.
Da Costa's beschrijving van de lotgevallen van Abrahams slavin en haar nakroost,
de Ismaëlieten of Mahomedanen, is, niettegenstaande hare getrouwheid aan de
feiten in den bijbel en de geschiedverhalen vermeld,

(1)
(2)
(3)

Vs. 283.
Vs. 1-112.
Vs. 533-570.
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door de verhevenheid der opvatting, het gloedvolle der uitdrukking, tooverachtig
schoon, en herinnert door haar koloriet nu eens aan de wondervolle vertellingen
van Duizend-en-een-Nacht, dan eens aan de wild-verheven gedichten der Arabische
woestijnieren Schanfara en Zohair Ben Abi Sulma, vervolgens weer aan het
profetische van het boek Job.
Wanneer wij de stad onzer inwoning en hare omgeving, met zoo menig aanlokkelijk
plekje, waaraan voor ons de liefelijkste herinneringen verbonden zijn, en welke wij
in waken en droomen met bedriegelijke getrouwheid ons voor oogen kunnen
tooveren, beschouwen van eenen hoogen toren, dan staan wij verbaasd over het
zich diep beneden ons ontrollend algezicht. Is dat de plaats, waarin wij jaren lang
vertoefd hebben, en wier huizen en straten ons thans als vreemd toeschijnen? Is
dat hare omgeving, waarin wij onze lievelingsplekjes ternauwernood meer
ontdekken? Hoe kronkelt die rivier zich als eene lange, blauwgeschubde slang door
de schilderachtige vlakte; hoe liefelijk komen aan den verren gezichteinder die
donkergroene in wazigen toon gedompelde bosschen uit. Hoe hebben al die bekende
onderdeelen zich samengesmolten tot een geheel, dat door zijne nieuwheid en
grootschheid beide, ons aantrekt en bekoort.
Evenzoo gaat het ons bij het lezen van Da Costa's Hagar. Wij weten, dat Sara's
Egyptische dienstmaagd, Abraham eenen zoon, Ismaël, baarde. Toen Hagar
ontvangen had, werd hare kinderlooze meesteres verachtelijk in hare oogen. Deze,
daarover vertoornd, bewoog Abraham de slavin uit te stooten. Deze zwierf rond in
de wildernis, en werd aan de fontein op den weg van Sur aangesproken door een
engel, die haar zeide: ‘Keer weder tot uwe vrouw, en verneder u voor haar,
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en uw kroost zal zich vermenigvuldigen en talrijk worden als de zandkorrels der
woestijn.’ Hagar keerde tot de tenten van Abraham weer, en vernederde zich.
Doch ook Sara baarde eindelijk Abraham eenen zoon: Isaac. En Abrahams beide
spruiten, door ijverzucht gedreven, konden niet wonen in ééne tent. Ten tweedenmale
werd Hagar, thans met haren Ismaël, uitgewezen. Zij zwierven in de woestijn
Ber-Séba. Weldra was de waterkruik, hun door Abraham medegegeven, geledigd,
en versmachtend van dorst wachtten de zwervelingen hun laatste oogenblik. Doch
de engel des Heeren verscheen, en wees Hagar een waterput, zeggende: ‘Wanhoop
niet, u is voorspeld dat Ismaël de vader van een groot volk zal worden, en het zal
geschieden.’
Deze Oostersche onthulling van de slaapkamergeheimen van Abraham, Sara en
Hagar, neemt, aangeraakt door den tooverstaf van Da Costa's poëzie, de
verhoudingen aan van volkeren-geschiedenis.
Reeds terstond brengt ons de dichter door zijne schilderachtige beschrijving van
de woestijnen van 't Oosten, in de voor het lezen van het gedicht vereischte
stemming. De regels van dezen aanhef bekoren door niets minder dan hunnen
zachten lieflijken klank; zij grijpen echter aan door hunnen vollen toon:
Vs. 1. Wat wondren zaagt ge al niet, woestijnvorstin van 't Oosten!
Een grond vereeuwigen, dien 's hemels vuren roostten
Tot ééne onoverzienbre, één waterlooze zee
Van golven, steen en rots, tooneel van schrik en wee,
5. Verlatenheid en dorst en zonder laafnis sterven! Wat hebt ge al in die lucht, die d'ademtocht doet derven
Aan wat dáár adem zoekt, den stormwind vaak gezien
Zich als aan ketenen ontwringend; niet slechts dien,
Waarvoor de reiziger 't gelaat verbergt in de aarde,
10. Totdat de gruiskolom, die wervlend zich vergaârde
Bij 't loeien van den reus, voorbijgerold zal zijn!
Nog andre schuddingen bestookten uw woestijn,
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Aloud Arabie! 't Zijn zulke, die de scharen
Opdreven, uit uw schoot, van landveroveraren.
15. Hier, langs uw noordergrens, trok Israël weleer,
Omstuwd van teeknen Gods, naar 't erfland op en neer,
De veertig jaren door; daar, twintig eeuwen later,
Verhief de Saraceen met dwepend krijgsgeschater
Zijn wapens, om aan de aard een halfgekenden God
20. Te brengen, en een keer in heel der volkren lot.

Na deze inleiding, welke met het korte maar forsche voorspel van een orgelconcert
te vergelijken valt, verplaatst de dichter ons met een stouten sprong te midden van
't verhaal:
Vs. 21. Maar in het hachlijk uur, hier voor des Dichters oogen
Herroepen, is het stil, van stormen onbewogen,
In deze wildernis, en eenzaam. Slechts één vrouw,
Met fierheid, diep verneêrd, in 't oog, - met naberouw
25. En kommer in de ziel, diep in die ziel bestreden, Richt op den sombren weg haar ongewisse schreden.
De waterflesch klopt op haar borst, eerlang geleêgd,
Het brood ontbrak alreede, en dubbel klemmend weegt
De last haar onder 't hart, waarop voor weinig dagen
30. Haar blik zoo onbedacht naast Sara roem dorst dragen.
Verwatene! waarheen? De tent van Abraham
Wierp tuchtigend u uit! Keer tot geen land van Cham,
Maar tot de schaduwen van Mamres eiken weder,
En dat zich 't hart voor God aan Sara's voet verneder'!
35. Voor u ook is daar brood en water, heul en troost
En Goddelijke trouw! Wees dienstmaagd, - en uw kroost
Zal groot zijn! meer dan één belofte omvat die woning,
En wat uit Abrams heup geboren wordt, is koning.

Dit gedicht heeft de eigenschap te bestaan uit eene reeks tafereelen, welke op de
aanschouwelijkste wijze de geschiedenis van Hagar en haar kroost tot op den
huidigen dag voor oogen stellen. Elk dezer tafereelen, in zich zelf een afgerond
geheel, en elk volgende, eene voortzetting van het voorgaande, vangt aan met den
afgebroken, telkens de eenzame zwerfster in het geheugen terugroependen kreet:
‘De Moeder Ismaëls!’ Het is
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alsof wij een beweegbaar panorama voor onzen blik zien voorbijtrekken. En welke
schilderijen! De eene al kleurenrijker, schitterender, grootscher dan de andere!
Het eerste tafereel, het bovenaangehaalde (vs. 21-38), dat Hagars lijden in de
woestijn maalt, en haren terugkeer naar Abrahams tenten, wordt gevolgd door de
schildering van Ismaëls en Isaacs ijverzucht; het derde stelt voor het uitdrijven van
Hagar en Ismaël, en de opkomst van Ismaëls veerkrachtig nageslacht: de zwervende
Arabieren, wier kemel en wier paard in bezielde en in onze letterkunde te recht
beroemde verzen bezongen worden; het vierde de dweepzucht en den heldenmoed
der zich vermenigvuldigende Saracenen:
Vs. 103. De moeder Ismaels!
Hoe schudt en schokt die schoot!
't Zijn volken, - stroomen van veroovraars, die den dood
105. (Een paradijs in 't oog!) met waanzins lust verbeiden,
Ja, tot des aardrijks eind, uitdagen en verspreiden.
't Schiereiland goot hen uit, Egyptes Zevenmond
Gelijk, wen hij zijn bed als opheft, en den grond
Met waterdiepten dekt waar bergen in bezwijken;
110. Of zoo zich de Oceaan een baan veegt door de dijken,
En 't land in zee herschept, of uitbijt met zijn zout.
Geen hoogte die weerstaat, geen glooiing die weerhoudt!
Geen kracht of kunst bij macht den aanloop te verduren!
Zij stappen zeeën door en springen over muren,
115. En vielen ze in een lans, de lans verwondt ze niet.
Half de aarde werd op eens Arabisch grondgebied.
En, als een veld in 't rond bezaaid met hagelsteenen,
De donderwolk ontperst, zoo zien van Hagarenen
Drie werelddeelen van den Indus tot den Taag
120. Hun breedten overstelpt. Buig, Syrier! en waag
Geen weerstand, Palestine! en torsch bij al uw weeën,
Stad Davids! nog den last der Omarsche moskeeën.
Zink, Oosterchristenheid, dien naam sinds lang onwaard!
Onredbaar, voor den zwaai van 't Damasceensche zwaard!
125. Ach! werd het Bijbelwoord voor fabelen en beelden
En menschenvonden, die uw zinlijke ooren streelden,
Te lang teruggezet? Aanvaard den Koran thans,
Wiens halve waarheid in haar duizelenden glans
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Uw afgoôn wel kan slaan, maar u geen God hergeven, 130. En overmogen moest, waar Christendom voor leven
Een vorm werd, - schijn, geen zijn. Egypte, ontvang de wet,
U weer in dezen tijd van den Nomaad gezet!
Neig 't hoofd, Alexandrië! en geef dien woestijnieren
De boektresoren prijs, die uw paleizen sieren,
135. Met al de wijsheên van uw scholen! Laatste bloed
Van Oud-Numidië! laat varen uwen moed.
Carthager of Vandaal! spaar 't slagzwaard in de schede!
Het geldt heel Afrika; het geldt Europa mede!
Zie! Calpes rotsen zijn beklommen, overheerd
140. Ligt Spanje, diep ook daar de Christennaam verneêrd!
De fiere Westgoth heeft zijn kerken zien ontwijden,
En, dolende in 't gebergt, wacht op den eb dier tijden.
Maar neen! nog wast de vloed. De Pyreneeën staan
Geen gieren in den weg, geen Muselmansche vaan.
145. Waak op, gij Noordenwind! en drijf die sprinkhaanzwermen
Terug! rijs, Karel! rijs, om 't Westen te beschermen!
En wees in hooger hand een Hamer die verplet,
En wat nog kruis belijdt van Mekka's dwang ontzet.

Doch wie was de man, die deze lieden tot dwepers en helden had gevormd? Hij
wordt ons voorgesteld in het vijfde tafereel: De Koreischiet met de Oostersche
natuur, met het bezielend krijgsgenie, met de betooverende dichtergave - Mahomed!
Het zesde tafereel haalt op van de macht, den luister, de geleerdheid, het dichtvuur
van een ras, aan hetwelk honderden tronen ten buit geleverd werden. De
Christenvolken sliepen hunnen middeleeuwschen slaap. Het was nacht. Maar juist
die nacht werd beheerscht door de Halvemaan.
Sara zou niet immer achterstaan bij Hagar, Isaac niet immer bij Ismaël, de
Christenen niet bij de Saracenen. De volken van het Westen ontwaakten, en al
faalden hunne negen kruistochten, zij hadden getoond de toekomstige
wereldheerschappij waardig te zijn. Gij lieden zult heerschers zijn! Deze voorspelling
doorklinkt des dichters zevende tafereel:
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Het zwaard van Mahomed
Vs. 276. Viel in den Bosporus. Vergeten wordt zijn wet.
De Sultan aan den disch drinkt Griekschen wijn met Franken!
Hij baadt zich in 't genot van Fransche zangspelklanken.
't Is Westersch, wat de Turk nog tot zich nemen mag
280. Van leven, en de dag bevestigt aan den dag,
Wat Navarino eens met luid kanongedonder
Aan de aard verkondigde: de Halve maan gaat onder.

Doch, zoo volgt er in het achtste tafereel, al gaat de Halvemaan onder, de Aartsvader
heeft eenmaal, in het stof voor God neergebogen, gesmeekt, dat ook Ismaël genade
vinde en moge leven. Eens komt de dag der verzoening, de dag, waarop Griek,
Romein, Parth, Israëliet, Ismaëliet, de volkeren van het Zuiden en het Noorden, van
het Oosten en het Westen, den naam des Heeren zullen lofprijzen en zingen.
Ten slotte keert de dichter in zijn laatste tafereel, na de wereldgeschiedenis met
zeven-mijls-laarzen doorloopen, en geslachten, volkeren, vorsten, landen en
werelddeelen in zijn kader opgenomen te hebben, tot de eenzame zwerfster in de
woestijn terug:
Vs. 319. De moeder Ismaëls!
Op u een laatste blik!
320. Op u te midden van dier steenwoestijnen schrik,
Gij ongetrooste, gij door onweer voortgedrevene,
Aan zielsmart en ellende en wanhoop prijsgegevene!
Gij ook - gij gaaft in 't eind den God des hemels eer!
Hij kwam. Hij sprak tot u. De hoogten vielen neêr.
325. Gij gaat voor Sara's voet uw dwazen trots bekennen;
Gij wilt in Abrams tent u aan Gods ordning wennen!
‘Ja! (roept ge, en voelt, met één, geheel uw aanzijn vrij!)
O God des levens! Gij zaagt neder ook op mij.’

Waardoor treft ons deze meesterlijke greep het sterkst? Al moge het wonderspreukig
klinken: door zijne noodwendigheid. Onmiddellijk bij het lezen van dit slot gevoelen
wij, dat de dichter met het weder
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ten tooneele voeren van Hagar aan een hooger inzicht gehoorzaamde, en het
gedicht onvoorwaardelijk zóó en niet anders eindigen moest. Tevens, en dit is geene
mindere verdienste, voldoet hij daarmede op de ongezochtste en voortreffelijkste
wijze aan de eerste wet der schoonheidsleer, welke eenheid voorschrijft aan elk
werk, dat den naam van kunstgewrocht waardig wil zijn. Ook munt Hagar, omdat
geene microscopische geschiedkundige feiten daarin onze aandacht van de
hoofdzaak afleiden, omdat het bekende gesol met het Duizendjarig Rijk daarin zoo
goed als ter zijde is gelaten, boven Da Costa's andere Liederen des Tijds en
Geschiedzangen uit. Het is zijn eenig gedicht, waarin wij van het begin tot het einde
ongestoord van zijne eenige dichtergave kunnen genieten.
In Hagar bereikt onze dichter zijn hoogtepunt als beeldend kunstenaar. Dit
gewrocht, dunkt mij, moet vooral in den smaak van Potgieter gevallen zijn, van
Potgieter, die uit filosofie en redeneering geboren gedichten terecht als sterfelijke
voortbrengsels kenmerkte, en slechts zulke bestemd verklaarde om te blijven leven,
waarin gestreefd werd naar beeldende kunst.
Geen enkele onzer dichters, hij moge Vondel, Bilderdijk of Hooft heeten, heeft in
die mate als Da Costa in verheven en niet zelden wilde accoorden lucht gegeven
aan zijne bezieling. Da Costa was dan ook een nakomeling van den stam, waaruit
de Hebreeuwsche lierzangers gesproten zijn. Afstand noch tijd hebben den van hen
overgeorven gloed kunnen dooven. Toch onderscheidt zich Da Costa's dichtgenie
kenmerkend van het hunne. De Hebreeuwsche poëzie, wier levenszenuw vereering
van Jehova was, blonk nimmer door veelzijdigheid uit. Haar grondtoon is hartstocht.
Nergens geeft zij mythologische versiersels, doch overal gloeiende
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uitdrukking van het geloof aan den eenigen God; nergens plastiek, zooals de Grieken,
doch overal diep gevoel. Zij maakt geen indruk door zinnelijke of schilderachtige
voorstellingen, maar treft door hare kracht. Haar gebrek aan veelzijdigheid doet
haar in eene eentonigheid vervallen, welke niet nalaat te vermoeien. Slechts in
zekere stemmingen des geestes kan een kind der negentiende eeuw volop van
haren psalmtoon genieten. Da Costa evenwel, in wiens werken de psalmtoon met
sterken basklank doorzingt, beschikte ook over een vergelijkenderwijs groot beeldend
vermogen; de toon zijner werken is meer lyrisch-episch dan zuiver lyrisch, en deze
ademen eene fier- en ridderlijkheid, een vrijheidsgevoel, welke ten eenenmale den
Hebreeuwschen gedichten vreemd zijn.
Verschillende invloeden hebben samengewerkt om zijn genie onderscheiden van
het Hebreeuwsche aldus te vormen.
Onder de Joden, die Palestina tijdens of na de verwoesting des eersten tempels
verlieten en zich in Portugal vestigden, behoorde het geslacht Da Costa, dat in zijn
tweede vaderland geadeld werd. Het maakte den tocht mede van koning Dom
Sebastiaan naar Marokko, en deelde in diens schrikkelijke nederlaag bij Alcacer.
Doch hoewel Portugeezen, hoewel ridders, hingen de Da Costa's met liefde aan
hun geloof; en zij verlieten, toen hun de uitoefening daarvan verboden werd, het
tweede vaderland, om in een derde, de Vereenigde-Provinciën, vrijheid te zoeken
en te vinden.
Het genie van onzen dichter weerspiegelt de verhuizingen van zijnen stam. Hij
bezat het verheven vuur der Hebreeuwsche poëten, gelenigd, bekoorlijker, frisscher,
zinnelijker, ridderlijker gemaakt door de Portugeeschadellijke invloeden, en geheel
en al verwesterd in opvatting door het Nederlanderschap. Opmerkelijk is het evenwel,
dat het democratische der Vereenigde-Provin-
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ciën geen vat op Dacosta gekregen heeft, en hij tot zijn sterfdag in merg en been
aristocraat is gebleven.
Een en ander heeft zulk een bijzonderen stempel op zijne gewrochten gedrukt,
dat geen enkel dichter van den nieuweren tijd, er moge Oostersch of Westersch,
Zuider- of Noorder-bloed in zijne aderen vlieten, hij moge Jood of Christen zijn, iets
zoo eigenaardigs geleverd heeft. Da Costa staat eenig, en eenzaam als de oase te
midden der woestijn. Medestanders of navolgers heeft hij niet gehad. Er heeft zich
eene nieuwe, zich kenmerkend van de oude richting onderscheidende romanschool
kunnen vormen: de Russische, waarvan Gogol, Turgenjeff, Dostojeffsky, Tolstoï de
helden zijn, - Da Costa is een boom zonder vruchten gebleven.
Wil men punten van vergelijking tusschen hem en andere dichters vinden, dan
moet men, zooals ik reeds opmerkte, teruggaan tot de Arabische, en tot de
Spaansch-Siciliaansch-Arabische dichtschool.
De Arabieren, onder dezelfde stovende zon geboren als de Israëlieten, dankten
daaraan dezelfde vurige en dichterlijk-verheven inborst. Maar terwijl de Hebreeuwen
zich vestigden en samenwoonden in dorpen en steden, en door de voorschriften
van hun geloof tot burgerlijk bekrompen leven gedreven werden, stormden de
zwervende, elkander bekrijgende Arabieren op hunne vurige paarden als vorsten
door de onmetelijke woestijnen. Gelijk staande in oorspronkelijkheid en verhevenheid
met de hun stamverwante Hebreeuwen, overtroffen zij hen zoo niet in stoutheid van
verbeelding, dan toch in manhaftigheid en ridderlijkheid; vooral in ridderlijkheid, den
grondtrek van het karakter dier woestijnieren, welke eerlang met het zwaard in de
vuist de wereld veroveren zouden.
In datgene waarin de Arabieren dus uitmuntten boven de Hebreeuwen, blonk ook
Da Costa door zijne
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Hebreeuwsch-Portugeesch-Nederlandsche afkomst boven dezen uit, en vandaar
die treffende overeenstemming van toon, datzelfde dichterlijk vuur, diezelfde
bandelooze verbeelding welke zich in der Arabieren gewrochten en in zijne
dichtwerken konddoet.
In Da Costa's Uit Palestina, den pelgrimstocht en den dood bezingende van den
Spaansch-Joodschen dichter Hallevi komen de volgende regels voor.
Vs. 469 Daar treedt hij van den bergtop af, en voort
70 Daar staat hij voor de Benjaminsche poort,
Daar zal hij Salems straten in gaan treden.
Maar neen! hij trekt terug de vlucht der schreden.
Hij wil nog meer genieten van zijn smart,
Nog eerst van rouw verzadigen zijn hart
75 Bij d'aanblik van die moeder der Profeten,
Die stad, des grooten Konings eens geheeten.
Hij wil de dorheid proeven van dien grond,
Waarover de Aard al haar geweldnaars zond,
En kust dien grond, hem als in de armen knellend,
80 En drinkt de bittre wateren, hem wellend
Uit hart en oog, en wentelt zich in 't stof,
En rijst weer op, om Gode een lied van lof, Een lied der klacht als voegt aan bannelingen, Voor d'ingang van de weduwstad te zingen:
95 Een vuur, een vuur gloeit in mijn aadren,
Wanneer ik opvoer in mijn lied
Dien blijden uittocht mijner Vaadren
Uit Pharao's verbaasd gebied! Een koorts van schaamt verft mijne wangen,
100
De krachten weigren zich mijn stem,
Wanneer ik meld in rouwgezangen
Mijn uitgang uit Jerusalem!

Om te doen hooren welke met deze verzen verwante tonen klinken, in de Arabische
gedichten, vooral der vóór-Mahomedaansche période - het tijdperk der
natuurgeluiden - haal ik eenige gedeelten uit de beroemde Kasside van Schanfara
aan, welke, bij gebrek aan Nederlandsche overzettingen, door mij in eene kreupele
rythmische vertaling ten beste gegeven worden, die
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evenwel de stoute lijnen van het oorspronkelijke kan doen vermoeden.
Ten eerste de inleiding:
Gij zonen mijner moeder, laat
vrij draven uwe dieren!
Want scheiden wil ik nu van u,
ik ga naar andre streken.
Op aarde staat voor krenking nog
den eedle een haven open:
Een toevluchtsoord, waar hij door haat
en nijd niet wordt getroffen.
Gezellen vind ik buiten u:
den panter, met zijn manen,
Den wolf, die eenzaam doolt in 't rond,
de zwervende hyena.
't Zijn vrienden, die het hun vertrouwd
geheimnis niet verraden,
En hunnen vriend niet geven prijs,
al mocht hij kwalijk handlen.
Van u is ieder moedig, doch
waar 't geldt om aan te grijpen
Des vijands voorhoê, dan ben ik
de moedigste van allen.
Doch niet waar men de handen strekt
om gaven aan te nemen,
Ben ik de snelste, sneller is
der gierigen verlangen.
Dit, wijl ik onomwonden wil
mij boven hen verheffen;
Want hij verdient toch de eerste plaats,
die haar weet te verkrijgen.
Niet achtbaar is hij, die geen daad
ten uitvoer brengt, wiens wezen
Geen eerbied en ontzag gebiedt,
waar zwakken op vertrouwen.
Drie makkers heb ik, 't hart dat nooit
van vrees, van doodsangst klopte,
Een scherpgeslepen zwaard, een boog
wiens pijl nog nimmer miste.....

Ten tweede haal ik aan het gedeelte, waarin hij, het gezelschap der menschen
ontvlucht, zijne ontberingen beschrijft:
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Dan snoer ik in mijn ingewand,
dat smachtend is en ledig,
Gelijk een spinner draait ineen
't gespleten snoer der zijde.
In d'ochtendstond verschijn ik dan
na 't karig morgeneten
Gelijk een uitgehongerd dier,
gelijk een wolf die nuchter
In 't ronde doolt, en slechts den wind
met volle teugen insnuift.

Ten derde het gedeelte, waarin hij de gevolgen dier ontberingen meêdeelt:
Leg ik mij neder op den grond,
dan roert diens vlakken bodem
Een rug, waarvan de wervels zich
uitpuilend voorwaarts strekken;
En ook een schouder zonder vleesch,
met knoken, die gelijken
Op dobbelsteenen, door de hand
eens spelers neergeworpen.

Het is waar, in deze regels komen uitdrukkingen en beelden voor, welke wij bij Da
Costa niet vinden, en die hoofdzakelijk ontleend zijn aan de levenswijze in, en aan
de natuur van de Arabische woestijnen.
Toen echter de Arabieren de wereld veroverd, en om zoo te zeggen met hunne
dweepzucht uitgeraasd hadden, dreef hen hun aanleg tot het beoefenen van kunsten
en wetenschappen. Bekend is het welk eene hoogte zij daarin bereikten, zoowel in
het Oostelijk Kalifaat: Bagdad onder Haroen al Rasjid, als in het Westelijk: Spanje
onder de Omayaden. De Arabische poëzie look nog eenmaal op en genoot haren
nabloei, vooral in Spanje en in de Arabische nederzettingen op Sicilië. Ofschoon
steeds even wild en bandeloos in beeldspraak, duidt haar toon aan, dat eene
tammere maatschappij de regellooze van voorheen vervangen heeft. Dienten-

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

635
gevolge is de overeenkomst van de gedichten van Da Costa met die der
Spaansch-Arabisch-Siciliaansche dichtschool nog grooter dan met die der Arabische.
Menig vers van At Tortuschi, Ibn Dschudi, Ibn Hazmun, Al Bekri, Ibn Hamdis kan
voor een Da Costiaansch gewrocht doorgaan. Maar in geen gedicht valt ons zulk
eene sterke overeenkomst op als in Gibraltars Rots, van welks dichters naam ons
de geschiedenis ongelukkigerwijze geen kond doet. Dit zijn op en top verzen zooals
Da Costa ze dichtte:

Gibraltars Rotsgebergte.
Hemelwaarts verheft hij 't voorhoofd, en een donker wolkgevaart'
Hangt hem als een zwarte mantel om zijn breede schouders heen,
Als een kroon siert hem des avonds 't tintelende starrenheir,
Schitterend als gouden munten in hun onverstoorbren loop.
Hunner lokken stralen laten zij op zijne slapen, zacht
Nederglijden, en zoo koozen, streelen zij hem gansch den nacht.
Zijne tanden zijn verbrokkeld, want sinds hij zijn hoofd verheft,
Heeft hij rustloos aan der eeuwen harde blokken voortgeknaagd.
Alle lotsverwisselingen heeft hij ongekromd doorstaan.
Als een drijver zijn kameelen voorwaarts liedren drijft bij toon
Zoo deed hij der eeuwen loop hem voorgaan; zijn gedachtenvlucht
Dwaalt in 't heden, in 't verleden, in de verre toekomst voort.
Zóó, geheimen trouw bewarend, blikt hij zwijgend, als een sfinx,
In den duistren afgrond neder, die aan zijne voeten gaapt.

Reeds meermalen is de vraag geopperd, waaraan de machtige invloed toe te
schrijven valt, welke Da Costa's poëzie op verbeelding en gemoed oefent. Zonder
hartstocht worden geene meesterwerken geboren. In de kunst is hartstocht de
eerste, is hartstocht de laatste vereischte. En althans één der hefboomen van den
machtigen invloed van Da Costa's poëzie is de hartstocht, waaruit zij geboren is,
de hartstocht, welken zij uitademt. Evenals de Arabische poëzie spreekt de zijne
meestal in natuurklanken, die van hart tot harte gaan.
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Bovendien bezat Da Costa de Rembrandtieke gave volle stralenbundels licht te
doen vallen op zijne hoofdpersonen of hoofdonderwerpen, en al het andere in een
geheimzinnig halfduister te hullen.
Da Costa's genie heeft zijne grenzen. Hoewel omvangrijker dan dat der
Hebreeuwsche psalmisten, verschafte het hem slechts door vijf of zes in een en
denzelfden vollen orgeltoon gedichte werken zijne eenige plaats onder de dichters
der Nederlanden en der wereld.
De oogst van groote dichters in Nederland is niet rijk. Het kan zich slechts
verhoovaardigen op twee zangers, die dewijl zij iets eenigs voortgebracht hebben,
de aandacht en de vereering, niet alleen van het binnenland, maar ook van het
buitenland waardig zijn: Vondel en Da Costa.
De hem passende hulde is Vondel in de laatste jaren èn door Duitschland, èn
door Frankrijk èn door Engeland gebracht. Ook Da Costa zal de zijne eerlang
ontvangen, want het waarachtig schoone breekt zich, zij het ook na jaren,
onweerstaanbaar baan.
Toen, zooals De Burtin mededeelt, De Overspelige Vrouw van Rembrandt - en
ik weet niet welk ondeugend nikkertje er behagen in schept mij ten tweedenmale
Da Costa's naam met dien van Rembrandt te doen verbinden - op eene openbare
veiling te Parijs verkocht werd, steeg bij het aanschouwen van dit heerlijk meesterstuk
de kreet uit het publiek op: ‘Chapeaux-bas, respects aux arts!’
n

Al is Da Costa den 28 April 1860 ten grave gedaald, zoo lang er Nederlanders
zijn, zal zijn aandenken in eere blijven.
Moge het getal dergenen, wien de vleugelslag van zijnen dichterlijken geest als
welluidende muziek in de ooren klinkt, klein wezen, die kleine schare is groot in
vereering.
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Telkenmale wanneer de forsche orgeltoon zijner zangen eene rilling door de leden
zijner vereerders doet varen, groeten zij in gedachten den dichter, dien hun zulk
een uitgelezen genot schonk, en stemmen zij in met den kreet:
‘Hoeden af voor hem! Eerbied voor de kunst!’
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Iets over het Notenschrift
(1)
door Albert Tottman.
WIJ kunnen nu gemakkelijk het hoofdteeken, dat in de volgende eeuwen het
meesterschap behield, uit al deze versieringen afleiden.
Wij staan hier voor een zeer gewichtig keerpunt in de ontwikkelingsgeschiedenis
der muziek en der muzikale noteering. Door het lijnenstelsel had iedere toon zijne
vaste plaats verkregen; door de solmisatie van Guido werd het begrip der intervallen
en hunne verhouding tot de verwante of meer verwijderde toonsoorten zeer
bevorderd, en de aandacht weder geroepen op het innige verband tusschen tonica,
boven- en onderdominant, als zijnde de bijzonderste steunpunten der
toonverbindingen.
Vervolgens bespeurt men nu het begin van eene, niet alleen meer gelijke
(parallele) maar ook meer gekleurde harmonie der stemmen in het zoogenaamde
simpele en het versierde Organum van Hucbald (vergelijkt het bovenaangehaalde
voorbeeld) evenals in het nauw verwante valsche-bourdon en in den dikwijls in de
zonderlingste wendingen als eene slingerplant boven den cantus kron-

(1)

Zie bl. 565.
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kelenden discantus. Ook was er in den loop der XI en XII eeuw eene toenadering
ontstaan tusschen den cantus planus en den cantus mensuralis (maatgezang).
Nu blijft de vraag, hoe de muziek geheel van den leiband van het spraakmetrum
zal bevrijd worden. Evenals men vroeger in het lijnenstelsel voor de verschillende
toonhoogten eene vaste plaats had, moet men ook nu voor de tijdverdeeling der
noten vaste, algemeene vormen vinden, daar in de meer en meer in zwang komende
polyphone vormen van het contrapunt, de stemmen niet alleen in harmonische maar
ook in de meest verschillende rhythmische tegenstellingen tot elkander treden. Het
Ambrosiaansche gezang berustte alleen op de wet der antieke, metrische kwantiteit,
het Gregoriaansche kerkgezang daarentegen op den klemtoon, de accentueering,
in den zin eener muzikale arsis en thesis. Eene rekenkundige juistheid verkreeg de
e

e

koraalnoot eerst in den cantus firmus van het contrapunt. Reeds in de XII en XIII
eeuw bespeuren wij de beginsels eener meer afgemetene muziek. Met het
doordringen derzelve waren nu ook de laatste grondslagen gelegd voor een ander
notenstelsel.
Er was evenwel nog een gewichtig louteringsproces van noode, alvorens de
e

maatverdeeling de moderne klaarheid en duidelijkheid verkreeg. Reeds in de XIII
eeuw treedt in de plaats der neumen de vierhoekige koraalnoot; uit deze ontstond
de zoogenaamde ruitnoot (de semibrevis , de mensuraal, d.i. de geheele noot
der moderne muziek). De volledige mensuraalnoten zijn:
de maxima (modus
major),
longa (modus minor),
brevis (tempus), semibrevis (tactus - onze
noot),

minima, de prolatio ( ),

semi-

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

640

minima ( ), fusa, semifusa. In den beginne heerschten de zwarte noten en gold
de tweetijdige verdeeling, in den zin van den trochaeus en iambus, voor longa en
brevis of omgekeerd. Daar nu echter de lange voor twee korte telde, zoo werd weldra
de drietijdige maat, het tempus perfectum, de hoofdtijd der mensuraalmuziek; ook
kwam tegen 1400 het gebruik op alle notenwaarden tot aan de minima in het
perfectum, met witte onaangevulde notenkappen te schrijven, terwijl onder de minima
alle noten slechts eene tweetijdige maat hadden, totdat de verhouding tegen het
e
einde der XIV eeuw weder omkeerde en in de Nederlanden de tweetijdigheid
algemeen in gebruik geraakte. Door alle mogelijke verschillende rhythmische
uitbreiding elker noot was nu de aanstoot gegeven tot de meest verwikkelde en
spitsvondige verbindingen; want nu konden de verschillende notenwaarden te gelijker
tijd nevens elkander aangewend worden; daar de Ouden den scherpen metrischen
bouw onzer maten en perioden niet kenden, maar de rhythmussen der stemmen in
bestendigen wissel in elkander lieten vloeien. Als maat der eenheid hadden zij den
tactus tot vaste tijdbepaling (integer valor notarum) en deze regelde de bonte, dikwerf
tweeslachtige bewegingen. De afwijkingen van de grondmaat drukte men uit door
den breukvorm b.v.: a) voor de proportio dupla, tripla, quadrupla 2/p, 3/p, 4/p; b)
voor de proportio subdupla etc. p/2, p/3, p/4, wat zooveel beduidt als 2, 3, 4 noten
op eene of eene noot op 2, 3, 4 slagen van den integer valor. In het eerste geval
werd de beweging sneller, in het tweede langzamer, en men had onder dit opzicht
de meest ingewikkelde verbindingen b.v. 3/6, 2/7, 4/9, of omgekeerd 6/3, 7/2, 9/4
enz.
Hetzelfde uitwerksel hadden de signa minuentia en
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augentia, waardoor de noten tweemaal sneller of langzamer dan gewoonlijk genomen
werden. Daar nu iedere noot van de minima tot de longa, zoowel perfectum als
imperfectum d.i. door twee of drie deelbaar kon aangewend worden, zoo verkreeg
de maxima in den modus major perfectus cum tempore perfecto et prolatione
perfecta, door de inschuiving der minima in het tempus, 81 onzer halve maten (eene
lengte die zij nu nog slechts in het orgelpunt hebben). Gelijk nu één en dezelfde
zang door aanwending der verschillende toonsleutels op verscheidene toonhoogten
kon geplaatst worden, zoo kon hij ook door het zetten van verschillende maat- en
toonteekens in verschillende tijdmaat en waarde overgedragen worden. De teekens
voor het tempus waren kringen:
, waarvan het laatste in betrekking stond
met de reeds vermelde proportio, die door de breuken nader bepaald werd. Een
punt in het tempus wijst op de prolatio (d.i. de verandering der semibrevis in minima).
Twee of drie in het begin der regels geplaatste pauzen wezen den modus minor of
major aan (de verhouding der longa tot de brevis, gelijk die der longa tot de maxima).
e
Na het tempusteeken golden de pauzen ook als tijdmaat. In de tweede helft der XV
eeuw werden tot aanduiding der modi eveneens kringen (de tempus-kringen
omsluitend) gebezigd en het getal 3 of 2 er voor het perfectum of imperfectum
bijgevoegd b.v.
. Ondanks dat was het voor den zanger niet gemakkelijk
de deelbaarheid der noot door drie of twee aanstonds te vinden, daar dit slechts
bleek uit hare, plaats ten opzichte der nabijstaande noten en na verschillende
berekening. Om den uitvoerder te ondersteunen gebruikte men het punt in
o
drievoudigen zin: 1 als punctum divisionis in den zin onzer
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maatstreepjes of periodische cesuren, om de volle waarde eener noot of van eenen
o

notengroep te geven; 2 als punctum additionis, tot verlenging der noot om de helft
o

harer waarde; 3 eindelijk als punctum alterationis, tot verdubbeling der laatste, van
twee op elkander volgende noten. Een voorbeeld zal de zaak duidelijk maken:

luidt als:

Tot meerdere klaarheid maakte men de noten geheel of ten deele zwart, waardoor
de duur dezer laatste verminderd werd, zoodat b.v. de brevis
een derde van
hare waarde verloor, of zelfs in vijven kon gedeeld worden. Men noemde zulke
noten syncopen. Het lastigste voor den zanger was echter het lezen der ligaturae.
Er bestonden twee soorten: ligatura obliqua, (in welke men gemakkelijk de reeds
vroeger vermelde leidstreep terugvindt, b.v.:

en ligatura recta:

of wel:
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Dit onderscheid was van groot gewicht voor de maatverdeeling, waarbij de
Caudatur (d.i. het steeltje der noot) eene bijzondere rol speelde en hare eigene
talrijke regels had. Buiten dit teeken moeten wij nog gewag maken van de Plica (d.i.
een haakje of een klein streepje aan eene longa, brevis of aan eene der twee nevens
elkander staande semi breves), die dikwijls de waarde van het steeltje had, maar
toch in den grond slechts eene soort van voor- en tusschenslag aanduidde. Ook de
verbindingsboog (virgula) en het teeken der herhaling (repetitio) kenden de mannen
der mensura.
Gelijk wij reeds zegden gebruikte men in den beginne slechts zwarte noten. De
e
noteering met witte noten ging in de laatste helft der XIV eeuw van Frankrijk uit,
e
drong in Duitschland en in de Nederlanden slechts in de XV eeuw door; met dezelve
vond ook de tweedeelige maat ingang, in dewelke de zwarte noot steeds eene
e
vermindering der waarde aanduidde, totdat eindelijk in de XVI eeuw de noteering
veel eenvoudiger werd en de bouw onzer hedendaagsche noteering duidelijker op
den voorgrond trad.
Wie zich een aanschouwelijk denkbeeld wil vormen van deze zoo verwikkeld
schijnende proportiones, prelationes en hemiolen (welke vooral door het zwartmaken
der noten aangeduid werden) en over hunne verhouding tot den integer valor, neme
o
het slotstuk der symphonie in C (N 2) van Schumann, waarin op gelijke wijze
rhythmische verbindingen op geniale wijze aangewend worden. Om volledig te zijn
moeten wij nog de tabulaturen der instrumentaal-muziek ver-
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(1)

melden, in welke niet alleen, gelijk in Hucbalds Organum , verscheidene stemmen,
maar terzelfder tijd ook verscheidene rhythmische bewegingen boven elkander
geplaatst op éen enkelen balk gebracht worden, en door het aanhechten van kleinere
noten aan dikke dwarslijnen (ook balken genoemd) en aanwending van maatstrepen
de laatste stap gedaan werd tot ons moderne notenschrift.
Heden maken wij nog slechts gebruik van 5 lijnen, terwijl wij de boven en onder
dezelve staande noten slechts door bijgevoegde lijnen (overblijfsels der veellijnige
tabulaturen) kunnen voorstellen. De grondmaat der moderne muziek is tweetijdig.
(2)
De ‘drietijdigheid’ wordt steeds door het punt (het vroegere punctum additionis )
aangeduid. De vorm der moderne noot is de ronde, en de steel aan den kop der
noot is niet, gelijk bij de longa der mensuraalschrift, het teeken der verlenging maar
der verkorting, en de dwarslijnen, de zoogenaamde vaantjes , in zekeren zin het
teeken der immer voortgezette vermindering der noot. In de gezangnoteering naar
lettergrepen blijven deze vaanstreepen onverbonden, in de instrumentaal-muziek
daarentegen worden zij, naar de snelheid der tijdmaat, ter wille van meerdere
klaarheid, verlengd, en volgens de notenwaarde der naaste of der onmiddellijk boven
de naaste staande groepeering, met elkander verbonden:
of
.
De tijdmaat, en evenzoo de toonverhoogingen, die door het gansche stuk geldig
zijn, worden vooraan de lijnen geschreven, daar ook wij de reeds in de latere
middeleeuwen bekende verplaatsingsteekens (♭, ♮, ♯) kennen. Het tempo wordt nu
door woorden aangeduid. Over de

(1)
(2)

Verg. Coussemaker's Traité sur Hucbald (Red.).
Tinctoris, s. punct. mus. cap. I. (Red.).
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wijze van voordracht licht ons elke goede muziekschool in, en daarom mogen wij
hier dezelve in stilte voorbijgaan.
Alhoewel ons hedendaagsch notenstelsel aan alle eischen voldoet, ontbrak het
niet aan pogingen om ons notenschrift, zoo mogelijk, nog eenvoudiger te maken.
Rousseau sloeg voor, in de plaats van de namen der letters, de cijfers van 1 tot 7
te zetten, de octaafverdeelingen door punten boven of onder het cijfer, den duur
der noot door komma's en dwarsstrepen, de pauzen door eene nul, met kenteekening
der maten door cijfers aan te duiden; welke noteering voorzeker voor het
transponeeren menige voordeelen aanbiedt. G. Weber († 1839) kiest tot
onderscheiding der groote- en kleinetertsakkoorden, groote en kleine letters en
hecht aan de laatste eene kleine nul, wanneer er spraak is van verminderde
akkoorden; maar hij gebruikt romeinsche of arabische cijfers om het onderscheid
tusschen de grondharmonie en de omkeeringen aan te geven. A. André († 1842)
daarentegen wil de drie- en vierklanken door drie- en vierhoeken en de omzetting
der akkoorden door kleine strepen in de figuren aanduiden, ter onderscheiding der
akkoorden van grooten en kleinen terts; voor de verminderde en vermeerderde
akkoorden zet hij de cijfers 1, 2, 3 en 4 in den driehoek; de nona-, undecima-,
tertsdecima-akkoorden worden door loodrechte lijnen in de vierhoeken aangewezen.
A. Gebhard stelt voor de omzettingsteekens uit het toonschrift te verbannen. Tot dit
doel wenscht hij een achtregelig lijnenstelsel te gebruiken; de voorstelling der rechte
maatverdeeling beantwoordt bij hem aan de algemeen gebruikte, de onrechte wordt
door driehoeken aangeduid. De Homographie van eenen onbekende (Sophie Scott)
beproeft ons geheel schalenen akkoordenstelsel tot een gansch getrokken, in zijne
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volledige gedaante als een vischgeraamte uitziende strepenstelsel terug te brengen.
Ook Emmanuel Gambale en Von Härringen sluiten zich bij Gebhard aan en
beproeven de omzettingsteekens uit het notenschrift te verdringen. De eerste geeft
in zijne ‘Musikalische Reform’ aan iederen halven toon eenen bijzonderen naam,
beveelt het gebruik van slechts drie lijnen aan, en vermijdt de voorteekens hierdoor,
dat hij zich van witte en zwarte noten bedient, waardoor klaarblijkelijk de aanduiding
der maat wederom andere teekens eischt, die noch de duidelijkheid noch de
gemakkelijkheid bevorderen. von Härringen sluit zich in 't algemeen bij Gambale
aan, maar neemt de witte noten voor de tonen der ondertoetsen des klaviers, de
zwarte voor de tonen der boventoetsen. Eindelijk hebben Lasalette, Prévôst, Fayet,
Hermann en Baumgarten nog immer eene muzikale stenographie willen invoeren,
maar al deze pogingen en ontwerpen, hoe vernuftig eenige ook zijn, werden in de
praktijk niet gewaardeerd en hebben daarom ook geenen invloed op de verdere
ontwikkeling van ons toonschrift, dat den hoogst mogelijken graad (? Red.) van
(1)
volkomenheid bereikt heeft .

(1)

Wij maken hier alleen nog melding van het thans in Belgie in verschillende muziekscholen,
als ook in Engeland vrij algemeen ingevoerde cijferstelsel (of cijfermuziek) van
Galin-Paris-Chevé, waarvan de grondslag wel is gelegd door J.J. Rousseau, maar door
genoemde drie geleerden verbeterd en in praktijk is gebracht, een stelsel waarin de 7 trappen
der toonladder worden uitgedrukt door de cijfers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vgl. hierover de
Zangmethode voor de scholen, door G. BOLS, Antwerpen, Van Os-Dewolf, uitg., 1885.
Dit stelsel heeft te Mechelen en elders, ingevoerd door den begaafden schoolopziener Bols,
reeds goede vruchten gedragen, en de kinders die het volgen veel grooter vorderingen doen
maken dan het andere hedendaagsche notenschrift te weeg bracht.
(Red).
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Nederlandsche en andere oudheden.
De Heerlijkheden van het Land van Mechelen.
Niel en zijne heeren.
door J. Theod. de Raadt.
(1)
(Slot .)
ROBERT VAN HAEFTEN, koopman te Antwerpen, werd met Nielerbroeck beleend voor
n

het leenhof van Mechelen, den 30 Juli 1560 (M. II, 89).
Volgens eene aanteekening op het kasteel van Niel, zoude deze Robert van
Haeften een broeder geweest zijn van Dorothea, vrouw van Haeften en Herwijnen,
echtgenoot van Floris van Brederode en van Willem Adriaan de Hornes, heer van
Kessel, en zoude Adriana van Nassau zijne moeder geweest zijn.
Wij twijfelen echter aan de juistheid van dit beweren, want hadde Dorothea van
Haeften eenen broeder gehad, deze zou dan natuurlijk het belangrijkste familiegoed
geëerfd hebben. Bovendien zou, volgens een geslachtsregister, deze vrouw Jan II
van Haeften en Anna van Spangen tot ouders gehad hebben.

(1)

Zie bl. 525.
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Het volgende grafschrift, dat men voorheen in de St. Pauluskerk te Antwerpen zag,
is blijkbaar dat van den eigenaar van Nielerbroeck:
o

HIER LEET BEGRAVEN ROBBERECHT Vā HAEFTē STERF A 1597, 20 DECEM̄.
o

e

s(1)

ēN AGNEETE DE BOUHAULT SīJ HUIJSVR. STERF A XV XLVI DE XX
JULIUS

DACH

Het is aan de Inscriptions funéraires de la province d'Anvers ontleend, welk werk
het wapenschild dat den grafzerk versierde, in blanco laat.
Twee rouwborden in de slotkapel van Niel schijnen betrekking te hebben op twee
dochters van Robert v. Haeften(?) Het eene (van 14 Maart 1681) is versierd. met
een ruitschild, gedeeld, 1 in zilver een zwarte vuursteen van het gulden vlies,
vergezeld van 3 meerltjes van hetzelfde, 2, Châtillon, het schildhoofd beladen met
een roode barensteel (v. Haeften); het andere (van 22 Juni 1673) voert hetzelfde
wapen, maar zonder barensteel.
Na Robert van Haeften vinden wij de familie Arnouts in het bezit van Nielerbroeck,
naar het schijnt sedert 1588. Pieter Arnouts gaf in 1597 de visscherij in den Rupel,
langs zijne goederen, in pacht aan Egidius van Lijsbette (sic); Jacob Arnouts
verhuurde haar in 1605 aan een onbekende.
n

Hij had den 15 Mei 1600 aan ‘Carel Cornelissen en Jan Pieterssen Bal verhuurd
de visscherij, bij Nielerbroeck buijtens dijcxs in den Schelde, beginnende

(1)

Alibi XXVI.
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van 't sluijsken van Willebeecke opvaerts tot den ouden veer tegens over Eijckenvliet.’
n

Den 3 Februari 1612 verhuurde hij dezelfde visscherij aan Pieter Verdonck, voor
den tijd van 6 jaren. Zijn vischrecht werd betwist door Carel de Warnier, te
Rupelmonde; maar een vonnis van 27 September 1613 besliste in zijn voordeel.
Een zekere van Ingen, die eveneens de rechten van Jacob Arnouts bestreed, werd
n

afgewezen, den 18 Mei 1627.
n

Den 1 Juni 1620 bezwaarden Jacob en Jan Baptist Arnouts ten behoeve van
Adrian van Nispen hun aandeel aan het huijs van plaisantie en de goederen van
Nijelderbroeck, die zij van hunnen vader, hunnen broeder Peter en hunne zusters
Agnes, Francisca en Suzanna geërfd hadden, met eene hypotheek van 478 pond
5 stuivers 1 gr. vl. (M 48, p. 259).
Pieter Arnouts senior had Nielerbroeck zwaar verhypothekeerd nagelaten.
Cornelis Meertmans verkreeg als voogd der kinderen van Jan Baptist van
Eversdijck, te hunnen behoeve eene beleening met het goed, waarop de grootvader
dier kinderen eene rente van 600 gulden had. De raadsheeren Willem de Ruijsschen
en Jan Baptist de Visscher, Heer van Schiplaeken, hadden daarop ook renten van
100 en van 75 gulden. Meertmans procedeerde tegen Lucas Hennick, die het beheer
van het goed had en op zijne beurt in verzet kwam tegen de in-beslagneming door
n

den Heer van Schiplaeken. Het proces werd den 15 Mei 1638 beslist. (Processen
bepleit voor het leenhof van Brab., 804-1958.)
Later werd Philip van Erp, secretaris en thesaurier van den grooten raad te Mechelen,
eigenaar van het
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o

o

kasteel. Hij trouwde 1 Françoise Houwis, die in 1631 stierf, en 2 Isabella Crabbe.
t

Hij werd bij zijne eerste vrouw in de S Janskerk te Mechelen begraven.
Hun grafschrift luidt:
e

ICY GISENT PHLE VAN ERPE, SECRETAIRE ORD DU ROY EN SON GRAND
t

CONSEIL, ET RECEVEUR DES EXPLOICTS DE SON CONSEIL PRIVÉ ET DUD
GRAND CONSEIL, OBIIT LE XXV DE MAI 1642 ET DAM. FRANçOISE HOUWIS
SA FEMME, OBIIT LE XVIII NOVEMBRE
1631. PRIEZ POUR EUX.
Zooals wij boven hebben gezien, verkocht zijne weduwe Isabella Crabbe het kasteel
aan Jan Carel Smissaert.
n

n

Op den 29 Januari en den 26 Maart van 1650 verheft Jacob van den Kerckhove,
koopman te Antwerpen, de Heerlijkheid Niel en het slot Nielerbroeck en nog een
stuk land te Niel, voor Gerard Reijnst en zijne zuster Constantia, weduwe van Jan
Carel Smissaert, die als erfgenamen van hunnen broeder Jan, ieder de helft van
dat goed hadden verkregen. (M. 9. pag. 65 en 77.)
Constantia hertrouwde kort daarna met Willem (Guillelmo) de Raadt (of Raedt);
wáár en wanneer hebben wij niet kunnen ontdekken.
Evenmin is het ons gelukt over dezen Willem de Raadt en zijne familie nadere
bijzonderheden te vernemen. Uit de omstandigheid dat de naam in de
beleeningsacten meestal ‘de Raadt’ met aa, en niet
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ae geschreven is, en, zooals wij zullen zien, Willem de Raadt en zijne vrouw eene
volmacht laten verlijden voor den magistraat der stad Amersfoort, laat zich opmaken,
(1)
dat dit echtpaar in de Noordelijke Nederlanden woonde .
n
Jacob van den Kerckhove, als gemachtigde der bezitters, verkoopt den 7 Maart
r
1653 voor notaris le Rousseau te Antwerpen, aan Jo Martijn Ignatius de Hornes
en zijne vrouw Suzanna de Groote, de heerlijkheid Niel, het slot Nielerbroeck met
het daarbij behoorende kasteleinshuis, stalling, duiventil en andere getimmerten,
en 74 bunders land, voor de som van 93,500 gulden, waarvan 63,500 ten dage der
beleening aan Gerard Reijnst moesten betaald worden; de overige 30 duizend
gulden in het volgende jaar met bijpassing van 3 procent voor rente. Deze laatste
som moest ten behoeve van den jongen Jan Carel Smissaert, zoon uit het eerste
huwelijk van Constantia, op soliede hypotheek belegd worden.
n
Op den 21 Maart 1653 verleenen Willem de Raadt en zijne vrouw, voor den
magistraat van Amersfoort, volmacht op van den Kerckhove om de koopers voor
het leenhof van Mechelen in het bezit der goederen te stellen. Eene gelijke volmacht
r
werd door D Gerard Reijnst, raad en gewezen schepen der stad Amsterdam, op
e
den 26 van gemelde maand verleden voor den magistraat van den Haag, waarop
n
den 17 Juni daarop volgende de beleening der koopers plaats heeft (M. 10, p. 147
o
v .)
In der tijd was verzuimd de ten behoeve van Antonia

(1)

De bekende geslachtkundige H.M. Werner had de beleefdheid voor ons onderzoek te doen
naar dezen de Raadt in het archief te Amersfoort, waarover wij hem onzen dank betuigen.
Die nasporing leverde echter geen resultaat op.
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van Canis, weduwe van Jan van Eversdijck en Hendrik 't Seraerts, ridder, heer van
Millegem, en diens vrouw Maria de Herbais, op Nielerbroeck gevestigde renten bij
het leenhof te laten boeken, wat volgens de wetten van het land van Mechelen
noodig was. Dit verzuim werd 30 October 1655 hersteld en aan de rechthebbenden
n

op de renten het kapitaal terugbetaald (M. 11, p. 30, 33, 36); den 28 April 1657
r

betaalden ook Gerard en Constantia Reijnst aan J Johan Antoon de Ruijsschen,
heer van Elissem, zoon van bovenvermelden Willem, het kapitaal voor de van zijn
vader geërfde rente, groot 100 gulden, op Nielerbroeck. (Ibid.)
r

D Gerard Reijnst, raad en schepen der stad Amsterdam, stierf 29 Juni 1658. Bij
zijne vrouw Anna Schuijt had hij deze kinderen:
1.
Albert, sterft jong;
2.
Jan Reijnst, heer van Drakestein, trouwt Eva Hoofman;
3.
Gerrit.
4.
Abraham.
5.
Constantia, vrouw van Pieter Schaep (zoon van Pieter en van Margaretha
Halling, wier grafschrift en kwartieren men zie bij S. van Leeuwen, Batav. Illustr.
Jan Carel Smissaert, zoon van Constantia Reijnst, was domheer te Utrecht,
commandant van Montfoort en lid van de Staten van Utrecht. Hij trouwde 20
december 1674 Constantia Coijmans († 29 december 1723) en overleed 16 Januari
(1)
1708. Hij had vele nakomelingen .

(1)

Vele gegevens betreffende de familiën Reijnst en Smissaert, zijn wij verschuldigd aan de
welwillendheid van den heer Jhr J. Six te Amsterdam, die met de meeste bereidvaardigheid
zijne papieren ter onzer beschikking stelde.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

653
r

Jo Martijn Ignatius de Hornes, de nieuwe heer van Niel, was ook heer van Rivieren
en Geldrop; bij openen brief van 6 Augustus 1661 werd hij tot Schout van Mechelen
benoemd. Hij was een zoon van Amand, edelman der aartshertogen Albert en
Isabella, proviaat-meester (provedor) generaal der legers van de Nederlanden en
(1)
van Bourgondië, en lid van den raad van oorlog, Heer van Geldrop , en van Isabella
della Faille, dochter van

(1)

In 1377 gaf Jan van Geldrop, ridder, voor schepenen van 's Hertogenbosch, aan zijne dochter
Beele en aan Jan Oem van Bouchoven (i.e. Bokhoven), haren aanstaanden man, als
huwelijksgift, eene feudale rente van 20 gulden penningen, gehypothekeerd op de heerlijkheid
van Geldrop, destijds toebehoorende aan Heer Arnout de Hornes. (B. 20, p. 176). - Op den
n

23 Januari 1615 komen voor: François de Hornes, graaf van Houtkercke, baron van Honscote,
Sluis bij Rijssel, Heer van Braine-le-Chasteau, Yttre, enz., en ‘damoiseau Amand de Hornes,
écuyer, seigneur de Geldrop’, aan wien eerstgenoemde, van zijns vaders wegen, George de
n

Hornes, graaf van Houtkercke, enz. 5007 gulden schuldig is (B. 371). - Bij open brief van 23
Januari 1630 werd Amand de Hornes, Heer van Geldrop, benoemd tot gewoon
monstercommissaris van het krijgsvolk des Konings (C. 45873, p. 535). In 1635 of 1636 richtte
Amand de Hornes een verzoekschrift aan den Koning, om den titel van Ridder te verkrijgen.
Hij zet zijn verzoek kracht bij door te herinneren aan den langdurigen krijgsdienst van zijnen
vader Amand, Heer van Geldrop, en aan den heldendood van zijnen overgrootvader van
moederszijde ‘mort au service de Sa Majesté, en défendant le château de Lovenstein’. Hij
voegt er nog bij dat hij zelf sedert 22 jaren in dienst is van zijne majesteit; dat hij 6 jaren
gediend heeft in het regiment van den baron de Hassicourt, 10 jaren als edelman van het
Huis van wijlen den Aartshertog en 6 jaren in hoedanigheid van ‘Commissaire des montres
desservant l'office de veedor general et contador’ (Papiers d'état et d'audience 884. p. 394).
n

r

Op den 30 April 1639 bekennen Jo Amand de Hornes, Heer van Geldrop, ‘provédor général
des vivres de Sa Majesté’ en zijne vrouw Isabella della Faille van den magistraat der stad
Antwerpen de aflossing ontvangen te hebben van het kapitaal eener rente. Isabella was de
dochter van Martijn della Faille, heer der baronie Nevele, die bij testament van 11 April 1619,
voor notaris Nicolay verleden, zijne goederen met fidei-commis belastte. (B. 374, p. 128.)
rs

Den 7 December 1641 werden de Jo Godfried (Goord), Amand, en Hendrik de Hornes en
hunne zusters Catharina en Maria, allen kinderen van wijlen Barbara de Jeude en van wijlen
r

Jo Amand de Hornes, Heer van Geldrop, beleend met eene rente gehypothekeerd op eene
r

molen te Dieghem, krachtens het testament van hunnen oom Jo Jan de Jeude, Heer van
Hardinxvelt. (B. 374, p. 204).
Men zegt dat Amand de H., echtgenoot van Barbara de Jode, een zoon is van Martijn de
Hornes, graaf van Houtekercke, en van Catharina de Hornes.
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Martijn, heer van de baronie van Nevele, van Heijdonck en Vichte, en van Sibylla
Stecher; kleinzoon van dien vermaarden Amand de Hornes, heer van Geldrop,
kapitein der infanterie, over wiens geboorte men zooveel geschreven heeft, en van
(1)
Barbara de Jode of Jeude, vrouw van Hardinxveld , dochter van Arnout, heer van
genoemde plaats, kastelein van Loevestein, en van Maria Boisot.
o

Martijn Ignatius de Hornes, trouwde 1 Suzanna de Groote (in goud boven twee
(2)
zwarte sterren en in den schildvoet een groen klaverblad ), weduwe van Frans
Meerts, dochter van Ferdinand en van Anna van Colen (dochter van Bartholomeus
en van Susanna Tholincx), en kleindochter van Nicolaas de Groote en van Maria
(3)
van Breuseghem .

(1)

Eene andere Barbara de Jode, natuurlijke dochter van wijlen Gerard de Jode, werd te Brussel
gelegitimeerd, 20 December 1641. (C. 167, p. 22.)

(2)

Op de rouwborden uit de 18 eeuw, op het kasteel van Niel, is het schild van zilver, en de
sterren van rood.
Frans Meerts koopman te Antwerpen en handelsdeelgenoot van Nicolaas de Groote, trouwde
in 1646 met de zuster van zijnen compagnon, Susanna. Het contract werd den 27 October
1646 verleden voor notaris Doppegieter. De aanstaande man verschijnt vergezeld van
Balthazar de Groote, ‘zijnen schoonvader’; de bruid is bijgestaan door hare moeder Anna

(3)

e

r

van Colen, Jo Joachim Marchant, heere van Marselaer, secretaris van den secreten Rade
van S. Maj. etc., haeren behout vader, Jan de Bartholomeo van Colen, haren oom en haren
broeder Nicolaas de Groote.
Meert brengt ten huwelijk aan een huis met tuin in de Venisstraat, kapitalen, geplaatst in de
handelshuizen de Groote en Meerts, en Balthazar en Ferdinand de Groote, drie huizen te
Weert, schuldbrieven, enz. (Arch. op het kasteel van Niel.)
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Na den dood van Susanna, die op 22 Februari 1663 in het kraambed overleed,
hertrouwde Martijn Ignatius de Hornes met Tita Johanna Marchant, vrouw van
Marselaer, waarvan zij de helft verkreeg na den dood van haren vader Joachim, bij
verheffing van 17 October 1668, terwijl zij de andere helft naastte van Cornelis van
(1)
Reijnegom, ridder, heer van Buzet, Coensborcht, enz. .
Deze helft was namelijk bezwaard met een kapitaal van 4500 gulden, naar 6 1/4%
rente, ten behoeve van genoemden Cornelis van Reijnegom. Krachtens besluit van
het leenhof werd het leen verkocht; de hypothecaire schuldeischer werd kooper
voor 11600 gulden, en verhief het 10 October 1670; maar Tita Johanna Marchant
e

liet op den 16 van dezelfde maand hare rechten op de heerlijkheid gelden ‘van
e

bloedswegen’. Zij werd er mede beleend den 30 daaraan volgende, nadat zij van

(1)

r

M Francois Marchant, raad der prinsen van Savoije, Beijeren, Cleve en Luik, en hun
vertegenwoordiger aan het hof der aartshertogen Albert en Isabella, en zijne vrouw Tita (Tieth)
Hoppers, dochter van den bekenden geleerde Joachim H., den vriend van den grooten
staatsman Viglius ab Aijtta van Zuijchem, kochten Marselaer en verhieven het 19 November
1608. Zijne dochter Petronella Livina Marchant en haar man Maximiliaan de Mol volgden hun
op, 11 Maart 1628. (E.B. en B 370, p. 249.) Deze heerlijkheid was gelegen onder Malderen,
Lippeloo en Londerzeel en bestond in 1683 uit 36 bunders bouwland, bosch en weiland, een
kasteel, een laathof, een cijnsboek en een leenhof (B. 378. p. 153.) Jan Baptist Christijn,
baron van Meerbeek, stelde een proces in tegen den Curator van het sterfhuis van Martijn
Ignatius de Hornes en Johanna Marchant, vrouw van Marselaer; hij eischte den gerechtelijken
verkoop van de heerlijkheid Marselaer. Het proces werd uitgewezen den 9 Juli 1693.
(Processen, bepleit voor het leenhof van Brabant 876-2671.)

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

656
o

Reijnegom ten volle had afbetaald. (B. 377, p. 219 v , - 223.)
Martijn Ignatius testeerde met Susanna de Groote, 12 Januari 1663 (octrooi van
25 Juni 1657).
Met zijne tweede vrouw vestigde hij, 9 Februari 1683 eene rente van 312 gulden
10 st. op de heerlijkheid Marselaer, ten behoeve van Igidius Dominicus de Pape,
raad ordinaris in den raad van Brabant, en diens vrouw Anna Catherina Nocetti,
welke rente werd afgelost 13 April 1686. Maar op denzelfden dag verhypothekeerden
zij weder hun kasteel Marselaer met alle onderhoorigheden, voor 9500 gulden, ten
behoeve van Jan Baptist Christijn, ridder, lid van den hoogen raad van Vlaanderen,
van den raad van State en van den bijzonderen raad, hoofd-intendant van den
krijgsraad, en zijne vrouw Catharina de Pretere. (B. 378 p. 78, 153, 156.)
r

Op 21 Maart 1687 verheft Jo Martijn Ignatius voor hem zelven en zijne
familieleden, die hem hunne aandeelen afstonden, door den dood van Catharina
de Hornes, eene rente op een molen te Dieghem, genaamd Voortmolen, welke hij
denzelfden dag overdraagt aan Jan Baptist Meeus, wijnhandelaar te Brussel en
diens vrouw Eleonora Thoron. De verheffing had behooren te geschieden namens
de zuster van Catharina, Maria de Hornes, die inmiddels was gestorven. De overige
r

belanghebbenden waren Jo Johan Amand François de Hornes, Elisabeth, Maria,
Maria Anna, Françoise Julienne, Johan François, Helena de Hornes, Johan van de
Venne, erfgenaam van Augustinus Daniel de Hornes, geestelijke, Machteld en Maria
Barbara de Hornes. (B. 378 p. 172.)
n

r

Den 16 Januari 1687, laat Jo Martijn Ignatius de Hornes, Schout van Mechelen,
Heer van Niel en
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Geldrop, enz. door George van den Driessche (bij procuratie van 28 December
1686 verleden voor Schepenen van Geldrop) ten behoeve van Jacob du Mont, alias
Brialmont, voor een kapitaal van 4300 gulden eene rente van 268 gulden 15 st. op
Nielerbroeck vestigen. (M. 15 p. 207.)
Op 28 Februari 1688 doet hij voor notaris Croon, aan zijne vier dochters uit het
eerste huwelijk, opgaaf van het haar, in verband van het met hare moeder gemaakte
testament, toekomende wettelijke erfdeel, en machtigt hij van den Driessche, voor
het leenhof het noodige te doen. Dit geschiedde 13 Maart. (M. 15 p. 268.)
(1)
Op 11 Juni 1691 verheft Tita Johanna de Hornes voor haar zelven en hare drie
zusters, tot zekerheidstelling van haar erfdeel, twee derden in een huis met ongeveer
40 bunders land te Niel (Nielerbroeck), waarop zij als ‘sterfvrouw’ wordt ingeschreven.
r

Jo Amand Adriaan de Hornes, zoon van Jan Frans, legt den eed voor haar af. (M.
16.)
r

Jo Martijn Ignatius de Hornes en Susanne de Groote hadden 13 kinderen, die,
behalve de onder 11 genoemde, allen te Antwerpen in de St-Jacobskerk gedoopt
werden.

(1)

Door den minder gewonen voornaam Tita, welken ook de tweede vrouw van M.J. de Hornes
droeg, zou men in verzoeking komen, te meenen dat Tita Johanna uit dit tweede huwelijk
gesproten was, hetwelk toch niet het geval is.
Goethals (Diction. Nob.) noemt in zijne genealogie de Hornes, (waarvan wij intusschen met
voordacht geen gebruik hebben gemaakt, omdat wij meermalen in de gelegenheid waren de
onbetrouwbaarheid van dien schrijver te bevestigen) Tita Johanna: ‘Ida Johanna’ en duidt
haar aan als eene dochter uit het tweede huwelijk. En daarbij citeert hij zelf een uittreksel uit
haar testament, waarbij zij hare moeder Susanna de Groote noemt!
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Amand Ferdinand, ged. 26 Febr. 1649.
Anna Maria, ged. 11 Maart 1650.
Susanna, ged. 5 Maart 1651. Sterft jong.
Imbert, ged. 9 April 1652, volgt.
Maria Johanna, ged. 22 Maart 1653.
Margaretha, geboren 1654.
Isabella Clara, ged. 24 Juni 1655, non, te Muijsen. Zij neemt 5 Mei 1708 van
r

M Jacob Gerard Knijff, schepen te Antwerpen en diens vrouw Maria Agnes
Verbiest 2500 gulden ter leen tegen eene rente van 156 gulden 5 st., op haar
aandeel in Nielerbroeck, en wordt 26 October 1709 met goederen uit de
nalatenschap harer zuster Susanna beleend. 1731 is zij dood.
8. Susanna, gedoopt 15 Juli 1656. Op den 17n Januari 1704 deelden de
erfgenamen hare nalatenschap voor Schepenen van Niel. De beleening volgt
op 29 October 1709. Zij trouwde te Antwerpen (in St-Georgskerk) 7 Juni 1672,
met Jacob van Santvoort, van wien zij geene kinderen had, daar hare broeders
en zusters van haar erven.
9. Maria Catharina, ged. 7 Juli 1657.
10. Tita Johanna, ged. 27 Februari 1659, vrouw van Don Francisco Josepho
(1)
Moreno , (in 1731 dood)

(1)

14 Augustus 1654 verheffen de zonen van Don Domingo Moreno, kapitein der cavalerie in
dienst van zijne Majesteit, ten gevolge van den dood huns vaders, 6 bunders bosch te
Nuwerode, in het bosch genaamd van Wailhain, of de Mainaert; Jean Louis Moreno, priester
en kanunnik van St. Waudru te Bergen, werd als sterfman van het leen ingeschreven (B. 375
p. 138). D. Petrus Ignatius Moreno, Bruxellensis, nobilis, werd aan de universiteit te Leuven
als student ingeschreven 4 September 1651 (Matricula van Leuven). Don Petro Moreno,
licentiaat in de rechten en advocaat bij den Raad van Brabant, en Jean Louis Moreno, priester
en kanunnik van het adelijk kapittel van St. Waudru te Bergen, geven kwijting voor notaris de
Mailleth te Brussel, 20 December 1673.
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met wien zij in 1706 te Brussel woont; 6 December 1706 dragen zij aan Pieter
Boeij, brouwer op het Tolhuijs bij Schelle, eenig land te Niel over, en nemen 5
Mei 1708 van Anna Catharina van Thienen, weduwe van Pedro van
Horenbeeck, 2700 gulden ter leen tegen eene rente van 162 gulden, op hunne
goederen te Niel; 28 Juni 1716 vestigen zij ten behoeve van Isabella Bosschaert
te Antwerpen een kapitaal van 3300 gulden, doende 206 gulden rente. 18
September 1715 betalen zij aan Norbert Johan Schut, zoon van Anna Catharina
van Thienen, uit haar eerste huwelijk met Norbert Schut, het van zijne moeder
geleende kapitaal terug; 21 April 1731 wordt Tita Johanna de Hornes, als
weduwe en erfgename van hare ab intestato gestorvene zuster Isabella, voor
haar zelven en hare zuster Francisca beleend. 14 Juli 1733 verheft zij de
goederen van deze hare overledene zuster. Zij testeerde 4 Juli 1733 voor
notaris van Boeckel te Brussel, en stelde tot erfgenaam in Philip Willem Malinez,
die hare goederen 26 April 1736 verheft. (M.) Hij is gezegd een zoon van Philip
Lodewijk van Male, gezegd Malinez, burggraaf van St. Albert, te zijn.
11. Susanna Maria Louisa, gedoopt 30 November 1660, te Niel.
12. Francisca Xaveria de Hornes, gedoopt 7 December 1661, echtgenoote van
r

(1)

Jo Jan Frans Quellinus , kapitein in Spaanschen dienst, met wien zij 28 Juli
1706, aan den genoemden Pieter Boeij, 2 bunder weiland in Nielerbroeck
e

overdraagt voor 1050 gulden; den 28 van

(1)

Arnout Quellinus, beeldhouwer, † 22 November 1700, ligt te Antwerpen begraven in de St.
Jacobskerk, met zijne beide vrouwen Anna Gabron, † 15 November 1669, en Cornelia Volders,
† 24 Februari 1700. (J.F. II p. 153.)
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de volgende maand verkoopen zij weder landerijen te Niel voor 4229 gulden
en nemen op den zelfden dag op hun aandeel in het slot Nielerbroeck een
kapitaal van 1500 gulden op, naar 6 1/4%. 1733 is zij dood (M).
Jan Frans Quellinus stamde van eene Antwerpensche kunstenaarsfamilie af.
Bij zijn doop, op 17 Januari 1673, waren David Teniers de Jongere en Francisca
de Hemelaer doopheffers geweest. Hij was een zoon van Jan Erasmus
Quellinus, schilder van keizer Leopold, en van Cornelia Teniers, (die eene
dochter was van den beroemden David en van Anna Breughel, dochter van
Jan, genaamd de fluweelen Breughel en van Catharina van Marienburg),
kleinzoon van den schilder Erasmus Quellinus en van Catharina de Hemelaer,
en achterkleinzoon van den ‘antiek snijer’ Erasmus Quellinus en van Elisabeth
van Uden.
13. Martijn Ignatius de Hornes Junior, ged. 18 Februari 1663. De doopgetuigen
e

waren Ferdinand Amand de Hornes en Tita Johanna Marchant, die later de 2
vrouw zijns vaders wierd. Hij sterft zonder kinderen na te laten.

Daar Martijn Ignatius de Hornes, de vader, een groot liefhebber van paarden was
(amantissimus), richtte hij volgens getuigenis van een tijdgenoot, de Baron Jacob
le Roy, op zijn goed eene stoeterij op. De berichtgever voegt er nog bij: et locus ille
percommodus ob vicina ei pascua, in quce amaenus e domo prospectus, dum
armenta in pabula aguntur (March. p. 269).
Martijn Ignatius de Hornes, die dikwijls onder de leenmannen van het land van
Mechelen voorkomt, stierf 30 Juni 1691, en werd bij zijne eerste vrouw in de kerk
te Niel begraven onder een fraaie graftombe.
Het opschrift luidt:

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

661
‘D.O.M.
MARTINUS IGNATIUS DE HORNES TOPARCHA DE GELDROP, NIEL ETC.
MECHLINIAE PROTOPRAETOR HOC SIBI ET SUSANNAE DE GROOTE CONJUGI
ti

DULMAE MONUMENTUM P. OBIIT HAEC A. X M.D.C. LXIII. FEBR. XXII AETATIS
SUAE XXXI CONSOLATIONE SOLA SUPERSTITI RELICTA QUOD UNICE SIBI
o

SEMPER CHARAM PRAEMISIT NON AMISIT IPSE HANC SECUTUS A M.D.C. LX...
AET..... SIBI UT SOCIAM BEATAE AETERNITATI INVENIAT PRAECARE.’

Men ziet uit het begonnen jaartal, dat de Hornes, als zijn sterfjaar op dit monument
e

liet zetten, dat hij niet verwachtte de 18 eeuw te zullen beleven. Hij moet dus op
(1)
hoogen ouderdom gestorven zijn.
Boven het grafschrift zijn twee wapenschilden. a) de Hornes: gevierendeeld, 1
en 4 in goud drie roode met zilver beslagene jagdhoorns (Hornes), 2 en 3 Châtillon,
het schildhoofd beladen met een zwarte meerl (de Jode). b) de Groote: zooals boven
omschreven. De eenige helm draagt het helmteeken van de Hornes:

(1)

Volgens de Inscript. funér., was hij geboren 25 December 1619 en stierf hij te Antwerpen. In
de St. Pauluskerk aldaar, ziet men op de eerste zitplaats langs den kant van de Epistel, het
wapen van M.J. de Hornes, gevierendeeld met de Jode.
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een hermelijnen muts. Schildhouders: twee wildemannen die in de vrije hand eene
op den schouder rustende knots dragen.
r

Jo Imbert (of Embert) de Hornes, verhief 25 Augustus 1691 de heerlijkheid Niel,
zijn aandeel in Nielerbroeck en een halven bunder land te Niel (M. 16).
Hij verkreeg ook Geldrop.
Op aanzoek van Jan-Baptist Christijn, baanderheer van Meerbeke, werd de
heerlijkheid Marselaer in openbaren verkoop gebracht, ingevolge besluit van het
leenhoi van 16 October 1694; kooper werd Martinus Frambach, die de verheffing
deed op 23 December daaraan volgende. (B. 379, p. 160.)
Hij was 9 April 1652 in de St. Jacobskerk te Antwerpen gedoopt, en had zich bij
huwelijkscontract op 31 Januari 1688, verleden voor den notaris Christiaan Harts
te Lier, in den echt verbonden met Cornelia Manriquez. Zij komt ook voor met de
r

voornamen Cornelia Elisabeth (of Isabella), en was dochter van Jo Alphonse, griffier
(1)
van Buggenhoudt, Maldere, Liesele en Lippeloo en van Susanna Bogaerts, dochter
van Jan Bogaerts notaris, drost en ontvanger van Rumpst, enz., en van Maria de
(2)
Nielis . Omdat Imbert bij het huwelijkscontract van geen zijner familieleden vergezeld

(1)

(2)

Hij wordt gezegd ook kapitein en gouverneur van Lier te zijn geweest. Hij stierf 2 November
1672. Zijn rouwbord in de slotkapel te Niel, heeft deze kwartieren: Manrique, de la Corona,
Ido, Liedekercke. Hij voerde het wapen van Manriquez de Lara.
Bogaerts: in zilver een groene appelboom met gouden appels en staande op een grond van
het tweede. Nielis: in goud drie zwarte kepers.
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was, houden wij het er voor, dat zij met die verbintenis niet ingenomen waren. De
meerderjarige bruid werd bij die gelegenheid vergezeld door haren oom Jan van
der Cammen, licentiaat in de rechten.
Er wordt gemeenschap van goederen tusschen de aanstaande echtgenooten
bepaald, met uitzondering van den aanbreng der bruid en van hetgeen zij later door
erfenis zoude kunnen verkrijgen. De inkomsten en winsten zullen gemeen zijn.
Wanneer de bruidegom het eerst zonder achterlating van kinderen komt te overlijden,
dan zal de bruid de meubelen, juweelen, gereed geld en effecten verkrijgen, en, uit
den boedel van haren man 12,000 gulden, alsmede het vruchtgebruik van zijn
geheele vermogen, onder den last van de schulden te betalen. Maar, wanneer er
kinderen zijn, dan zal de bruid de meubelen, juweelen en het vruchtgebruik van het
vermogen van den man verkrijgen en de helft van de winst, maar niets van de door
hem ten huwelijk aangebrachte gereede gelden en effecten. Zij zal de kinderen
volgens stand laten opvoeden en bij hunne meerderjarigheid eene uitzet medegeven.
Mochten de kinderen zonder testament voor de moeder sterven, zoo zal deze alle
voordeelen genieten, alsof er geene kinderen geweest waren. Wanneer de bruidegom
de langst levende mocht zijn, dan zal hij alle meubelen en alle gereed geld hebben,
alsmede het vruchtgebruik van het vermogen zijner vrouw, onder den last van de
(1)
schulden, en voorts de kinderen naar stand opvoeden en uitzet geven .
Ten gevolge van een octrooi van den raad van Brabant van 14 September 1680,
testeerde Susanna Bogaerts,

(1)

Archief der stad Lier; een afschrift van dit contract zijn wij verschuldigd aan de welwillendheid,
van den heer Mast, schepen dier stad.
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r

weduwe van Jo Alphonse Manriquez, op 23 Mei 1712 voor notaris van Caster te
Mechelen, op den grondslag van een mutueel testament, dat zij op 2 November
1668 met haren man had gemaakt voor den notaris van der Elst te Londerzeel. Zij
bepaalt dat zij in St. Janskerk te Mechelen begraven wil worden, beschikt brood
voor de armen en stelt een groot aantal missen vast, en beveelt voorts dat hare
jongste twee dochters, Cornelia Manriquez, vrouw van Niel, en Petronella, behouden
zullen de goederen, die haar bij de voorloopige verdeeling, voor notaris Verhulst, 1
Augustus 1690, waren toegewezen, en evenzoo haar zoon Frans Ignatius en hare
dochter Maria Theresia. De overige goederen worden gelijk onder de kinderen
verdeeld. Van de onroerende goederen moet Petronella hebben een ‘eesterbosch’
genaamd ‘de Diepmeurter’ groot 1 bunder, gelegen te Op-Hombeek; Frans Ignatius
twee stukken land te Rumpst, genaamd ‘de Misselblocken’ en een huisje in het
‘leckeruijstratien’ te Mechelen; en Maria Theresia het aldaar door de erflateres
bewoondehuis in de Blockstraet. De gezamenlijke goederen van Frans Ignatius
worden met fidei-commis belast, en moeten bij zijn kinderloos overlijden aan de
jongste twee zusters of hare nakomelingen komen; ook moeten de goederen van
de oudste dochter, na haren dood, aan de jongste twee zusters of hare
nakomelingen, ten deel vallen. Mochten de oudste twee kinderen dit testament niet
binnen acht dagen, na den dood hunner moeder schriftelijk bekrachtigen, dan zullen
zij niets meer dan de legitime portie hebben. De schulden moeten door de kinderen
gemeenschappelijk worden gedragen en de meubelen aan den meestbiedende der
kinderen worden toegedeeld. De opbrengst wordt voor vroome giften en
begrafeniskosten bestemd. Tot uitvoerder van
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den uitersten wil wordt benoemd de pastoor der parochie van St. Jan te Mechelen,
die voor zijne bemoeiingen 15 pattacons zal genieten. Getuigen zijn Jan
(1)
O'Donnoghue en Jan Frans Quellinus. (M. 23. p. 324) .
r

Jo Imbert de Hornes, zijne vrouw Cornelia Manriquez en zijne zusters Susanna
en Tita, ongehuwd, en Francisca, met Jan Frans Quellinus, haren man, en zijn
r

broeder Jo Martijn Ignatius de Hornes, nemen van Alexander de Bay, generaal
majoor (markies bij diploma, d.d. Madrid, 23 Juli 1704) en zijne vrouw Cecilia van
Wissenkercke, een kapitaal van 18000 gulden op, waarvoor zij hun eene rente op
de heerlijkheid Niel en Nielerbroeck verleenen. Nicolaas van den Bergh,

(1)

Suzanna Bogaerts en hare dochters Maria Theresia en Petronella, lieten, krachtens een
vonnis, 2 1/2 bunder land, toebehoorende aan George Joseph d'Ittre de Castre, erfgenaam
van Maria Eleonora d'Ittre de Castre, in het openbaar verkoopen. Pieter van der Auweraa is
kooper en wordt er mede beleend 14 October 1713.
n

Den 24 Maart 1714 verheft de secretaris van den grooten Raad te Mechelen, Bogaerts,
wegens den dood der weduwe Manriquez, voor den heer Lucas Frans Bogaerts, zijnen
broeder, land te Schrieck.
e

Den 14 van de volgende maand verheft bovengenoemde Frans Ignatius Manriquez, wegens
den dood zijner moeder, een bosch te Beersel, genaamd ‘de Kouberch’ (M. 22, p. 215, 293,
r

294) 7 September 1716 verheft Maria Theresia Manriquez, vrouw van Jo Willem de la Motte,
krachtens de na doode harer moeder plaats gehad hebbende boedelscheiding, een bosch
te Beersel.
e

Den 17 der volgende maand verklaart zij hare rechten, op het bosch te Beersel aan haren
broeder te hebben afgestaan. (M. 23, p. 51, 55.)
n

r

Den 4 Juli 1731 verheft Susanna Manriquez dit leen door den dood van haren vader Jo
Frans Ignatius. Deze was kapitein in Spaanschen dienst in het regiment van den generaal,
markies de Lozorios. Zijne weduwe Barbara Theresia Kampart als vruchtgebruikster, en haar
20jarige zoon Ferdinand Manriquez, kadet bij hetzelfde regiment, verkoopen het bosch aan
Adriaan Serneels, meijer van Beersel. (M. 26, p. 91, 157.)
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Schout van de heerlijkheid van Laere, dient de acte bij het leenhof in, den 9 Januari
1700 (M. 17).
Imbert de Hornes testeerde met zijne vrouw te Niel, den 1 Februari 1703 en stierf
aldaar 30 Juli van dat jaar. Cornelia Manriquez bezat het vruchtgebruik der
heerlijkheden Niel en Geldrop en overleefde haren man tot 23 Mei 1744.
Van Imbert de Hornes en Cornelia Manriquez zijn ons deze kinderen bekend,
allen gedoopt te Niel.
1. Susanna Theresia Louisa, ged. 25 December 1688, † te Niel, 25 April 1706.
2. Maria Johanna Constantia, ged. 7 Maart 1690, † 30 Mei 1746, als weduwe
O'Donnoghue. - Zij volgt.
3. Johanna Maria Josepha, ged. 13 Augustus 1691.
4. Jan Carel, ged. 18 Juli 1694, † 28 Augustus 1715 te Niel.
Voorts nog een kind, dat niet te Niel gedoopt is, nl.:
5. Martijn Ignatius, † te Niel, 17 November 1703.

r

Op 22 November 1703 verheft Joost Frans Engrand, voor Jo Jan Carel de Hornes,
wegens de dood zijns vaders Imbert, de heerlijkheid Niel en zijn aandeel in het slot
e

Nielerbroeck (M. 18, 2 deel, 125).
r

(1)

Jo Jan Carel de Hornes was Hoofdman van de Gilde van St. Sebastiaan te Niel .
19 April 1710 stond hij met medewerking van andere vertegenwoordigers van die
gilde, het Schuttershoff te Niel af aan

(1)

on

De Heer B Alb. de Roye van Wichen deelde ons mede dat sedert dat tijdstip de eigenaren
van het kasteel van Niel allen die functie hebben bekleed, zoo als dit nog heden ten dage het
geval is.
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Jan Lenie en Adriana Verreijcken, onder den last dat zij er een huis moesten bouwen
ten dienste van de gilde, en het overblijvend terrein aanleggen tot tuin, en om er te
plaatsen twee doelen omme de Guldebroeders daer op te schieten naer hun gelieven,
terwijlen de eerste comparanten verclaeren te hebben hun plaetse ende wip op de
heijde, daer sij gewoon sijn den vogel te schieten als van ouder tijden.
De verkrijgers zullen aan het broederschap moeten betalen eene jaarlijksche
(1)
schuldphchtigheid van tien gulden .
Op 20 Juni 1705 wordt Maria de Hornes, non, als erfgename van Imbert, beleend
met een leen van 1/2 bunder te Niel. Cornelia Manriquez, vrouw van Niel, weduwe
r

van Jo Imbert de Hornes, Heer van Niel, Geldrop, enz. naastte de door hare
schoonzusters Tita Johanna en Francisca Xaveria de Hornes aan Pieter Boeij
verkochte stukken land, en liet, 2 April 1708, hare kinderen Jor. Jan Carel en Maria
Johanna Constantia de Hornes, als bezitters inboeken. Verder verkreeg zij van de
erfgenamen van haar schoonvader, die Nicolaas van den Bergh, Schout van Laere,
tot uitvoerder van zijnen uitersten wil had benoemd, voor 4300 gulden, die tot
gedeeltelijke aflossing der schuld aan den markies de Bay dienen moesten,
onderscheidene landerijen, belast met eene jaarlijksche schuldplichtigheid van 15
mocken rogge, en 1 gulden 15 st. ten voordeele der kerk te Niel. (Verheff., 5 Mei
1708; M. 20, p. 18, 32.)
Op grond van een octrooi van den Raad van Brabant, van 8 Februari 1707, neemt
Cornelia, met goedkeuring van Hieronymus Haerts, pastoor te Borch,

(1)

Arch. op het kasteel van Niel.
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r

als voogd van hare kinderen, van M Jacob Gerhard Knijff, schepen van Antwerpen,
en diens vrouwe Maria Agnes Verbiest, 19,000 gulden op, gedeeltelijk ter aflossing
der schuld aan den markies de Bay, gedeeltelijk om aan Pieter Boeij zijne
koopsommen terug te geven. Het echtpaar Knijff verkreeg daarvoor eene rente van
1187 gulden. Deze 19,000 gulden werden als hypotheek ingeschreven op
Nielerbroeck en andere landerijen te Niel, op een goed te Boel (of Bael) bij Aerschot,
r

leenroerig van den Hertog van Aerschot, hetwelk M JanBogaerts en zijne vrouw
Maria de Nielis in 1644 verhieven, en nog andere daar gelegene goederen. Deze
Aerschotsche leenen had Suzanna Bogaerts, de moeder der Vrouw van Niel, vroeger
verkregen. Op 12 Mei 1708 werd deze door hare moeder gemachtigd, die goederen
(1)
tot zekerheid der leening te verbinden (M. 20, p. 42.) .
n

Cornelia Manriquez maakte den 20 September 1743 op het kasteel van Niel een
nieuw testament, voor notaris Quarteer te Boom.

(1)

Maria Agnes Verbiest stierf te Antwerpen, 23 Mei 1724. Haar man plaatste voor haar in het
Minderbroedersklooster aldaar een gedenkteeken met beider wapen, waarop hij zich noemt
‘Jacob Gerardus Knijff, S.R.J. Eques hereditarius hujusque urbis consul’. Hij was bij diploma
van 1 September 1719 door Keizer Karel VI tot den Rijksridderstand verheven. 9 Augustus
1724 verheft M'her Jacob Gerhard Knijff, voor hem en zijne kinderen, wegens den dood zijner
r

vrouw, de rente op de goederen van Niel, enz., en laat zijn oudsten zoon Jo Jacob Gerhard
Xaverius als sterfman inboeken (M. 25, p. 133). Knijff werd later Burgemeester der stad
Antwerpen, en eindelijk op het laatst van zijn leven, priester en kanunnik der Cathedraal van
Antwerpen. 15 October 1743, verklaart de eerwaarde Heer J.G. Knijff, priester, dat wijlen de
Vrouw van Niel hem, in 1710, 2,000 gulden heeft afgelost. Zijn straks genoemde zoon was
r

omstreeks dezen tijd gestorven, waarom Jo Jacob O'Donnoghue, Heer van Geldrop, voor
zijne erfgenamen de rente van een kapitaal van 17,000 gld. verheft, den 29 October 1743
(M. 27, p. 262).
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Na bekrachtiging eener schenking aan hare kleindochter Johanna Cornelia
O'Donnoghue gemaakt, in Februari 1733, geeft zij den wensch te kennen om in de
kerk van Niel begraven te worden bij haren overleden man, en bespreekt zij missen
aan de Jezuiëten te Mechelen, en aan de iersche Minderbroeders te Leuven. Tot
universeele erfgenaam, stelt zij in hare dochter Maria Johanna de Hornes, douairière
O'Donnoghue, en bij haar vooroverlijden, hare vier kinderen Johanna Cornelia,
Robert, Jacob en Maria Francisca O'Donnoghue.
Nadat Jan Carel de Hornes, Heer van Niel, 27 Augustus 1715 ongehuwd aldaar
e

r

was gestorven, verhief den 27 van de volgende maand, zijn zwager Jo Jan
O'Donnoghue, advocaat bij den grooten raad van Mechelen, die zich Heer van Niel
en Geldrop noemt, voor zijne gemalin, Maria Johanna Constantia, de heerlijkheid
Niel, een leen van 6 bunder aldaar, alsmede het aandeel des erflaters in het slot
Nielerbroeck (M. 22 p. 453).
Maria Johanna Constantia de Hornes, geboren te Niel, sterft aldaar 28 Mei 1746,
trouwde, ook te Niel, 1 December 1714, met Jan O'Donnoghue, Heer van Brackhuijs
(in groen, een met de punt naar boven gericht zilveren zwaard, met gouden gevest,
waarom zich eene slang windt van natuurlijke kleur, de kop naar links, ter weerszijden
vergezeld van een aanziende gouden wolf; zilveren schildzoom), uit een iersch
geslacht geboren te Cork 1678; hij werd in 1698 te Leuven licentiaat in de rechten,
27 Juli 1717 door Keizer Karel VI genaturaliseerd, vervolgens advocaat, en bij
openen brief van 20 Februari 1724 ter vervanging van
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Norbert van Voorspoel, raad en request-meester bij den Grooten Raad te Mechelen,
(Arch. Gén.; Cart. et Manuscr., 860 A). Hij was een zoon van Conor O'Donnoghue
de Gansfleske, Heer van Halou, en van Maria Sinnigh de Thoaff, dochter van David
en Julia O'Keeff kleinzoon van Owen O'Donnoghue, Heer van Kilpernum en Kilkern,
en van Margaretha O'Houlaghan, vrouw van Kilkern, dochter van Thomas en van
Margaretha O'Mahony. (Annuaire de la Nobl. Belge.)
Op 21 Maart 1718 verheft O'Donnoghue, voor zijne vrouw, als erfgename van
haren broeder Jan Carel de Hornes, onderscheidene landerijen te Niel; tevens dient
hij bij het leenhof een verzoekschrift in voor zijne schoonmoeder Cornelia Manriquez,
vruchtgebruikster van Niel en Geldrop, en Petronella Manriquez, ten einde registratie
te erlangen van het fideicommissair-testament van Susanna Bogaerts (M. 23, p.
324).
Jan O'Donnoghue komt meermalen voor onder de leenmannen van het land van
Mechelen. Bij zijne genoemde vrouw had hij deze vier kinderen:
1. Cornelia Maria Johanna († te Mechelen, 1 Juli 1774), trouwt, in 1733, Joseph
Theodoor de Richterich, raad in den Grooten Raad van Mechelen.
2. Jan Robert Joseph, heer van Geldrop, raadspensionaris van Brugge, geboren
te Niel 17 September 1717, trouwt, 1747, Maria Jacoba Porter, van eene engelsche
familie.
25 Januari 1738 wordt Jan O'Donnoghue, oudste zoon van den heer van Niel en
Geldrop, door koop van Philip Willem Malinez, met een deel der goederen te Niel
en een aandeel in Nielerbroeck beleend, welke laatstgenoemde geërfd had van Tita
Johanna de Hornes; het overige van die goederen was op den 21 van dezelfde
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maand verheven door Engelbert de Witte, officiaal ter secretarie van den Raad van
Brabant (M. 26, p. 414).
3. Jacob Alexander Carel, heer van Niel, volgt.
4. Maria Francisca Ursula, volgt:
Jan O'Donnoghue, † 26 of 27 Januari 1742.
18 September 1745 werd zijne weduwe als erfgename van hare in Mei 1744
gestorvene moeder, met 7 bunders broeck-land te Niel beleend. (M. 27, p. 345).
n

r

Nadat zijne moeder, den 28 Mei 1746, gestorven was, verhief Jo Jacob Alexander
(Carel) O'Donnoghue, op 24 September van dat jaar de heerlijkheid Niel (M. 27, p.
369) en op 7 December 1748, voor hem zelven en zijne broeder en zusters, pro
indiviso, hun aandeel in het slot Nielerbroeck, en de daarbij behoorende 40 bunders
land, alsmede vijf andere leenen te Niel. Verder werd hij 5 Juni 1754 als erfgenaam
zijns vaders met de helft van een huis met schuur aldaar, genaamd ‘het Sant’
beleend. (M. 29, p. 381).
r

Op 29 Augustus 1767 verklaart Gerhard Peeters voor het leenhof, dat hij voor Jo
Jacob Alexander (Carel) O'Donnoghue, heer van Niel, raad in den Raad van
Vlaanderen, onderscheidene landerijen te Niel heeft aankocht, en dat de 4 Maart
plaats gehad hebbende beleening op naam van dezen behoort te geschieden.
Ten zelfden dage draagt O'Donnoghue eenige te Niel gelegene leenen over aan
zijnen zwager, den heer Jan Baptist Papejans de Morchoven, eerste secretaris der
Schepenen van Gent (M. 31, p. 164, 167). Jacob Alexander Carel O'Donnoghue,
Heer van Niel en Hellegat, was in December 1718 te Mechelen geboren. Hij stierf
ongehuwd, 18 Augustus 1793, als werkelijke
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(1)

heer van Niel, en werd in het familiegraf der de Hornes, in de Kerk aldaar, bijgezet .
Maria Francisca Ursula O'Donnoghue, volle zuster van Jacob Alexander Carel,
geboren te Mechelen, 21 October 1723, overleden te Gent 16 Juni 1784, en te Niel
begraven, trouwde in de St Michielskerk te Gent, 19 Maart 1750, met Jan Baptist
(2)
Papejans de Morchoven gezegd van der Strepen , (geboren te Gent 7 Juni 1722,
sterft te Brugge, 11 Mei 1795), eerst Schepen, later eerste Secretaris van den
gedeele te Gent, zoon van Emanuel Joseph, Ridder (bij open brief van 1717),
opper-Schepen van het land van Waes, en van Maria Theresia Goethals (dochter
van Adriaan en van Johanna Maria Soenens), en kleinzoon van Jan Baptist Papejans,
griffier van Wetteren, vervolgens auditeur bij de Rekenkamer van Brabant, en van
Anna Adriana Tanghe.
Het echtpaar Papejans-O'Donnoghue had eenen zoon en drie dochters, waarvan
de jongste, Catharina Josephine Maria Theresia, geboren werd te Gent, den 20
April 1760, en den volgenden dag in St. Bavo's kerk gedoopt (zij sterft te Niel, 1 Juni
1808). Zij trouwde 1[...] September 1799 met Jan Marie Joseph Wirix van

(1)
(2)

Zijn met 16 kwartieren versierd rouwbord bevindt zich op het kasteel van Niel in het vestibule
van de eerste verdieping.
Gevierendeeld, 1 en 4 in rood een gouden leeuw, gekroond van hetzelfde; 2 en 3 in goud
zes roode leliën; hartschild: in rood een gouden dwarsbalk, beladen met een blaauwe hoekige
dwarsbalk.
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Kessel, geboren te Mechelen, 1 Augustus 1759 (sterft te Niel, 23 April 1843), zoon
van Ignatius Joseph, ridder, heer van Kessel, Wolfshaeghen, Tenbroecke,
advocaat-fiscaal en raad bij den Grooten Raad van Mechelen, en van Clara Johanna
Constantia Justina Domis de Semerpont, vrouwe van Tercam, dochter van Frans
Nicolaas Joseph, heer van Tercam, die eerst advocaat was bij den Grooten Raad
van Mechelen, daarna gegradueerd domheer van de aartsbisschoppelijke kerk van
(1)
St. Rombout en officiaal van het aartsbisdom van Mechelen , en van Anna Maria
Florentia de Coriache.
De heer Wirix werd licentiaat in de rechten te Leuven, 23 April 1782 en was daarna
achtereenvolgens secretaris van den Grooten Raad te Mechelen, civiel-commissaris
bij het Oostenrijksche leger, en na den val van het Keizerrijk, lid van het permanent
raad-

(1)

Ignatius Josephus Wirix, advocaat bij den Grooten Raad van Mechelen, Amandus Josephus,
licentiaat, professor in de rechten aan de universiteit te Leuven, en Anna Catharina Josephine,
kinderen van wijlen Libert, doctor in de rechten aan gezegde universiteit, en van Johanna
Theresia Peeters, verhieven, 30 Augustus 1751, bij doode van deze Vrouwe het kasteel van
Wolfshaeghen, te Kessel bij Leuven met verschillende landerijen. Bij scheiding werden die
goederen toegewezen aan Amandus Josephus, die een nieuwe verheffing deed 21 Januari
1755. Bij testament liet hij ze na aan zijnen broeder Ignatius Josephus (verheffing van 16 Mei
1760). Krachtens het geheim testament van dezen, van 15 Juli 1789, verhieven zijne vrouw
en kinderen, Amatus Josephus, Johannes Maria Josephus en Maria Anna Josephine Wirix,
den 22 October 1791 Wolfshaeghen en het leen van Ten-Broecke, te Santhoven. 14 Mei
rs

1766 werden Jo Johannes Paulus, Amatus Franz en Clara Justine Domis, vrouw van den
raadsheer in den Grooten Raad te Mechelen Wirix, met renten beleend, bij doode van den
Eerwaerdigen heere Franz Joseph Nicolaas Domis, heer van Tercammen, eerst advocaat
bij genoemden raad, later gegradueerd domheer van St Rombout te Mechelen (B). Wirix: in
zilver een roode leeuw, gen. en get. van blaauw, in de rechter poot een gouden passer
houdende, de punten naar beneden.
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gevend comité der Beide-Nethen, en afgevaardigde ter vergadering tot organisatie
van België; eindelijk werd hij gekozen tot lid van de Staten der provincie Antwerpen.
Hij schijnt bij voorkeur op het kasteel van Niel gewoond te hebben, dat met de
overige daar gelegene goederen der de Hornes, aan zijne vrouw was toegescheiden.
Wij kennen van dit echtpaar slechts eene dochter, Clara Josephine Ghislaine Maria
Wirix, die erfgename der goederen te Niel werd. Zij was op het kasteel van Niel
geboren 27 October 1800 (sterft te Brussel in 1858) en trouwde te Niel, 29 Januari
1822 met Jacob Hubert Joseph de Roye van Wichen, geboren te Gheel 27 October
(1)
1800 (Sylvaeducensis) , zoon van Martijn Jan, majoor in dienst van de Vereenigde
Nederlanden, en van Maria Anna Josepha Montens (dochter van Hubert Jacob
Joseph en van Colette Barbara Ooms, vrouw van Oosterwijk-Houtvenne), en
kleinzoon van Bernard Jacob, kolonel der genie en directeur-generaal der fortificatiën
der Vereenigde Nederlanden, en van Christina Johanna Maria van Wichen.
Het kasteel en de goederen te Niel gingen over op den oudsten zoon van het
echtpaar de Roije van Wichen-Wirix: Richard Hubert Jan Joseph Ghislain, geboren
te Gheel 29 December 1822 (sterft te Niel,

(1)

Peter en Meter waren: Hubert Jacob Joseph Montens, van Breda, en Wilhelmina Christina
Maria Verheijen, geb. de Roije. - Zeldzaam samentreffen! beide echtgenooten waren dus op
denzelfden dag geboren.
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(1)

27 Juni 1874), die op 25 Augustus 1857 te Herenthout zich in den echt verbond
met Eulalia Maria Ghislaine, barones van Reijnegom van Buzet, (weduwe van
Ferdinand Marie Ghislain Otto de Mentock), geboren te Herenthout 10 October
1829, dochter van den baron Ferdinand Joseph Ghislain en van Albertine Maria
Josepha Geelhand (dochter van Hendrik Joseph, heer van Merxem en Dambrugge,
en van Catharina Regina Constantia Josephine Mols) en kleindochter van Theodoor
Jan Joseph baron van Reijnegom van Buzet, lid van de ridderschap en de provinciale
Staten van Zuid Brabant en van Maria Johanna Catharina Henriette Louise de Wilde.
In 1869 erfden de echtgenooten de Roije-van Reijnegom van den laatsten
mannelijken afstammeling van den oudsten tak, Franciscus Johannes Everardus
baron de Roije van Wichen, die na eene schitterende militaire loopbaan in de
fransche en nederlandsche legers, van de nederlandsche regeering in 1839 den
titel van baron ontving, overgaande op zijne wettige nakomelingen bij eerstgeboorte.
De zoon van genoemde echtgenooten de Roije van Wichen- van Reijnegom, Albert
Floris Marie Ghislain,

(1)

Op zijn rouwbord op het kasteel van Niel, ziet men dit wapen: gevierendeeld, 1 en 4 in rood
een zilveren schuinbalk (Roije), 2 en 3, in rood een zilveren weerhaak, waar dwars overheen
een zwarte hamer met gouden steel, waarboven een kroon van hetzelfde (Wichen). Gekroonde
helm; helmteeken, een geharnaste en gehandschoende rechter arm, een turksche sabel
zwaaiende, deze van zilver met gouden evest. Schildhouders: twee krijgsknechten in volle
wapenrusting, houdende die rechts de banier van Roije, en die links van Wichen. Devies:
Domine ad adjuvandum me festina.
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geboren te Brussel, is de tegenwoordige eigenaar van het kasteel van Niel en
aanhoorigheden. Hij trouwde 26 Juni 1888 op het kasteel van Basel, bij Niel, met
Helena Isabella Maria Theresia, burggravin Vilain XIIII, geboren te Brussel, 20
November 1864, dochter van burggraaf Stanislaus Marie Joseph, senator en
burgemeester van Basel, en van zijne nicht, Maria Theresia Astérie de Kerchove
van Denterghem (dochter van Prosper Joseph Eugenius Jan Frans Ghislain, Lid
van de kamer der volksvertegenwoordigers, en van Emma Frederica Elisabeth Vilain
XIIII), en kleindochter van Alfred Lodewijk en van Antoinette Adelaïde Victoria Isabella
Laura d'Espiennes.
De 16 kwartieren van de tegenwoordige eigenaren van het kasteel van Niel zijn:
de Roije

v. Reijnegom

Vilain XIIII

de Kerchove

Wirix

Geelhand

d'Espiennes

Vilain XIIII

Montens

de Wilde

de Feltz

de Ghampelaere

Papejans

Mols

Desmanet de
Boutonville

de Feltz

v. Wichen

Pangaert

de Ghellinck

della Faille

Domis

v. Colen

de Hanmer de
Claijbroke

de Ghellinck

Ooms

Otto

Helman

Papeleu

O'Donnoghue

Meijers

de Propper

Helman.
e

Volgens de op het kasteel van Niel bewaarde aanteekeningen, bestond in de 13
eeuw in dat dorp eene huizinge, waarschijnlijk dagteekenend uit eene vroegere
eeuw, en die wij onderstellen het verblijf te zijn geweest van de familie Berthout,
vroegere eigenaren van Niel. Ondanks alle door ons gedane nasporingen, is het
ons niet gegeven geweest, eenig bericht omtrent
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de oude eigenaren van dit heerlijk verblijf te ontdekken. Bij gebrek van bescheiden
heerscht eene volslagen duisternis over dit gedeelte der geschiedenis van Niel. Het
schijnt echter dat Adriaan Sanders, bij den verkoop van het broeck aan Egidius
Vranckx, het kasteel aan den ingang des polders gelegen, aan zich heeft gehouden,
- indien ten minste dit kasteel aan hem heeft toebehoord. Want de acte van 1483,
waarbij Vranckx het broeck aan Schoof overdraagt, maakt geene melding van het
kasteel, als begrepen onder de goederen, die van Sanders waren verkregen, maar
constateert dat laatstgenoemde andere goederen bij het broeck had behouden.
Onder de gerechtigdheden die Vranckx met het broeck aan Schoof overdraagt,
komt ook werkelijk voor het recht van zijnen wtwegen over Joncker Adriaen Sanders
erve aldaer bij gelegen. Moet men daaruit besluiten, dat het kasteel eigendom van
(1)
Sanders bleef?
Evenmin als van Schoof, werd van Hoone (of Hoens) in de acten gezegd dat hij
een kasteel te Niel heeft. Anders is het met Jan Lengrand (of le Grand, enz.).
De acte van 1524, waarbij Gerard Sterck het broeck en andere goederen verkoopt
aan den ridder Micault, maakt melding van een steenen huijs metter hoeven, lande
ende huijsingen, een en ander aangekocht van Jan Lengrand, enz. De bewoordingen
van dit stuk, dat uitdrukkelijk constateert, dat Nijelderbroeck (32 bunders) een leen
is van het land van Mechelen, en dat een ander perceel land te leen gehouden
wordt van het hof van Stovers, laten het vermoeden toe, dat

(1)

Wij zullen later bemerken, dat de acte van 1534 eene soortgelijke clausule bevatte.
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het kasteel destijds een allodiaal eigendom was. De acte van 1534, rakende de
overdracht door Micault aan den ridder de Taxis, spreekt niet van het kasteel, zooals
volkomen begrijpelijk is. Verleden voor het leenhof van Mechelen, moest die acte
ook geene goederen behelzen, die niet van dat hof leenroerig waren. Het document
van 1560, waarbij de erven de Taxis hunne goederen onder Niel laten overdragen
aan Robert van Haeften en waarvan wij helaas! slechts twee zeer gebrekkige
fransche vertalingen bezitten, vermeldt niettemin de heerenhuizinge, tous les biens
ci-dessus détaillés étant tenus en plein fief de noire gracieux seigneur et Roi dans
sa cour féodale de Malines.
Eene van die vertalingen noemt deze huizinge de métairie; de andere zegt
château; de eerste voegt er bij: avec une maison neuve y construite; de tweede:
avec une maison y batie à neuf. Het feit, dat hier werkelijk het kasteel van het broeck
bedoeld wordt, blijkt uit de aanduiding der ligging: ‘sise et situé au bout de l'allée,
qui conduit de l'église de Niele à la prédite maison.’ De tweede vertaling zegt: ‘au
bout de l'alleé par où l'on va de l'église de Niele vers la maison nouvellement bâtie.’
De aangehaalde acte stelt een belangrijk feit vast: de herbouwing van het kasteel
in het broek. Het is onbetwistbaar zeker, dat die herbouwing het werk was van de
familie de Taxis, waarschijnlijk van Jan Baptist, den vader, want, indien zij vroeger
had plaats gehad, d.w.z. vóór 1534, dan zoude er geene reden geweest zijn, om
er bijzondere melding van te maken.
Aanteekeningen door ons op het kasteel van Niel gevonden, zijn overigens
beslissend op dit punt. Zij zeggen dat het een Jan Baptist de Taxis was, die het
e

kasteel, dat reeds in de XIII eeuw bestond, liet her
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bouwen. Van dat kasteel bestond toen niets meer dan de slottoren en eene
ingangspoort in rondboog, romaansche stijl, overdekt met ribwerk, steunende op
menschen koppen. Gebeeldhouwde balkversieringen (culs-de-lampe) van het oude
kasteel werden gebruikt om de balken te steunen in het nieuwe gebouw.
Sedert dien tijd onderging het kasteel talrijke min of meer belangrijke
veranderingen. De meest volledige werd in 1860 aangebracht door Baron Hubert
de Roije van Wichen, de vader van den tegenwoordigen eigenaar, die aan het
gebouw den nu bestaanden vorm gaf. Onder de zandsteenen vloeren, van de toen
afgebroken groote trap, vond men de dakpannen van het oorspronkelijk kasteel
terug. Ook zijn er eene menigte stukken van dakpannen, van buitengewoon fijne
aarde gebakken, in de oude gedempte grachten van het kasteel. Dit, bestaande uit
een hoofdgebouw met twee vleugels, rechthoekig tegen den achtergevel, vertoont
een facade van ongeveer 28 meters breedte. Zij bevat twee verdiepingen, door een
hoog dak bekroond, dat versierd is met twee zoogenaamde vlaamsche dakvensters.
In het midden van het gebouw is een vooruitspringend gedeelte, bevattende de
twee verdiepingen en een spitstoeloopende gevelmuur van kunstig bewerkte vorm,
en bekroond met een topsieraad van gesmeed ijzer. Daarboven een spits, die een
windwijzer draagt, versierd met drie opengewerkte jagdhoorns, heraldieke stukken
der de Hornes. Het voorgebouw, waarvan wij zoo even gesproken hebben, heeft
op den beganen grond de hoofdingang, boven begrensd door een cirkelboog en
overdekt door een balcon, waaromheen een gesmeede ijzeren leuning, die de
(1)
initialen O.D.

(1)

O'Donnoghue.
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vertoont. Ter weerszijden van den ingang bevindt zich een venster, omlijst door
pilasters, die uitloopen op den puntgevel, en op welke de muurband van de eerste
verdieping en de kroonlijst van het gebouw profileeren. Op de eerste verdieping
heeft het voorgebouw drie vensters, en ter hoogte van het gebouw heeft de puntgevel
een venster, overdekt door een cirkelvormig fronton, waarboven in zandbeeldwerk
de wapens van den hersteller van het gebouw en zijne echtgenoote. Er is een ovaal
schild, gedeeld, 1 de Roije, met van Wichen over alles heen, 2 van Reijnegom, dat
is, in blauw drie gouden leliën, met afgesneden voet.
Dit schild is gedekt met eene kroon en gehouden door twee ridders in volle
wapenrusting, ieder een banier houdende. De linker vleugel aan de hoofdgevel
heeft op elke verdieping vier vensters zonder versieringen, in den rechten vleugel
zijn er slechts drie. Een park van ongeveer vier hectaren omgeeft het kasteel.
De oude kerk, die, zooals men gezien heeft, reeds in 1560 tegenover het kasteel
e

stond, werd in den aanvang der 18 eeuw afgebroken. De nieuwe, die ongeveer ter
zelfder plaatse werd opgetrokken, dagteekent, blijkens een steen boven den ingang,
van het jaar 1703. Men bewaart in die kerk nog eene monstrans, met het wapen
van de Hornes. Eene opmerkenswaardige bijzonderheid is, dat dit gebouw staat
buiten de as van de laan, die naar het kasteel leidt, wat een eenigszins
onaangenamen indruk maakt. Dit onregelmatig en met voordacht zoo geplaatst
gebouw, heeft zijne geschiedenis; zekere redenen houden ons er echter van terug,
om dat hier mede te deelen.
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De laatste hersteller, of beter gezegd, herbouwer van het kasteel, liet de richting
van de laan iets wijzigen en verbreedde haar; toch hadden die pogingen niet het
gevolg, dat de ingang der kerk in de as van de laan kwam. Die pogingen zijn
ongetwijfeld ook de oorzaak geweest, dat de linker vleugel van het kasteel vier, en
de rechter slechts drie vensters heeft.
e

De oudste kerkregisters van Niel dagteekenen van het begin der 17 eeuw. De
eerste doop is ingeschreven op 17 Augustus 1609, het eerste huwelijk op 26 October
1610 en het eerste overlijden op 10 November 1628.
In de verzamelingen op het kasteel van Niel zijn nog eenige stukken ijzerwerk, die
blijkbaar van het oude slot afkomstig zijn. In het vestibule van de eerste verdieping
en in de slotkapel, die in den rechter vleugel van het gebouw is, ziet men een tiental
rouwborden van vroegere eigenaren en van eenige andere personen. Onder de
talrijke oude schilderijen, waarvan het meerendeel van de familie van Reijnegom
afkomstig schijnt te zijn, merkt men een portret op van een der de Hornes in
wapenrusting; het is een stuk van een paneel van zeer groote afmetingen, waarop
die persoon te paard was afgebeeld. In de muren der slotkapel zijn twee grafzerken
der geslachten de Hornes en O'Donnoghue ingemetseld.
De bibliotheek bevat belangrijke archieven en correspondentiën, welke de Heer
Baron Albert de Roye van Wichen, met de meeste welwillendheid, ter onzer
beschikking stelde. Wij vonden er geene documenten
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e

ouder dan de 15 eeuw. De inventarisatie van die talrijke stukken, na voorafgaande
rangschikking, zal zonder twijfel nog meer dan een voor de geschiedenis van Niel
en andere gemeenten belangrijk document doen ontdekken.
De heeren van Niel bezaten in het dorp een woonhuis, waarvan baron Jacob le Roy
ons, in zijne werken eene afbeelding heeft nagelaten, en dat deze geschiedschrijver
noemt het Praetorium de Niele.
Volgens de gravures is het een kasteel bestaande uit een hoofdgebouw van eene
verdieping, rechts eindigende in een vooruitspringend gedeelte met trapgevel en
links in eenen toren met spits.
Het gebouw boezemt niet veel belang in: het heeft kruisvensters; het dak versierd
met dakvensters van baksteen geeft het iets karakteristieks, doch overigens heeft
het kasteel, zonder grachten, een bescheiden voorkomen; het is eerder eene rijke
boerderij.
Tegenwoordig is alleen het hoofdgebouw nog overgebleven, met een nabijstaand
gebouw, dat een deel is van de vroegere dienstbodenvertrekken. Het oude raetorium,
herschapen in arbeiderswoningen, staat aan het plein van het dorp, en behoort
thans aan den Heer Aug. Willockx, lid van den gemeenteraad, wiens vader het in
1824 kocht van zekeren E. Van Camp-Peeters, te Rumpst, door tusschenkomst
van den notaris Claessens, te Contich. In den rechter zijgevel ziet men in
lichtkleurigen baksteen het jaartal 1763, in welk jaar de gedaante-verandering van
het oude gebouw plaats had.
Wij zijn geneigd het er voor te houden dat dit woonhuis gebouwd is ter plaatse
waar het groote en
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fraaie lusthuis stond dat in 1559 door de familie de Taxis aan Robert van Haeften
verkocht werd. Volgens getuigenis van Baron le Roy, was het zijn tijdgenoot Martijn
Ignatius de Hornes, de vader, die het kasteel in het dorp herbouwde en aanmerkelijk
vergrootte en verfraaide, dat toen het Kasteel van Niel genoemd werd, blijkbaar
omdat dit, en niet het kasteel aan den ingang van het broek, den heer tot verblijf
diende.
Niel had sedert onheuchelijke tijden eene kapel, die onder de kerk van Contich
behoorde. Deze plaats, - Condacum Castrum - met de villa van Dieseghem werd
in 660 door de H. Renildis aan de abdij van Lobbes geschonken, met alles wat er
van afhing, juist zooals graaf Widger, haar vader, hetzelve bezeten had. Later zien
wij het bisdom van Kamerijk in het bezit der kerk van Contich, maar in 1049 stond
bisschop Nicolaas haar weder af aan de abdij van Lobbes.
Het daarop betrekking hebbende charter is afgedrukt in J.B. Stockmans,
Geschiedenis der gemeente Mortsel, enz. De bisschop zegt daarin: ‘ad petitionem
dilecti filii nostri Lamberti abbatis et pro salute anime mee et predecessorum meorum
episcoporum, nec non parentum meorum, dedi ecclesie Sancti Petri Laobiensis,
ecclesiam de Contheca, cum appendentiis suis Waerlos, Hemingsham, Niela, liberam
et sine persona, salvo tamen iure episcopali et ministrorum episcopi.’ (blz. 463.)
De groote afstanden, die de geestelijke van Contich moest afleggen bij de
vervulling van zijne priesterlijke plichten en de toeneming der bevolking maakten
het noodzakelijk, dat te Waerloos, Hemixem en Niel hulp-
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kerken werden opgericht, waar, zooals het ons voorkomt, vroeger reeds kapellen
e

bestonden; eindelijk op het laatst der XII eeuw, werden die hulpkerken tot
parochiekerken verheven.
e

Uit de stukken van het proces, dat de pastoor van Niel in de XVI eeuw gevoerd
had tegen de tiendheffers van het dorp blijkt: quod ecclesia de Niel fuerit quarta
capella parochiae de Conticq, et ob multitudinem inhabitantium in parochiam erecta.
De parochiekerken, die uit vroegere hulpkerken der kerk van Contich ontstaan
t

waren, moesten eene schuldplichtigheid betalen aan de kapel van S Martinus,
aldaar. Volgens den Kerkenligger van 1538 betaalde ‘die parochiaenschap van
Nijle,’ aan die fundatie ‘ij St. iij den. brab.’
Bij akte van 9 Meert 1550, verleden voor notaris Koenraad Vlaminck, tusschen
heeren Jan Gonnet, erfprochiaan van Contich, en Jan de Neve, erfprochiaan van
Niel, staat de eerste al zijn recht en jurisdictie op het vlek Hellegate (geleghen twe
grote hueren ghaens van Conticke) aan den tweeden af, mits een jaarlijksche cijns
van 14 stuivers erfelijk.
Nadat het bisdom van Antwerpen voor goed was ingericht (1571), werden de
e

e

e

parochiën van Niel (3 klasse), Aertselaer (3 kl.) en Hemixem (2 kl.) bediend door
den pastoor de Wit.
Sedert 1573 bezaten de graven van Cantecrode, door opvolging van den kardinaal
van Granvelle in de abdij van Lobbes, te Niel, even als in de talrijke naburige
gemeenten (Mortsel, Hove, Contich, Aertselaer, Hemixem, Boom, Reeth, Waerloos)
het patronaatsrecht, met de collatie der kapelleniën, der geestelijken en kosters.
In 1616 gingen die rechten over op Jan Maes, die
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het graafschap gekocht had - zonder den titel van graaf - en van 1627 tot 1655
bleven zij in het geslacht Godines. Door het huwelijk van eene dochter uit dit huis
met Carel Ghislain van Fiennes, gingen zij in deze familie over.
en

Den 22 Maart 1720 werd eene dading aangegaan tusschen den abt van Lobbes,
Frans Goffart, eischer, en Philippus Marcus van Fiennes, graaf van Chaumont,
burggraaf van Fruges, heer van Cantecrode, verweerder, waarbij gezegde
verweerder en zijne opvolgers, erfgenamen en rechtverkrijgenden voor altijd zouden
behouden het patronaatsrecht der parochiën van Mortsel, Hove, Boom, Niel en
Hemixem met de collatie der kapelleniën, der geestelijken en kosters, en van alle
binnen de grenzen der genoemde parochiën gestichte prebenden. De eischer en
zijn klooster behielden dezelfde rechten in de parochiën van Contich, Waarloos,
Aertselaer en Reeth.
Bij zijn testament van 31 Maart 1738, legateerde de heer van Cantecrode,
Philippus Marcus van Fiennes aan de kerk van Niel 200 gulden mits een
eeuwigdurend lezend jaargetijde.
t

Behalve het klooster van Lobbes, hadden de abdijen van Roosendael, van S
t

Bernardus en andere, aanzienlijke bezittingen te Niel. Die van S Bernardus werden
op den 1 December 1794, in de herberg in de half maen te Niel, publiek verkocht.
Nog eene merkwaardigheid. Eene klok, die voor de kerk van Niel gegoten was,
werd in 1814 door het dorp Berlaer overgenomen. Niel was in dat jaar door
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de Franschen zoo zeer geplunderd, dat het niet bij machte was, om bij de aflevering
de klok te betalen. De ingegoten namen van den pastoor en de kerkmeesters werden
(1)
vervangen door dit opschrift: S. ANNA ORA PRO NOBIS .
Niel had vroeger geen korenmolen. De inwoners waren verplicht hun koren te laten
malen op de windmolen (ventimola) te Schelle, ‘op den heerwege die men heet
Molenstraete’, en waarvan de eerstbekende eigenaar was Jan Berthout, gezegd
van Berlaer. Deze verkocht haar aan zijnen neef Floris Berthout, heer van Mechelen
en ‘Saterdachs nae S. Simon en Jude dach,’ 1323, droeg deze hem weder over
aan ‘Gielis van Rusbroec, poorter in Brussel, onsen lieven Cnape’. Deze overdracht
bevatte alle aanhoorigheden van den molen, ‘mette gracht en de berghe daerse op
staet’. Floris beval aan ‘alle onse liede van de prochie van Scelle, Nijele en Hellegate
en van onse andere dorpen, die ter voorsz. molen hier voortijde gemaelen hebben
mogen’, om op geene andere molens dan dezen te laten malen. Den verkrijger werd
vergund den molen te vervreemden of te verwandelen indien hij dat verkoos.
Later zien wij de abdij van St Bernard in het bezit van die molen. Bij acte van 12
October 1472 vergunde Karel de Stoute aan den tijdelijken abt om haar te
verplaatsen naar Niel op het terrein genaamd

(1)

STOCKMANS, op. cit.; Analectes pour servir à l'hist. ecclés. de la Belg. IX, p. 37; MIRAEUS,
Opera diplomat. IV, p. 22; H. SEL, De Heerlijkheid van Boom; DE RAADT, Reeth en Waerloos;
Berlaer et ses seigneurs; ALFR. HAROU, Quelques mots sur la commune d'Hemixem; l'Abbé
Vos, Lobbes, etc.
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‘op den Cattenberch’, een eigendom van den Hertog, dat deze aan genoemden
(1)
prelaat afstond .
Het wapen van de gemeente Niel is thans nog dat van van Berchem: in zilver drie
roode palen; het schild is getopt met eene N., de aanvangsletter van den naam van
het dorp.
Daar dit bijvoegsel geheel in strijd is met de regels der wapenkunde, uiten wij den
wensch van het spoedig uit het gemeente-zegel te zien verdwijnen.
Volgens decreet van 25 Pluviose, an X (14 Februari 1802) was Niel eene der
gemeenten die het kanton Boom uitmaakten, later werd dit dorp gevoegd bij het
(2)
kanton Contich; eindelijk in 1873 werd het opnieuw in het kanton BOOM begrepen .
De naam der gemeente werd eertijds geschreven: Nielne, Nielen, Niele, Nijle, Nijele,
enz.

(1)

(2)

In het werk over de geschiedenis van Schelle, dat wij in medewerking met den Heer J.B.
Stockmans, archivaris van Borgerhout, onder handen hebben, zullen wij meer bijzonderheden
over die molen doen kennen.
Rectifier ainsi l'erreur commise par nous à la page 194.
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Bijlagen.
I.
Gerard Sterck verkoopt aan Ridder Jan Micault en echtgenoote Livina
van Cats, het broeck genaamd Nijelderbroeck met een heerenhuis en
andere goederen, zooals hij een en ander had gekocht van Jan
Lengrand; 22 Maart 1524.
Wij Henrick van Berchem, riddere, ende Jan van Delft, scepenen van Antwerpen,
maken cond, dat voer ons quam Gheerdt Sterck, coopman, ende bekendt, dat hij
omme eene somme ghelts die hem al ende wel is vergouden, vercocht heeft wel
ende wettelick her Janne Micault, riddere, tresorier van der ordenen ende ontfanger
generael van der financien ons heeren 's keijzers, ende vrouwen Lievijne, dochtere
Claus Lievens zoon van Cats, zijnre wettiger gesellinnen, inden iersten een broeck,
geheeten Dnijelderbroeck, groot zijnde omtrent tweendertich buijnderen metten
dijcken, schoren, vogelerijen, visscherijen, heerlicheden ende metter thienden, den
zelven broecke toebehoorende, metten gronde ende allen den toebehoorten, gelegen
te Nijele, alzoe hij dat tot eenen vollen leene houdende is van onszen
alregenedichsten heere den keijser, als heere 's lants van Mechelen; item noch een
stuck lants, groot zijnde een buijnder, dwelck men te leene houdende is van den
hove van Stovers, gelegen aende oostzijde aen Jan Scheijfs erve tot Neyle voersz.,
ende noch het steenen huijs metter hoeven, lande ende huijsingen daer toe
behoorende, met oic eenen cleijne boschkene groot zijnde bijnae een half buijndere,
metten gronde en de toebehoorten, groot al te samen metten voersz. broecke vijftich
buijnderen ende een half, gelijc ende in alle der manieren hij alle de voersz.
parcheelen van goeden den sevensten dach van Januario nu lestleden jegens Janne
Lengran, coopmanne, gecocht ende gecregen heeft, na inhout der scepenen brieven
daer af zijnde, die hij hem mede overgaff, als wij verstonden, alsoe dat de voersz.
Gheerdt Sterck alle de voersz. parcheelen van goeden metten gronde ende allen
den toebehoorten ende metten scepenen brieven, gelijc voerschreven is, opdroech
met verthijdene ende claerlick quijte schaudt tallen dagen des voersz. her Jan
Micaults ende vrouwen Lievijnen, zijnre gesellinnen, ende tot huerlieder
nacomelingen behoef, met alle den rechte dat hij daer ane hadde ende houdende
was, ende bekende, dat hij gheen recht meer daer ane en behielt, ende geloefde
hen die te waerne jaer ende dach jegens alle die ghene die te rechte comen willen
ende te claerne los, vrij ende quijte van allen commere ende calaengien, die hij oft
ijemant anders van zijnen twegen daerop gemaect mochte
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hebben in eeniger manieren, sonder argelist ende behoudelick den heere sijnen
rechte. In kennissen van dezen lettren bezegelt met onsen segelen. Gegeven int
jaer ons heeren als men screef MCCCCC ende vierentwintich, tweentwintich dagen
in meerte.
VANDER RIJT.
(Origin. op perkament; de zegels zijn weg; archieven op het kasteel van Niel).

II.
Ridder Jan Micault transporteert aan Ridder Baptist de Taxis het goed
genaamd Nijelderbroeck. 10 Sept. 1534.
Wij Jan van Diest, stadthoudere van der leenen ons genadich heeren des Keijsers,
in zijnder genaden leenhove des lants van Mechelen, doen condt allen den ghenen
dijen dese letteren gethoont zelen worden, dat opten dach van heden, date van
deser, voer ons als stadthoudere van den leene voersz. ende voer de mannen van
leene van den selve hove hier naerbescreven, te wetene van heere Aerde van Diest,
heere Claese Schooff, ridders, Jannen Kerman ende Michiele Daniels, gecomen is
heer Jan Micault, ridder, tresorier van der ordenen des gulden Vlijes ons genadich
heeren des Keijsers voersz., ende heeft bekent ende verleden, dat hij wel ende
wettelijck vercocht heeft heeren Baptisten de Taxis, riddere, meestere van den
posten der keijserlijcke Majesteijt, een broeck geheeten Nijelderbroeck, groot omtrent
tweendertich buenderen, gelegen onder 't dorp van Nijele, metten dijcken, schooren,
vogelrijen, visscherijen, houtwasse, heerlijcheijden ende metten thijenden, den
selven broecke toebehoirende, ende voert metten rechte van zijnen vuijtwegen over
wijlen Joncker Jan Zanders erve aldaer bij gelegen, ende oick mede met allen zijnen
toebehoirten, alsoe de voersz. heere Jan Micault dat gepossesseert ende beseten
heeft, ende alsoe dat van den voersz. genadich heere vuijt saicken des voersz.
lants van Mechelen te leene ruerende is, ons vriendelijck biddende de voersz. heere
Jan Micault, dat wij van ons voersz. genadich heeren wegen ons consent daer toe
geven wilden ende eenen der voersz, mannen van leene daer op manen eens
vonnisse, wes naer den rechten van den voersz. hove daertoe schuldich waere te
geschiedene, alsoe dat wij als stadthouder voersz. ter bede des voersz. heeren
Jans ons consent daer toe gevende, maenden eenen vanden voersz. mannen eens
vonnisse, die, des alsoe gemaent zijnde, naer dat hij hem metten voersz. anderen
mannen van leene daer op wel beraeden hadde, bracht ons overe wijsende voer
een vonnisse met vollen vervolge der voersz. mannen, zijnder medegenooten, dat
de voersz. heer Jan Micault 't voersz. broeck metter thiende ende allen zijnen
toebehoirten boven gescreven ons
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met eenen halme in onsen handen als in handen van den heere geheelijck ende al
opdraegen ende overgeven soude tot behoef des voersz. heeren Baptiste de Taxis,
bekennende hem noch zijne erfgenamen ende nacomelingen nemmermeer naemaels
egheen recht meer daer aene te hebbene noch te behoudene, met eenen halme
daer op soude werpen ende verthijen met geloften van waerscape alsoe dat na des
voersz. hoofs recht behoirde ende schuldich waere te geschiedene, dwelck de
voersz. heer Jan Micault, gelijck vonnisse der voersz. mannen van leene gewijst
hadde, volcomelijck ende al dede, ende dat gedaen zijnde, beleenden wij in den
name ende als stadthoudere voergenoemd ende droegen weder op bij vonnisse
der voersz. mannen van leene 't voersz. broeck met allen zijnder toebehoirten voersz.
den voersz. heeren Baptisten, die tselve van ons te leene ontfinck ende dede ons
in den name van onsen voersz. genadich heere manscap met hulde van eeren ende
eede van trouwen ende allen anderen heerlijcken rechten ende gewoenlijcke diensten
na des voersz. hoofs recht, die daer toe behoiren ende schuldich waeren te
geschiedene, ende wij inden name ende als stadthoudere voersz. ontfingen hem
alsoe daer af in manscapen ons voersz. genadich heeren, behoudelijck den selven
onsen genadich heere zijnder heerlicheijt ende eenen iegelijcken zijnen rechte ende
geschieden hier inne alle poincten ende articulen van rechte, die na den costumen
ende rechten des voersz. hoofs daer inne behoirden ende schuldich waeren te
geschiedene, niet daer inne vergheten noch achtergelaten, alle argelist daer inne
vuijtgescheijden, ende des t'oirconden hebben wij Jan van Diest als stadthou dere
voergenoemd onsen zegel hier aen gehangen ende voert versocht den voersz.
mannen van leene, die hier mede oevere ende bij zijn geweest, dat zij huere zegelen
bij den onsen hier mede aen hingen, dwelck wij Aerdt van Diest, Claes Schooff,
ridders, Jan Kerman ende Michiel Daniels, want wij als mannen van leene ons
voersz. genadich heeren des keijsers daer mede bij oevere ende aen zijn geweest,
daer de saicken, gelijck die voerscreven staen, geschiet zijn, ten versoecke des
voersz. stadthouders ende in getuijgenisse der dingen voerscreven gheerne gedaen
hebben. Gegeven op ten thiensten dach in septembri int jaer ons heeren duijsent
vijfhondert ende vierendertich.
(Origin. op perkament; van de vijf zegels is alleen het laatste overgebleven, in
rood was. Het schild vertoont twee dwarsbalken, en eene schuinbalk, beladen met
drie..... over alles heen; helm en helmteeken onkenbaar; omschrift S. MACHIEL
(1)
DANEELS) (diam. 23 m.M.) .

(1)

De familie Daneels, die volgens overlevering een tak van het geslacht Berthout is, voerde in
zilver twee roode dwarsbalken, met een zwarte schuinbalk, beladen met drie schildjes van
Berthout (in goud drie roode palen), over alles heen.
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III.
Leonard de Taxis en consorten dragen aan Robert van Haeften over het
leen van Nielderbroeck en andere goederen; 1 Augustus 1560.
Nous Jean Huijgelen et Jean van Berculaer, échevins de Niele, et nous Pierre
Veijcken et Jean de Winter, membres de la cour dite Stovers, et nous Joseph Veijken
r

et Adrien Bal, fils de Pierre, hommes de fief de notre bien aimé seigneur S Antoine
del Rijo en sa cour féodale de Cleijdale, faisons savoir et notifions que devant Joseph
Cruijt, en qualité d'écoutette de Niele, Mayeur de la cour dite Stovers et Stadthouder
de la cour féodale susdite et devant nous échevins, membres et hommes de fief
ci-dessus dénommés, est comparu en personne Jean de Fraije fondé d'acte de
procuration pour et au nom de messieurs Léonard de Taxis, chevalier, directeur de
Postes de notre gracieux seigneur et Roi, Jean Baptiste de Taxis, son frère,
messieurs et maîtres Jacques Maes, Docteur ès droits, conseiller ordinaire de Sa
Majesté en son Conseil ordonné en Brabant, et Demoiselle Adelaide de Taxis, son
épouse, dame Marguerite de Taxis, veuve de feu Monsieur Charles Boisot, chevalier,
conseiller au conseil d'état de feu Sa Majesté l'empereur, assistée de Gilles Ghuijset,
huissier au susdit conseil de Brabant, son tuteur lui donné par la loi, demoiselle
r

Marie de Taxis, veuve de feu S Daniel van den Berge, en son vivant conseiller de
sa dite Majesté impériale en son conseil en Flandre, assisté de François
Schuermans, Bailli de Cheebeke, son tuteur lui donné comme dessus, et de sieur
Martin van den Berge, conseiller et commissaire des finances de sa dite Majesté,
comme procureur constitué par acte notariel, passé devant le notaire Nicolas
Monachus, le 12 septembre 1550, par messieurs Jean Zapata, directeur des Postes
à Naples, et par demoiselle Elegra de Taxis, son épouse, et en vertu d'une
procuration donnée à lui comparant par toutes les personnes susdites, ladite
procuration passée devant Bourguemaître, échevins et conseil de la ville de Bruxelles
le 15 décembre de l'an 1559, item pour Louis de Taxis: pour autant que la chose le
concerne:) ensuite et en vertu des procurations données par ledit Louis, et passées
devant Bourguemaître et Echevins et Conseil dudit Bruxelles en date du 18 du mois
de juin de l'an 1558, signé Teijsens; item pour et au nom du sieur van der Aa,
conseiller et secrétaire de Sa Majesté en son conseil d'état, comme fondé de pouvoir
de Monsieur Christophe de Taxis, Directeur des Postes de Sa Majesté impériale à
Ausbourg, et de Demoiselle Reine de Taxis, son épouse, et aussi comme substitué
r

par ledit sieur van der Aa, par acte de procuration lui donnée par le ci-dessus dit s
Christophe, conjointement avec la susdite
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demoiselle Reine, ladite substitution aiant été passée devant Jean de Leeuwe, le
28 mars dernier; tous enfants légitimes de feu Jean Baptiste, chevalier et directeur
général des postes de Sa Majesté impériale, et de Dame Christine de Waghtendonck,
leur mère: le susdit Jean de Fraije, en sa dite qualité, reconnaissant d'avoir bien et
légalement vendu pour une somme de deniers dont il déclare être entièrement payé,
à son contentement, à Robert van Haeften et à ses successeurs, pour en jouir
duement et héréditairement, de plein droit, une belle et grande maison de plaisance,
(1)
bâtie en pierres , avec les jardins, vergers et deux gloriettes en plantis de chêne,
une cense avec tous ses bâtimens, grange, écuries pour chevaux, écuries pour
vaches, écuries pour moutons, ainsi que toutes ses autres dépendances avec douze
(2)
bonniers de terres à culture et trois bonniers de prairies y annexées, sur le pied
et comme Augustin Verbert tient depuis quelque tems en louage la susdite cense:
(3)
item encore un chateau avec une maison y bâtie à neuf avec etc. (sic!), les fonds
et appendances ultérieures qui se trouvent situés au bout de l'allée par où l'on va
(4)
de l'église de Niele vers la maison nouvellement bâtie ; item encore un bois joignant
ladite Allée près de l'Eglise, planté d'arbres de chêne montans; item encore une
belle pièce de prairies nommée le Nielderbroek avec ies fonds et dépendances telle
quelle se trouve à présent avec les digues et leurs alluvions y telatifs, terminé du
côté des terres par une barrière, nommée Valveken et à la digue par une barrière
tournante, item la pêche des étangs dans ladite pièce des prairies et le droit de
pêche et dans l'Escaut, qui compète aussi aux dites prairies, avec le droit de chasse
aux oiseaux, qui leur compète également; item encore un bois de jeunes chênes,
avec une prairie y attenante etc. etc. (sic)!, telles que se trouvent les dites parties
et biens vendus, tant par rapport à leur situation qu'à leur grandeur, sans oser
garantir aucune mesure précise et déterminer tous les biens ci-dessus détaillés
étant tenus en plein fief de notre gracieux seigneur et Roi dans sa cour féodaie de
Malines etc. (sic)! sur le pied et de la même manière que les susdits messieurs
Léonard, Jean Baptiste, Louis, demoiselle. Adelaïde, dame Marguerite, demoiselle
Marie, demoiselle Elègre et demoiselle Reine de Taxis les ont possédés, et qu'ils
leur sont adjugés au brûler de la bougie, et leur sont advenus en partie et succédés
du chef de décès de

(1)
(2)
(3)
(4)

Maçonnée en briques, porte une autre traduction de l'original, faite, en 1812, par le traducteur
J.F. Wauters, à Anvers.
Wauters vertaalt: bruyère in plaats van prairies.
Wauters vertaalt: métairie in plaats van château.
Wauters heeft: ...‘à la prédite maison en briques.’
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monsieur Jean Baptiste de Taxis, leur père, dans son tems chevalier et directeur
des postes de Sa dite Majesté impériale, et enpartie par cession et transport faits
par dame Christine van Wachtendonck, leur mère et épouse du susdit seigneur
Jean Baptiste de Taxis, en date du 25 octobre 1559 et en conformité de
lettres-patentes dudit Seigneur et Roi, qui en existent et aussi comme les dits
seigneur Jean Baptiste de Taxis et Christine van Wachtendonck, leur père et mère,
les ont acquis et acheptés en partie de feu monsieur Jean de Mickhoudt et en partie
d'autres personnes, suivant les documens qui en existent et que le souvent dit Jean
de Fraije transmet à l'acquéreur; et aussi sur le pied et de la façon comme ledit
Robert van Haeften en est resté achepteur et dernier enchérisseur au brûler de la
bougie le 18 octobre 1559 dans le village de Schelle etc. (sic!), tellement que ledit
Jean Baptiste de Fraije en sa qualité de vendeur ci-dessus cède tous droits et actions
sur lesdits fonds et biens et qu'il les transmet et transporte avec les titres y afférans,
et dont il est fait mention ci-dessus, à Robert et à ses descendans pour en jouir en
pleine propriété etc. (sic!) et d'après tout ce que dessus et les proclamations
accoutumées, ledit Robert y a été adhérité et investi sans dol ni fraude. En foi de
quoi, nous échevins de Niele avons fait apposer notre scel, ainsi que nous hommes
de fief y avons fait apposer celui de notre cour féodale et nos cachets particuliers
aux présentes lettres, en l'an de notre Seigneur mil cinq cents soixante, le premier
jour d'août: était signé G. van Hogenbossche, avec paraphe. Pour extrait conforme
Anvers le 27 vendémiaire an onze, signé Ch.J. Janssens, notaire; enregistré à
Anvers le 29 vendémiaire an XI; reçu un franc et dix centimes etc. (sic!), signé
Jouvencourt. Pour translat fidèle et conforme, Malines le 3 frimaire an onze.
MARCI, traducteur admis.
(Copij op het kasteel van Niel.)
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Schilder-, etskunst, enz.
Kout over kunst.
De tentoonstellingen van Gent en van Amsterdam.
ONGEVEER gelijktijdig heeft, in Augustus laatstleden, de opening der Gentsche,
en die der Amsterdamsche tentoonstelling, plaats gehad.
Zijn die tentoonstellingen zoo belangrijk, zoo volledig als die, welke sinds eenige
jaren, in België en in Holland gehouden zijn? Zoo belangrijk? Ja! Zoo volledig?
Neen!
Beiden hebben niets verloren van haar belang, ofschoon de Parijsche
tentoonstelling de kunstenaars gedwongen heeft zich van hunne voortreffelijkste
werken te ontdoen, ten einde deze in de hoofdstad te laten bewonderen; want,
diezelfde kunstenaars - wij spreken slechts van de beste - verlangden tevens te
Gent of te Amsterdam vertegenwoordigd te worden, door minder gewichtige werken.
Dit veroorlooft ons te zeggen, dat die tentoonstellingen, hoewel niet zoo volledig als
hare voorgangsters, toch niet minder belangwekkend zijn.
Zij toonen het wezenlijk verschil, dat tusschen de Vlaamsche en de Hollandsche
kunst bestaat; verschil, dat wel op 't eerste gezicht niet bemerkt wordt, maar dat
toch in wezenlijkheid bestaat. Inderdaad, de weg die de Vlaamsche kunst, vooral
sedert een tiental jaren, heeft ingeslagen, voert tot hetgeen men pleegt naturalisme
te noemen. De Nederlanders schoon van hun' aard naturalisten, vertoonen zich
tegenwoordig met meer idealismus dan hunne zuidelijke vrienden. Dusdanig treft
men mannen, als Israëls, de gebroeders Maris, Gabriel - die, in weerwil van zijn
langdurig verblijf in België, Hollander gebleven is - en Mauve.
Mauve vooral, heeft zeer voelbaar voorgesteld wat men meer
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eenparig dan duidelijk genaamd heeft: het subjectivistisch realisme.
Antoon Mauve overleed op het midden eener loopbaan, welke hem grooten roem
scheen te beloven. Niettemin zal zijn naam nog lang in de geschiedenis der
hedendaagsche hollandsche schilderkunst prijken. Immers, al was zijne levensbaan
niet lang, heeft Mauve toch de duurzaamste vruchten geplukt van de krachtigste
takken des grooten booms, waarop de zeldzame bloem der onsterfelijkheid ontkiemt.
Al zijne werken behelzen een gedicht, roerend van diepe zwaarmoedigheid. Zij
bewijzen, dat de vervaardiger een voorgevoel van zijn vroegtijdig verscheiden
ontwarende, als 't ware eenen oproerkreet tot de nakomelingschap meende te
mogen werpen, tegen de onrechtvaardigheid der aardsche zaken gericht, doch,
gematigd door eene volkomene onderwerping aan eenen hoogeren wil.
Zoo was zijn pessimismus noch hatelijk, noch ontmoedigend. In tegenstelling met
Flaubert, wiens werk een samenweefsel van hatelijkheden is, van Zola, wiens
bladzijden eenen afkeer van het leven telen, is hij Bourget's gewrochten toegenaderd,
die de droefheid van de dichterlijke zijde opvat. Noch Salambó, noch Madame
Bovary, noch Germinal, noch l'oeuvre heeft hij afgemaald; het zijn Essais de
Psychologie contemporaine synthétisées, onder den vorm van Heiden, Duinen, en
Binnenhuizen.
Nooit gleed bittere spotlach over het verlies der begoocheling langs zijne lippen,
zoo min als de toorn hem zweepslagen deed goedkeuren, waarmede vele
kunstenaars de menschheid geeselen. Zulks bewijzen de volgende regelen, door
eenen zijner vrienden, H.A.C. Dekker, geschreven:
‘Ik vergezelde Mauve,’ zegt hij, ‘op zijne wandelingen door de velden; ik rustte
met de grootste vertrouwelijkheid in zijne werkplaats; ik deelde in zijn huiselijk leven.
Onvergetelijke uren van zoet genot! Immers, zijn altijd wakkere geest, en de
behoefte, welke hij gevoelde, om zijne gewaarwordingen mede te deelen, deden
mij in de gevoelens deelen, welke het beschouwen der natuur in hem deed opwellen.
In zijn atelier was hij nooit werkeloos, aanhoudend naar het beste strevende; hij
staakte slechts zijnen arbeid, als hij het beoogde doel bereikt had; en dan - dan
eerst zweefde een glimlach, de uitdrukking der zege over stoffelijke zwarigheden,
langs zijne lippen. Wanneer hij evenwel - en dit gebeurde somtijds - er niet in slaagde
de moeielijkheden te overwinnen, dan verlamde eene smartelijke matheid geheel
zijn wezen.
Hij bewees gaarne dienst, en het was hem eene vreugde, zijne vrienden te
troosten, wanneer zij hunne begoocheling omtrent de kunst en “kunstliefhebbers”
verloren. Den arbeid prees hij als een wondermiddel aan.
Groote God!’ riep hij uit: ‘Is 't mogelijk, dat
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nietigheden der wereld u martelen? Hooger op! Werkt vlijtig, en gij zult ontwaren,
dat het goed gevolg van zelf komen zal.
Er zijn meer kunstenaars ontstaan door vlijt dan door genie alleen.
Hij daalde met zijn verheven verstand gaarne tot de kinderen af. Het was voor
hem een groot geluk met zijn beminnelijk kroost sprookjes te lezen, of naar de
melodieen van Bach en Beethoven te luisteren, door zijne vrouw op 't klavier
voorgedragen. Dit huiselijk genot vervulde zijn wenschen dermate, dat de avonduren,
in zijnen familiekring doorgebracht, bij hem alle feesten vervingen’.
Zoo was ook Mauve's kunst, gelijk zijn leven, boven het alledaagsche gemeene
realismus verheven, en dat poëtisch realismus is het best bij dat van Jozef Israëls,
te vergelijken, wiens streven hij krachtig bevorderd heeft.
Israëls is in zijnen Zoon van het oude Volk, te Amsterdam tentoongesteld, de
meester gebleven, dien wij allen kennen. Die grijsaard daar, in den jodenwijk te
Amsterdam, gezeten aan den drempel zijner woning, in zijne oude plunje gehuld,
is hartverscheurend. Het geheele leven dezes mans, een leven van verzuchtingen,
van teleurstellingen en ellende, de man die echter de welvaart gekend heeft, wordt
u dáár, op eene enkele bladzijde, meesterlijk afgemaald. Doch, het dichterlijk
realismus der voorstelling is minder grootsch, dan in het meerendeel van Israëls'
overige schilderstukken.
De maaltijd der arme boeren in het museum van Dordrecht, b. v, doet tranen van
medelijden vloeien, en uitroepen: ‘'t Is schoon!’ De Zoon van het oude Volk doet
ook weenen, maar eenvoudig zeggen: ‘Ja, zóó is het!’ Dit is de beteekenis dezer
laatste schilderij. 't Is overigend waar: de meest begaafde kunstenaar vermag niet
onophoudelijk meesterstukken te scheppen; en De maaltijd der arme boeren is
bestemd om des schilders naam te vereeuwigen. Men oordeele.
Verbeeldt u een doek van grooten omvang, dat een binnenhuis voorstelt uit de
omstreken van Drenthe, het schilderachtig land bij uitnemendheid. In het midden
zijn een grijsaard en eene oude vrouw op het punt eenige in water gekookte lenzen
op te slorpen, geplaatst op eene waggelende tafel, vóór eenen overgrooten,
gapenden vuurhaard, waarop nog, hier en dáár, eenige sprankels gloeiend hout
flikkeren. Links ziet men beesten mager als geraamten, die door hun
tusschenpoozend geloei, den schralen dagelijkschen kost schijnen af te smeeken;
daarnaast onderscheidt men eene uiteengewrikte wieg, die van den jongst geborene,
als zinnebeeld van de bestendige vermeerdering des huisgezins en der armoede.
Zet u dit in zijne sombere eenvoudigheid welsprekend tafereel, niet ‘meer tot
nadenken’ aan (volgens de uitdrukking van Millet), dan De Zoon van het oude Volk,
welke in een al te eentonig grijs
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als verdronken ligt? - In het schilderstuk van het Dortsche museum, spreekt Israëls
koen weg zijne persoonlijke indrukken en opvatting uit; op het doek der
Amsterdamsche tentoonstelling daarentegen heeft hij zich vergenoegd meer objectief
een onderwerp te schilderen, dat voorzeker niet alledaagsch is, doch in de
behandeling minder innige overtuiging verraadt.
Jef Lambeaux heeft ook, in eene meer uitgebreide lijst, het lijden der menschheid,
onder den titel van De menschelijke hartstochten, te Gent geëxposeerd. Hier is
meer het zielelijden, ginds het lichamelijk lijden uitgedrukt. En zoo hebben dan beide
kunstenaars ook eene zeer verschillende wijze van behandeling gebruikt.
Israëls wijst, legt den vinger op de werkelijkheid; Lambeaux zoekt de uitdrukking
zijner gedachte in het land der droomen.
Wij willen, voor den oogenblik, niet grondig onderzoeken, welk dezer beide stelsels
het beste, binnen de grenzen der plastische en hedendaagsche kunst past: dat
ware kunstwerken beknibbelen, waarover men niet redetwist, maar die men, kortweg,
bewondert.
Blijven wij slechts bij de verklaring, dat de koolteekening van Jef Lambeaux een
meesterwerk is. De wellust, de uitgelatenheid pralen in het volle licht, waar achter
de oorlog, de schande, de wanhoop zich in wegstervende schaduw dreigend
bewegen. In het Rembrandtsche clair obscur, verpersoonlijkt aan de rechterhand
des toeschouwers Christus de gelatenheid; links is het de ellende der verlatene
moeder met haar kind, de vergetelheid, door dronkenschap veroorzaakt, en, eindelijk,
heel op den voorgrond de worsteling des menschen tegen de rampen die hem
pijnigen. Eindelijk prijkt als kroon van het werk, boven alles uit, in het midden des
tafereels, in volle verlichting, de Dood, als het einde van alles hier beneden, - waar
zelfs Christus zich aan heeft onderworpen.
‘In zekere kunstwerken van Lambeaux,’ zoo schrijft men, ‘ontwaart ge, even als
in zijn karakter en in zijne gelaatstrekken, iets ironisch, dat aan bittere spotternij
grenst. Hij omsluiert evenmin zijne gedachten, als zijne zinnebeeldige figuren; hij
veraanschouwelijkt de daden, welke hij wil beschrijven, in treffende werkelijkheid.
Het is alsof hij tot zijne tijdgenooten met een' spottenden glimlach wilde zeggen:
‘Daar staat ge nu, Menschheid! des te erger voor u, indien ge u zelven erkent.’
Nooit heeft men, meenen wij, zekere figuren van Michel Angelo verweten, dat zij
‘erotisch’ waren, gelijk men nu zegt, en, heeft men zulks gedaan, dan is het uit
onkunde; want, groot is het verschil tusschen naakt en ontkleed.
Sommigen verwijten den kunstenaar de naaktheid der voorstelling. Wij voor ons
meenen dat de aanstootelijkheid van het naakte eerst ontstaat wanneer de
kunstenaar dat naakt heeft ge-
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zocht uit eigen wellust, en niet om den wille der hoogste schoonheid alleen. Zoo
zijn er velen. Daartoe rekenen wij den kunstenaar niet dien wij hier bespreken.
Wanneer men zich vóór een geniaal werk bevindt, neemt men den hoed af en
bewondert, zonder den kunstenaar lastig te vallen over de door hem gebruikte
middelen ter uitdrukking zijner gedachte, wanneer die gedachte rein en edel schijnt
te wezen.
Heeft, b.v. Dagnan-Bouveret, in zijne Madone, de achtbare overtuiging der
katholieken geschokt, door hun de heilige vrouwe voor te stellen, zooals hij ze
opvatte, als m o e d e r d e s m e n s c h d o m s ? Geenszins; en zijne schilderij, te
Gent, rechtmatig met de medalje bekroond, is, onder dit opzicht beschouwd, vrij
van elke kritiek. De moeder van Jezus verwezenlijkt, onzes inziens, de moeder van
den Verlosser des ongelukkigen menschdoms, vóór Zijne geboorte ten prooi aan
alle onheilen van het heidendom onafscheidelijk; de Madone van Dagnan-Bouveret
verzinnelijkt als 't ware de moeder van den h e r b o r e n mensch.
Dát is historieschildering, zoo als men ze in onzen tijd opgevat heeft. De oudere
geschiedenisschildering die, welke - om slechts enkele verdienstvolle kunstenaars
aan te halen - groote talenten, zoo als G. Guffens, Juliaan en Albrecht de Vriendt,
Pauwels, enz. thans nog vertegenwoordigen, ontmoet men bijna niet te Gent en te
Amsterdam. Ter nauwernood zagen wij te Amsterdam: Tooneel uit de spaansche
Furie te Antwerpen, Pieter Breughel's laatste oogenblikken, van K. Ooms, en
eindelijk: De Straf des meineeds, van P.J. van der Ouweraa.
Doch is er eene gisting onder de historieschilders; en tellen deze kunstenaars op
dit oogenblik geen groot getal volgelingen, daartegenover telt het aloude
landschapschilderen er bij honderden. Er zijn zelfs ongeloofelijk veel talenten onder
de talrijke landschapschilders, schoon hunne werken onder den onbeduidenden
naam van: ‘Gezicht van..., Aandenken aan..., Herfst, Zomer, enz. in den catalogus
voorkomen; - zonder te gewagen van al de Morgens, Namiddagen en Avonden.
Te Gent onderscheidden wij, onder de landschappen van vlaamsche kunstenaars,
die van Asselbergs, Baertsoen, Juffer Beernaert, Théo Bogaert, wiens prachtige
Maansopgang aan de Schelde daar prijkt; Coenraets, Frans Courtens wiens
Tulpenkweeking bij Haarlem den vervaardiger van den Terugkeer van de mis, ten
volle waardig is; verder - Wijtsman, Wolles, Ter Linden, Kühstohs, Koldewey,
Van Overbeke, Heymans, Crabeels, Verstraete, Hoorickx, Delsaux, enz.
Delsaux' Winternacht (Duiveland) en Orkaan (Vianen) verdienen meer dan eene
eenvoudige aan haling; niet alleen, wegens hunne grootte, maar, omdat ze,
genoegzaam alles bevatten wat Delsaux heeft
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willen uitdrukken in de overige talrijke schilderstukken, die wij van hem gezien
hebben, te weten: het grootsche schouwtooneel der natuur, ten prooi aan de grillige
veranderingen van het weder, beurtelings verscheurd door den ruwen storm, of
gestreeld door den adem des zephirs - de natuur, heerlijk en verschrikkelijk des
avonds, kalm en glimlachend des morgens; in één woord: de spiegel van hetgeen
Delsaux even gevoeld heeft, toen hij, de kenmerken van Zeeland, zijn geliefkoosd
gewest, bestudeerde.
Te Amsterdam zullen wij onder de tentoongestelde landschappen, als de beste
noemen: dat van Koldewey, welk naar hooger streeft, en zich niet bepaalt bij het
algemeen aangenomene; die getroffen is door al de tafereelen, welke Holland ten
toon spreidt. Wijders, de landschappen van Bastert en Poggenbeek; dezen voelen
zich vooral aangetrokken, door den helderen hemel, welke in de hollandsche wateren
terugstraalt, als in zoo vele spiegels. Eindelijk noemen wij nog de landschappen
van Den Duyts, de Baré, Binder, Van Everdingen, Gabriel, van der Hart, Surinx,
Vogel, enz., enz.
De portretschilders hebben, zoowel als de landschapschilders, de twee
tentoonstellingen met hunne werken verrijkt. Te Gent werd de prijs behaald - het
gold de gouden medalie - door J.J. Herman Richir, een veelbelovend, jeugdig
schilder, wiens portret van M*** oneindig beter is, dan dat der familie W. Vervolgens
hebben wij de portretschilderingen van Courtois, Stuckens, Is. Verheyden, Agache,
Vanaise - een waardig voortzetter der oude overleveringen, - wiens Portret van
Jules Lambeaux en de Legende van St. Maarten, den bijval gevonden hebben die
den waren knnstenaar toekomt.
Te Amsterdam komen in aanmerking: het portret geëxposeerd door Pieter Oyens,
dat van Whichler, Vanderzande-Lacosta, Lary, Kamerlingh-Onnes, wiens
damesportret werkelijk boeiend is; eindelijk de portretten van Blommers, Wally
Moes, Theresa Schwarze, Jan Veth, enz.
De zeegezichten van Mesdag trekken de aandacht te Gent, alsook die van
Kühstohs, Demont en Heyndrickx; en..... dat is alles.
Te Amsterdam vinden wij dezelfde namen, en voegen er nog bij, die van Veder,
Koldewey, van Deventer, L.A.E. Jacobs, enz., enz.
Om te eindigen, een woordje over het genre-schilderen, en over de krijgstafereelen,
die er aan grenzen.
De genre-schilderij van Juffer d'Anethan herinnert aan diens meester Alfred
Stevens; 't is hetzelfde sentimentalisme, dezelfde behandeling, min.... de verdienste
der vinding. Die van Cogghe: Vóór den aanval, levert het bewijs van
populariteitszucht; doch, ook dat is niet nieuw meer; wij geven liever de voorkeur
aan
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de schilderijen van Van Gelder, Madiol, M Ardrighetti, Billiet, Henry Van Melle,
Van Leemputten, Franz, David Oyens, van den Eeden, die in zijn tafereel
Bouwland in Vlaanderen, eene sterke poging deed om de waarheid der natuur te
betrappen, en, zij is gelukt. Men ziet verder Jacob Smits, Seeldrayers, Gronvöld,
Bisschop. Aangaande de krijgstooneelen is niets nieuws aan te wijzen. A. Hubert,
Breitner, Hoynck van Papendrecht, Abry stellen verscheidene schilderstukken
ten toon, hunnen alouden 1 em waardig.
Hoe is 't nu met de beelhouwkunst en de aquarel (water-verf-teekeningen)?
De beeldhouwkunst te Amsterdam verdient geene bijzondere vermelding. Wat
er van geëxposeerd is, is zoo afgezaagd mogelijk. Men zou haast gelooven, dat er
in Holland geene beeldhouwers zijn. Zijn er waarlijk?
Te Gent vinden wij de bekende namen:
Braecke, Lagae, Charlier, De Haen, Parentani, Polaert, Hambresin, Herain,
God. Van de Kerckhove, Berthe van Tilt, van der Linden, Vanderstraeten,
Vinçotte, Hipp. Le Roy, Mej. A. Le Febvre; vervolgens nog twee nieuw gekomenen:
Rombouts en Minne. Dat zijn er twee, die zich niet zullen laten verstrikken in het
alledaagsche.
De heldere dag en De vogelverschrikker (Epouvantail) des eersten kenmerken
een onstuimig temperament, dat met het alledaagsche niets wil te maken hebben.
Gebed en Gekwetsten, des tweeden, betoogen zonneklaar, dat hij behoefte
gevoelt zijne levendige indrukken mede te deelen; daarin is hij wonder wel geslaagd.
Ten einde onze taak te voltooien, moeten wij, onder de teekenaren met waterverf,
de namen opgeven van Stacquet en Uytterschaut, die altijd meesters hunner
werkmanier blijven, Ludwig, Marcette, Baudoux, Boulvin, Wijtsman, Ed. Baes,
Josselin de Jong, Bastert, Thérèsa Schwartze en J. Whistler, leveren allen het
bewijs zoo te Gent als te Amsterdam, of van groote kunstvaardigheid, of van diep
gevoel.
JULES DU JARDIN.
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Dichtkunst, letteren.
(1)
Uit het leven van den Mechelschen beeldhouwer Louis Royer
door Louise Stratenus.
Oorspronkelijke novelle.
IN een der nauwste straten van het oude Mechelen, eene straat die, met haar fraaie
gevels en schilderachtig gebouwde woningen aan voormalige weelde en grootheid
herinnerde, maar thans nog enkel verarmde gezinnen huisvestte, leefde al sedert
jaren eene vrouw, omtrent wier verleden de buren het maar niet eens konden worden.
Zij voorzag in haar onderhoud met het geven van muziekles; daarin was niets
bijzonders gelegen; naast haar deur woonde een teekenmeester, die niet de minste
nieuwsgierigheid afdwong; maar Madame Berthaud had iets voornaams over zich,
dat niet te huis scheen te behooren onder de eenvoudige luidjes welke destijds die
buurt bewoonden. Hoe

(1)

Directeur der koninkl. acad. van beeldende kunsten te Amsterdam, geb. te Mechelen, den
n

n

2 Aug. 1793, overleden te Amsterdam, den 5 Juni 1868.
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oud ook de sjaal mocht zijn, waarin zij zich wikkelde, om aan het andere einde der
stad een frank te gaan verdienen, de wijze waarop zij zich in het gerafelde
kleedingstuk wist te drapeeren verried dat zij eenmaal gewoon had moeten zijn de
plooien van een cashmire om zich heen te schikken; en de hand die nu en dan uit
de versleten mof te voorschijn kwam, was buitengewoon wit en tenger gebleven.
Zooveel is zeker dat zij de grootste tegenstelling vormde met de meeste andere
vrouwen uit de straat, die allen volkomen bij den stand van haar echtgenooten
pasten, en reeds in de wieg gelegd waren om voortreffelijke bakkerinnen, slagerinnen
of winkeliersters te zijn. Ofschoon zij altijd vriendelijk en beleefd jegens eenieder
was, zorgde zij er voor zich op een afstand te houden en niemand een blik in haar
verleden te gunnen; wat de nieuwsgierigheid nog slechts te meer prikkelde. Men
wist dan ook allerlei verhalen omtrent de jeugd van madame Berthaud te doen. De
een verzekerde dat zij eene markiezin was, die uit Frankrijk had moeten vluchten,
en slechts een aangenomen naam droeg; een tweede lachte om dit sprookje, maar
hield vol dat zij eens als tooneelspeelster heel Parijs aan hare voeten had gehad;
een derde eindelijk beweerde dat zij de weduwe was van een geheimzinnig
misdadiger, en in het stille Mechelen hare schande was komen begraven.
Het eenige evenwel wat men met zekerheid wist, bestond hierin: dat madame
Berthaud, nu veertien jaar geleden, naar Mechelen gekomen was met een heel
armelijk bundeltje goed en een pasgeboren meisje, dat bij het opgroeien haar den
naam van ‘grootmoeder’ schonk.
Dat was al, en het was bitter weinig, zoo oordeelden
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de buren; en in plaats van door de jaren uitgedoofd te worden, klom de
nieuwsgierigheid zoodanig, dat men na herhaalde pogingen de eenzame vrouw tot
spreken over te halen, besloot, alles ongemerkt van de kleine Anna te vernemen.
Maar ook hier werd men niet wijzer, en dat deed het ongenoegen stijgen, totdat het
op zekeren dag tot eene uitbarsting kwam.
Het was op eenen warmen zomeravond; de verstikkende hitte van den dag was
in de nauwe straat blijven hangen en drukte loodzwaar op de bewoners der eerste
verdiepingen. Madame Berthaud, die zich reeds onwel gevoelde, was herhaalde
malen naar het venster getreden om toch wat lucht op te vangen; te vergeefs, het
was als stegen er pestwalmen op, die haar gloeiend en klam tevens in het aangezicht
golfden. Zij snakte naar iets verkoelends, en haar kleindochtertje scheen haar
wensch te raden, want zij drong zich liefkoozend tegen de oudere vrouw aan, en
vroeg of zij iets voor haar kon doen.
‘Eigenlijk ja,’ klonk het nog weifelend, ‘ik heb vergeten een paar citroenen meê
te brengen, en ben te vermoeid om ze nog te gaan halen. Maar ik heb niet gaarne
dat ge alleen uitgaat.’
‘O! dat is niets; ik ben niet bang,’ antwoordde het kind: ‘er is niemand die er aan
zou denken mij kwaad te doen,’ en reeds had zij haar hoedje opgezet en trippelde
haastig de vermolmde trappen af, met evenveel bevalligheid als ware zij
Asschepoester geweest, die de marmeren treden van het in feestdos gehuld paleis
afdaalde.
Spoedig had zij een winkel gevonden waar zij het gewenschte kon koopen, en
reeds stelde zij zich de verrassing harer grootmoeder voor, als zij in een ommeziens
weêr te huis zou zijn, toen zij, vlak bij hare
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woning gekomen, plotseling voelde dat haar voet in iets verward raakte en zij
ondanks hare pogingen om staande te blijven voorover ter aarde sloeg. Een zwakke
kreet van pijn weerklonk door de lucht, bijna op hetzelfde oogenblik gevolgd door
een luid gehuil en een reeks van scheldwoorden. Van de tegenovergestelde richting
der straat was een flinke, bruinoogige knaap aangekomen; hij had te laàt gezien
hoe twee opgeschoten jongens een touw langs den grond hadden gespannen om
het jonge meisje te doen vallen; maar nauwelijks zag hij haar neêr storten, of hij
was op de schuldigen toegesneld en had hen beurtelings eenige zoo duchtige
oorvijgen toegedeeld dat zij, half verblind door de pijn, ter nauwernood wisten hoe
zich te verdedigen. Daarop, zonder zich een oogwenk om eene mogelijke
wraakneming der deugnieten te bekommeren, boog de moedige knaap zich naar
Anna toe en hielp haar opstaan, wat niet zoo gemakkelijk gegaan was, daar het
bloed haar uit een gapende wond aan het voorhoofd langs het gelaat stroomde en
verhinderde uit de oogen te zien. Bevend van verontwaardiging keerde hij zich nog
eenmaal tot de bengels.
‘Wij zullen u aanklagen,’ riep hij, luid genoeg om door de toegesnelde buren
gehoord te worden. ‘Al moest ik er naar den gemeenteraad voor gaan, gij zult gestraft
worden, ellendige lafaards, die den moed hebt een arm meisje zoo'n kwetsuur toe
te brengen.’
Men poogde hem te omringen; de moeders van de jonge booswichten wilden
hem van zijn voornemen afbrengen, deels met smeekbeden, deels met bedreigingen;
maar hij stiet eenieder van zich weg en Anna bij de hand nemende, vroeg hij haar
zacht waarheen hij haar brengen moest.
Zij wees hem de armzalige woning aan; hij geleidde
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haar derwaarts en zoodra zij in huis waren, sloot hij zorgvuldig de deur, waarvoor
de steeds aangroeiende menigte bleef samenscholen en zeide toen:
‘Zoudt gij niet liever eerst uw gezicht afwasschen? In den hof is zeker wel een
pomp, en als er iemand op u wacht zal men zoo schrikken wanneer men u in zulk
een toestand weêrziet.’
‘Ja, ja; maar zoudt gij zoolang niet bij mij willen blijven?’ klonk het angstig van
Anna's lippen. ‘Hier in huis ook zijn de menschen zoo wreed voor ons en als zij het
gebeurde hooren, zullen zij uit komen loopen.’
‘Wees niet bang,’ antwoordde de jongeling, wiens stem heel medelijdend werd:
‘zoolang ik bij u ben hebt gij niets te vreezen.’
Volkomen gerustgesteld ging zij hem voor naar eene donkere, morsige
binnenplaats, waar hij aanstonds een pomp bemerkte en haar, zoo goed en zoo
kwaad als het ging, hielp het lief gelaat te reinigen. Ziende dat het bloed nog altijd
vloeide, wikkelde hij zijn eigen losse das af en bond haar zorgvuldig om de vond.
‘Kunt gij thans alleen verder gaan?’ vroeg hij, toen hij haar gereed zag.
‘Neen, neen, kom mede,’ smeekte het kind, ‘gij moet grootmoeder gerust stellen
en zij zal zoo blij zijn u te kunnen danken. Kom mede.’
Hij volgde haar gewillig, en zoodra zij bij madame Berthaud binnen getreden
waren en deze een uitroep van ontsteltenis slaakte bij het zien van hare kleindochter,
haastte hij zich de oude vrouw tot kalmte te brengen, door de betuiging dat het
slechts een onbeduidende schram was, en een stukje hechtpleister voldoende zou
wezen om er binnen enkele dagen alle spoor van te doen verdwijnen.
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‘Het zijn de buren,’ mompelde madame Berthaud, nog vóór dat men haar van eenige
kwaadwilligheid had gesproken, ‘en nooit had ik mijn arme kleine lieveling daaraan
bloot mogen stellen. Het is alles mijne schuld. Ik had mij moeten herinneren dat de
menschen altijd zonder mededoogen zijn voor datgene wat zij niet begrijpen.’
‘Maar ik zal het ze eens en voor altijd afleeren,’ sprak de knaap vol vuur. ‘Zoo
dadelijk ga ik naar de politie. Ik zou de schuldigen nog over een jaar herkennen, en
zij zullen hunne straf niet ontkomen; dat zal angst brengen onder de rest.’
‘Gij zijt veel te goed,’ antwoordde de eenzame vrouw: ‘hoe is het mogelijk dat gij
zulk een belang stelt in u geheel vreemde lieden? Ik weet waarlijk niet op welke
wijze u te danken.’
‘O! dat zullen wij wel later regelen,’ zeide hij lachend. ‘Ik ga nu gauw werk van de
zaak maken. Maar als het mocht zou ik gaarne morgen eens komen hooren hoe
alles afgeloopen is.’
Hij verkreeg zonder moeite de toestemming. Hoe jong hij ook nog was, er lag
zooveel moed en vastheid in zijne gansche houding, dat het aan beide vrouwen
toescheen als hadden zij plotseling een beschermer gevonden, en dit was ook
inderdaad het geval, want nadat hij het gebeurde met kleuren en geuren aan de
overheid der publieke veiligheid was gaan mededeelen, en de twee deugnieten, na
ingesteld onderzoek, duchtig waren gekastijd, werden de vijandelijkheden tegen de
dames Berthaud voor goed gestaakt; men haatte er haar misschien des te meer
om; doch men was bang geworden dat te toonen, en dit was al wat grootmoeder
en kleindochter verlangden. Laatstgenoemde herstelde eerst volkomen na verloop
van eene week, en hij die haar
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op zoo vriendelijke wijze behulpzaam was geweest, keerde telkens terug om te
vernemen hoe het met haar ging. Hij deed dit des avonds, nadat zijn werk afgeloopen
was, want hij studeerde en arbeidde hard.
‘Ik heb maar één droom, en dat is beeldhouwer te worden,’ zeide hij tijdens een
zijner eerste bezoeken.
‘Dus, met andere woorden, een kunstenaar?’ sprak madame Berthaud zuchtend.
‘Het is goed dat gij mijn kleinkind niet zijt, of wel....’
‘Zoudt gij mij daarin verhinderd hebben?’ vroeg de knaap glimlachend.
‘Ik weet niet of dat mogelijk ware geweest; maar ik geloof dat ik u liever had zien
sterven vóór dat gij uw leven tot een dergelijk doel hadt weggeschonken.’
‘Hoe is het mogelijk?’ riep de jongeling uit. ‘Er kan, dunkt mij, geen grootscher
levenstaak, geen edeler roeping gevonden worden! Al wat de andere menschen
verrichten, is bestemd voorbij te gaan. Blijft er iets over van hetgeen mijn vader,
mijn grootvader en voor hen weder de hunnen, gearbeid hebben? Zij waren brave
landbouwers, uitstekende werklieden; maar de velden zouden even goed gebloeid
hebben zonder hen; in de werkplaatsen waren zij gemakkelijk door ieder ander
vervangen geworden; er is niets, niets op de gansche wereld te vinden, dat van al
hun vijftigjarig zwoegen overblijft. Ik wil arbeiden voor hetgeen niet vergaat. Over
twee, drie eeuwen moet men mijn werk nog terug kunnen vinden, en er mijne
gedachten uit ontcijferen.’
‘Dan hadt gij u ten minste aan eene andere kunst moeten wijden,’ sprak madame
Berthaud nadenkend. ‘De dichter en de musicus laten hun naam in hunne werken
achter; naar den beeldhouwer vraagt de menigte zelden, ook al aanschouwt zij zijne
heerlijkste voort-
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brengselen; evenals een bouwmeester treedt hij in de schaduw door zijn arbeid
zelven.’
‘Het is ook voor mijne gedachten dat ik de onsterfelijkheid vraag, niet voor mij
zelven,’ gaf de knaap op trotschen toon ten antwoord, ‘en daarom juist wil ik
beeldhouwer worden. Als ik al lang van de aarde verdwenen zal zijn, zullen mijne
in het leven geroepen mannen en vrouwen op de pleinen der steden, in de zalen
der paleizen, of in de galerijen der museums voortdroomen, of nog altijd nadenken
over hetgeen ik wilde dat hen bezielen zou. Elk mijner beelden zal een poëzie in
het steen wezen, eene in marmer gebeitelde gedachte. Dat en dat alleen zal mijn
bekroning zijn.’
‘Uw ideaal is slechts een veredelde vorm van den droom door duizenden
gekoesterd,’ zeide de oude vrouw heel zacht, terwijl haar oog vol belangstelling zijn
sprekend gelaat gadesloeg. ‘Maar allen zonder onderscheid vergeten dat uit die
duizenden slechts enkelen zich een weg naar het licht vermogen te banen; en dat
terwijl er jaarlijks slechts één, of hoogstens twee, hun doelwit bereiken, eene
hongerige, tot immerdurende teleurstelling veroordeelde menigte, hen machteloos
na blijft staren, zonder kracht zich ooit op eigen wieken omhoog te heffen. Wie zal
beslissen of ook gij niet tot die ongelukkigen behooren zult?’
De knaap dacht eenige oogenblikken na.
‘Ja,’ zeide hij eindelijk, met een pijnlijk lachje, ‘ja, het is mogelijk dat ik nooit zal
slagen. Maar zelfs al moest dat zoo wezen, dan nog zou mijne levenskeus er niet
te minder edel om zijn geweest.’
‘Edel, ja, heel edel zelfs; maar waanzinnig,’ klonk het vol bitterheid, uit die anders
zoo streng gesloten lippen. ‘Zoo waanzinnig dat het brein er
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door gemarteld wordt, tot men er niet zelden van sterft, en de zijnen voor het leven
lang rampzalig maakt. Wilt gij dat ik u de geschiedenis van een dier ongelukkigen
zal vertellen? Gij zult u daarom niet af laten schrikken; niemand is nog wijzer
geworden door de smartelijke ondervinding van anderen; maar later, veel later, zult
gij u mijn verhaal herinneren en ten minste bij u zelven zeggen, dat ik u
gewaarschuwd heb. Anna, steek het licht nog niet op; wat ik te zeggen heb, mijn
kind, valt gemakkelijker mede te deelen in de schemering.’
En terwijl het jonge meisje aan hare zijde kwam zitten, met het bekoorlijke kopje
op den schouder der grootmoeder geleund, vervolgde de laatste, langzaam en als
sprak zij tot zichzelve alleen:
‘Zoo ooit iemand bestemd scheen voor het werkelijke leven, dan was het wel
Georges, die forschgebouwde reus, met het golvende blonde haar dat aan de manen
van een leeuw deed denken. Zijn vader was trotscher op hem dan de koning op zijn
rijk, en twijfelde er geen oogenblik aan of zijn zoon zou evenals hij bij de zeemacht
dienst nemen. Van geslacht op geslacht was, sedert ontelbare jaren, een Berthaud
bij de marine geweest, en, op uitzondering na van degenen die, te jong daartoe,
gesneuveld waren, hadden zij het allen tot den admiraalsrang gebracht. Ook Georges
zou vlagofficier worden, dat stond vast. Maar de knaap had gansch andere dingen
in het hoofd, en hij was nog geen vijftien jaar, toen hij mij op zekeren dag kwam
toevertrouwen, dat hij zich geheel en al aan de muziek wilde wijden. Tot dusverre
hadden wij wel bespeurd dat hij een bijzonderen aanleg voor die kunst bezat, en
hem daarvoor ook de beste meesters gegeven; maar nooit was het bij ons
opgekomen dat ons kind een kunstenaar
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zou worden. Ik wist niet op welke wijze zijne levenskeuze aan zijn vader mede te
deelen, zijn vader, een echten nobelen zeeman, die niet geduld zou hebben dat
ooit iemand met zijne autoriteit den spot dreef; en weinig vermoedende wat mijn
jongen gekozen had tot zijn toekomstig lot, wilde ik liever zelf den storm afwachten
dan hem aan een ruwen uitval blootstellen, zoodat ik de dwaasheid had in persoon
de vaderlijke toestemming af te smeeken.
Het was een harde strijd. Al de familie-overleveringen werden er mede afgebroken,
en de man die zoo dikwijls de woedende macht der elementen getrotseerd had, en
den spot had gedreven met den vuurregen der vijandelijke kogels, vond er iets
zwaks, iets verwijfds in voor een zoon uit zijn heldengeslacht, het bestaan door te
droomen in het zoeken naar nog onbestemde melodieën. Ik echter, ik was moeder,
ik wilde vóór alles het geluk van mijn kind, en hoeveel het ons beiden ook kostte,
ik behield in het eind de overwinning. Gelukkig stierf George's vader aleer hij getuige
had kunnen zijn van onze volslagen nederlaag.
Van het uur af, waarop mijn echtgenoot ‘ja’ gezegd had, werd er niets meer
gespaard voor de loopbaan van zijn kind. Hij kreeg de beste lessen; al zijne uren
mocht hij aan de muziek wijden; later zou hij zich verder ontwikkelen en van zelf in
andere landen de vreemde talen leeren; thans kwam het er slechts op aan dat hij
uit zou blinken in hetgeen hij zich gekozen had. Gij ziet, nooit werd een kunstenaar
onder gelukkiger omstandigheden geboren, en toch.....
Hij was achttien jaar toen zijn vader stierf, en ik met een inkomen van vijf duizend
franken achterbleef. Het was voldoende om stil van te leven met ons beiden, in
afwachting van het succès dat mijn arme jongen
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niet ophield hem en mij zelve voor te spiegelen. Hij dacht aan niets anders meer;
het was alsof alleen de muziek voor hem bestond, en wanneer hij mij over zijne
toekomst sprak, werd zijne taal zoo meesleepend dat ik alles geloofde wat hij mij
zeide. Hij zelf geloofde het zoo vast. Vooral eene symphonie, waaraan hij sedert
maanden gewerkt had, zou zijn eersten kunstenaarsroem bezegelen. Hij speelde
haar mij voor, tot ik geheel onder de betoovering geraakte en mede overtuigd was,
dat zelden iets dergelijks was gevonden. Hoe gemakkelijk zou het dus niet zijn een
uitgever te ontdekken die zulk een wonder in het licht wilde zenden!
Nog herinner ik mij den dag waarop hij zijne eerste poging daartoe aanwendde,
en hoe moedeloos hij huiswaarts keerde; maar reeds den volgenden dag was hij
weder vol vertrouwen. Hij zou zijn werk aan zijn meester in de compositie-leer laten
zien, en hem om een woordje van aanbeveling vragen, wat terstond alle bezwaren
uit den weg zou ruimen. Deze verzocht het werk eens te mogen inzien; zes maanden
later zond hij het terug met een heel hartelijk briefje, waarin hij Georges aanraadde,
later, als zijn talent volkomen gerijpt zou wezen, iets beters te maken, daar dit slechts
het gebroddel van een eerstbeginnende was. Zijne woorden brachten mijn armen
jongen een verdoovenden slag toe, en ik bad hem nog eenmaal van eene loopbaan
af te zien, die hem tot dusverre geen hoop gebracht had. Maar hij wilde niet hooren,
integendeel nog slechts hardnekkiger arbeidde hij voort, en overtuigd als hij was
dat de wereld zijne muziek slechts behoefde te kennen om haar op prijs te stellen,
haalde hij mij over op eigen kosten zijn werk te laten drukken. Het waren twee
symphoniëen, een concerto en een twaalftal kleine liederen. Hoe koortsachtig was
zijne vreugde toen hij vernam
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dat er een paar van de laatste verkocht waren! Ik kon het niet aanzien, en haalde
telkens in stilte een der stukken bij den een of anderen muziekhandelaar; nog maken
zij mijn liefsten schat uit, want zij herinneren mij zijne kinderlijke blijdschap en zijne
hoop dat nu weldra eenieder hem zou kennen. Zij rustten echter zorgvuldig
weggeborgen in mijne kast en niemand vermoedde ooit welk een genie er in zijne
dichterlijke ziel huisde.
Toen hij ook deze verwachting zag ten gronde gaan, werd hij als zinneloos; hij
wilde dat men zijn werk als onsterfelijk zou erkennen; hoe dikwijls herhaalde hij mij
niet dat hij gewillig zou sterven zoo hij daarmede slechts één enkelen dag van roem
kon koopen, en toen hij eens op beide knieën voor mij neêrzonk, het hoofd snikkend
in mijn schoot verbergende, en mij smeekte zijn levensdroom tot vervulling te brengen
door een groot offer mijnerzijds, dat hij ruimschoots zou vergoeden, zoodra de
wereld hem eindelijk en ten laatste recht liet wedervaren, toen had ik de kracht niet
mij tegen zijn hartewensch te verklaren, al voorzag ik ook dat het onze ellende zou
zijn. Zijn plan was een zijner groote werken op eigen kosten te doen uitvoeren, en
dat natuurlijk door het beste orchest en de meest beroemde zangers van Frankrijk.
Er ging een schat van geld mede heen, doch hij was verzekerd dat dit de menigte
zou overtuigen. Het concert vond plaats; hij zelf dirigeerde; nog zie ik hem daar
staan, met het vermagerde lichaam en de bleeke, ingezonken wangen, een schaduw
slechts van mijn jongen, forschen reus van voorheen; maar toch nog met oogen vol
gloed en een hart brandend van hoop. Het publiek was zoo weinig talrijk opgekomen,
dat dit reeds een killen indruk maakte, en de spelers ontstemde. Slechts hier
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en daar eenig weldra verstomd handgeklap beloonde zijne pogingen, en terwijl hij
zich nog trachtte te troosten met het denkbeeld dat enkele kenners ten minste
gedwongen waren hem toe te juichen, verscheen de critiek, van alle zijden weer
meêdoogenloos, weer hard. Zijn arbeid - de vrucht van tien jaren aanhoudend
streven naar het volmaakte, was gewogen en... te licht bevonden. Men liet hem
zelfs geen hoop voor de toekomst. Geen der beoordeelaars wilde ook maar eenigen
aanleg in zijne compositiëen zien.
Sedert dat uur heb ik hem nooit een noot hooren aanslaan, geen pen meer in
handen zien nemen, geen lach op zijn lippen ontdekt. Het woord alleen van ‘muziek’
deed hem pijn, en hij vergat mij in zijne wanhoop; hij begon te spelen, te drinken en
men zou gezegd hebben dat hij alles aanwendde om zijn eens zoo schitterenden
geest te dooden. Nog eenmaal slechts hervatte ik eenige hoop op zijn behoud; het
was toen hij een arm meisje uit het volk liefkreeg, en hoe weinig ik ook ooit eene
dergelijke verbintenis voor mijn zoon gedroomd had, gaf ik vol vreugde mijne
toestemming tot dat huwelijk, meenende dat het hem weder aan eigen haard en
den een of anderen werkkring zou binden.
Weldra zag ik ook deze dwaling in, na weinige maanden verviel hij weder tot zijne
doodende levenswijze, en op zekeren nacht stortte hij zich in de rivier, die ons pas
dagen daarna zijn lijk terug gaf. Het was zijne levenskeuze die hem gedood had,
en mij al mijn geluk ontstal. Ik bleef geheel en al verarmd achter en toen ook zijne
vrouw eenige dagen na de geboorte van haar kind bezweek, was het mij ondragelijk
langer de plaats te bewonen waar al mijne vreugden een voor een gestorven waren,
en kwam ik
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met mijne kleindochter naar België, in deze stad, waar niets mij meer aan het
verleden zou herinneren. Ik heb het zoo diep mogelijk in mijn hart begraven, en zoo
ik er heden nog eenmaal over sprak, dan was het alleen, mijn vriend, om u te toonen
wat het lot is van den kunstenaar, die zich nimmer gewaardeerd ziet.’
Het was heel stil in het vertrek geworden; Anna weende zachtkens aan de borst
harer grootmoeder, over het lijden harer ouders die zij nooit gekend had, en over
de schipbreuk van gene edele ziel, dat nog altijd het kind van den ondankbare tegen
armoede en verlatenheid beveiligde.
In de verte klonk het lied der overoude torenklokken; de knaap schrikte er door
wakker uit zijne droomerij en sprak zacht doch beslist:
‘En toch wil ook ik den strijd wagen; ik weet dat mij hetzelfde lot kan wachten;
maar beter dat, dan al de gedachten die in mij opwellen voor altijd te versmoren.
En wie weet, wie weet, op het eind...’
Hij wilde zijn volzin niet uitspreken; de moeder van den schipbreukeling mocht
niet hooren van de mogelijkheid dat hij gelukkiger zou zijn dan haar zoon. Maar zij
begreep hem en stak hem de doorschijnende hand toe. Zij had hetzelfde licht in
zijne oogen zien stralen, dat zooveel gloed had verleend aan de oogen van haar
kind, tot het oogenblik toe waarop hem alle hoop was ontnomen.
Hij keerde dikwijls tot de kleine, armelijke woning terug, en zijne komst werd daar
spoedig het sein tot eenige gelukkige uren; dan speelde Anna hem de melodiëen
haars vaders voor, die zij als ijverige leerling harer grootmoeder het eerst had
geleerd, of wel de jongeling zong met zijne diepe, welluidende, ofschoon
ongeoefende stem, het een of andere eenvoudige Vlaamsche lied, schijnbaar vroolijk
en toch zoo vol pathos.
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Wat hij zelf niet vermoedde, wat de arme grootmoeder niet voorzien had, geschiedde.
Naar mate de tijd voorbijvlood, en Anna van kind tot vrouw opwies, gevoelde hare
jeugd zich als van zelf tot zijne jeugd getrokken. Zij zelve meende dat hij haar enkel
lief was als een oudere broeder; maar weldra nam hij de grootste plaats in haar hart
in, was het voldoende dat zij zijn stap op de trappen vernam, om plotseling het
gansche kamertje zonnig en schilderachtig te vinden; en soms wanneer hij met hare
grootmoeder over de oude kunstenaars sprak of voor beiden iets zong, sloot zij de
oogen, om volkomen ongestoord gelukkig te zijn. In die uren wenschte zij niets
meer, zou zij het leven lang aldus hebben willen doorbrengen; maar toen zijne
steeds ernstiger wordende studies en werkzaamheden hem maanden achtereen
van daar riepen, begon alles een somber waas voor haar te verkrijgen en was het
haar te moede alsof alle licht uit haar leven verdween.
Nog keerde hij terug, zoo dikwijls zijn arbeid hem dat slechts veroorloofde, maar
zij was thans ijverzuchtig geworden op die kunst die hem van haar verwijderd hield
en die jaloezie maakte het haar op eenmaal duidelijk dat zij geen eerste plaats in
zijn hart bekleedde, dat zij die nooit verwerven zou. Dat bewustzijn ontnam haar
alle hoop op de toekomst en.... zij had de natuur van haar vader overgeërfd: hoop
alleen gaf in haar oog waarde aan het bestaan.
Gansche dagen achtereen verwenschte zij bij zich zelve die kunst, waarvoor
mannen alles vergaten, alles versmaadden, en zij vergat dat die hartstocht slechts
een andere vorm van de liefde was, waarvoor zij zelve het eenige wezen vergat,
wier laatsten troost zij uitmaakte en wier teederheid haar geen oogwenk nog had
verzaakt.
Madame Berthaud vermoedde niets van den zwarten
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roofvogel, die andermaal, en in steeds nauwer cirkels om haar verlaten haardstede
rondfladderde. Nog altijd zette zij hare vermoeiende dagtaak voort, en wanneer zij
zich wat al te afgemat gevoelde, putte zij nieuwe kracht uit het denkbeeld dat Anna
haar bij hare tehuiskomst met eene liefkoozing op zou wachten. Zij wilde niet dat
het kind zou werken voor den broode; zij was bang voor de vernederingen die haar
fijn gevoel niet bespaard zouden blijven; en zij zelve zou arbeiden zoolang zij slechts
kon. Later, als zij eens niet meer was, dan kon men nog altijd zien. In het ergste
geval kon Anna dan hare lessen overnemen.....
En zoo was zij gerust, en bijna gelukkig; zij had immers hare kleindochter bij zich!
En zij verbeeldde zich, de arme onnoozele, dat haar gezelschap alleen ook het
jonge wezen aan hare zijde zou voldoen!
Het was feest in Mechelen. De geboortestad van Louis Royer wilde den jongen
kunstenaar vieren, die op schitterende wijze van zijn talent als beeldhouwer had
getuigd in het meesterwerk, dat hem den ‘prix de Rome’ had doen verwerven. De
geestdrift was ten top geklommen toen men hem in ongekunstelde, hartelijke taal
voor de hem aangedane eer hoorde danken, en de vreugdetranen schitteren zag
in de fraaie bruine oogen van den nog zoo jongen man. Onder luid gejubel hief men
hem op de schouders en voerde hem aldus de straten der oude bisschopsstad door;
en terwijl zijne dichterziel reeds van andere nog volkomener scheppingen droomde,
huiverde eene tusschen de menigte verscholen tengere vrouwengestalte van hoofd
tot voeten bij dien aanblik.
Anna Berthaud had sedert den aanvang van den prijskamp slechts ééne hoop
gekoesterd: dat hij niet zou mogen slagen en daardoor voor altijd van zijne

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

717
kunst zou afzien. In dat uur gevoelde zij hoe onherroepelijk hij voor haar verloren
was. Den volgenden morgen reeds vroegtijdig klopte hij aan hare woning. De
grootmoeder opende hem de deur, maar haar gelaat droeg zulk eene uitdrukking
van onmiskenbaren angst, dat hij aanstonds uitriep:
‘Er is toch niets gebeurd hier?’
‘Anna is ziek,’ klonk het antwoord, dat op gesmoorden toon werd gegeven: ‘de
dokter zegt dat zij het al lang onder de leden moet hebben gehad; maar ik kan hem
niet gelooven; ik heb er nooit iets van bemerkt; zij zou het mij toch verteld hebben
indien zij zich ziek had gevoeld, en nooit, nooit heeft zij over iets geklaagd.’
‘Maar wat scheelt haar dan?’ vroeg de jongeling, wiens straks zoo vroolijke trekken
thans geheel verduisterd waren.
‘Zij is gisteren huiswaarts gekeerd met eene hevige koorts, die haar maar niet
verlaten wil. De dokter ziet alles zoo somber mogelijk in, en gij weet zij is al wat mij
overblijft.’
‘Geloof hem niet,’ sprak haar bezoeker, met heel de overtuiging der jeugd: ‘zij is
op een leeftijd waarop men van alles herstelt, en daarbij als zij gisteren nog uit is
geweest zonder u over iets te klagen kan zij immers nog niet ziek geweest zijn. Mag
ik haar niet zien? Wij zijn immers zoo goed als broêr en zuster.’
‘Ja, zoo gij belooft heel zacht te loopen; want het minste gedruisch hindert haar.’
De beeldhouwer volgde madame Berthaud zoo onhoorbaar mogelijk naar het
kleine kamertje waar de zieke terneer lag. Hare oogen waren gesloten en haar
gelaat kwam hem al zeer ingevallen voor; maar daarover lag zulk een donkere blos
verspreid, dat hij er zich door liet misleiden.
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De arme grootmoeder, helaas! was niet zoo kortzichtig meer. Zij had daartoe te veel
geliefde wezens om zich heen zien sterven.
‘Zijt gij daar, Louis?’ vroeg plotseling de kranke, wier lichtkleurige oogen zich
plotseling geopend hadden: ‘Het is heel, heel vriendelijk van u zoo gauw al hier te
zijn gekomen.’
‘Noemt gij dat gauw?’ gaf hij vol hartelijkheid ten antwoord: ‘Ik niet, ik had gisteren
al willen komen, maar heel den dag werd er beslag gelegd op mijn persoon.’
‘Ja, gij zijt nu een groot man geworden, niet waar?’ vervolgde zij met een pijnlijk
glimlachje.
‘Een groot man niet, maar een gelukkige, die door de fortuin begunstigd wordt en
zoodoende de stoffen hoopt te vergâren om eens iets waarlijk goeds, iets waarlijk
groots voort te brengen.’
‘Dus zijt gij gelukkig, erg gelukkig?’
‘Door en door gelukkig, ja, en ik zou ondankbaar wezen indien dit het geval niet
was.’
‘Er ontbreekt dus niets, niets meer aan dat geluk?’ en bij die woorden hief zij zich
een weinig overeind en zag hem aan met den blik van iemand, die aan een
ongeluksbode afvraagt: het is de dood niet waar, dien gij mij mêe komt deelen?
‘Er zou niets aan ontbreken als gij gezond waart, en wij konden samen zooals
voorheen over al het gebeurde spreken en onze plannen voor de toekomst bouwen.’
‘Vertel mij al het voorgevallene,’ antwoordde zij op doffen toon, en terwijl zij
wederom de oogen sloot en zich tusschen de kussens terug liet vallen: ‘maar spreek
niet van de toekomst; dat zou mij noodeloos vermoeien.’

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

719
‘En toch is die toekomst veel zonniger dan het verleden. O! laat mij uitspreken,
Anna. Een loopbaan, die begint zooals de mijne, kan niet anders dan tot roem
voeren, en den dag waarop ik meer geld zal verdienen, dan volstrekt tot mijn
onderhoud noodig is, dien dag zal ik mij herinneren dat ik eene moeder en eene
zuster bezit, en zal ik ergens in het groen een huisje huren, waar ik van Zaterdag
tot Maandag van mijne vermoeienissen kan uitrusten bij u beiden, en zeker zal
wezen altijd welkom te zijn. Daar zullen geen koortsen u meer plagen. Het is geen
wonder zoo men in deze lucht verstikt.’
‘Ja, men verstikt; maar het is de lucht niet die dit doet’, voegde zij er bijna
fluisterend bij: ‘en het groene huisje zal ik niet zien; ik noch grootmoeder. Arme,
lieve grootmoeder; zij verliest alles. Gij hebt gelijk aan iets dat niet vergaat uwe
liefde te hebben geschonken. Het is vreeselijk een enkel sterveling lief te hebben,
en wanneer die eene u ontvalt niets meer, niets, niets, niets over te houden.’
Madame Berthaud haastte zich haar met een door tranen gesmoorde stem het
stilzwijgen op te leggen, en gaf den jongeling een wenk thans heen te gaan. Zij
vreesde dat hare kleindochter zich te veel zou vermoeien; maar 's avonds keerde
Royer terug en aangezien de dokter den toestand steeds zorgelijker vond, verkreeg
hij verlof met de grootmoeder te blijven waken. De koorts verhief zich dermate dat
alle bewustzijn de zieke verliet, en zij uren achtereen de meest onsamenhangende
wartaal bleef voortprevelen.
Negen dagen duurde alles aldus voort; geen enkele maal herkende zij zelfs hare
trouwe verpleegster meer; en wanneer de jonge kunstenaar des avonds kwam om
zijne plaats aan hare legerstede in te nemen, vernam
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hij telkenmale denzelfden wreeden volzin: ‘Er is nog geen verandering.’
Den avond van den negenden dag meende hij dat zij veel kalmer was, en haalde
madame Berthaud over wat te gaan rusten op de canapé van het aangrenzende
vertrek. Hij zou haar aanstonds roepen als zich iets ongewoons voor mocht doen;
en inziende dat zij hare krachten ter liefde zelf van de zieke moest sparen, gaf zij
aan zijne bede gehoor.
Langzaam kropen de uren om, terwijl de beeldhouwer daar, bij de flauwe
schemering der nachtlamp voor zich uit zat te staren op de thans zoo schrikwekkend
vermagerde gestalte, die daar machteloos uitgestrekt lag; en voor het eerst geloofde
hij dat zij nimmer herstellen zou. Het was vreeselijk voor die rampzalige vrouw daar
ginds, die wellicht op hetzelfde oogenblik droomde van gelukkige dagen, waarop
zij hare lieveling weder met den blos der gezondheid op het gelaat voor zich zag
staan. Het was vreeselijk ook voor haar zelve, zoo jong nog heen te gaan, zonder
iets van het leven gekend of genoten te hebben; als een arm vlindertje dat van de
geboorte af in een glazen kooi zou zijn geplaatst. Het zou ook voor hem een harde
slag wezen, harder dan hij tot dusverre had vermoed, en een leegte in zijn bestaan
delven, die geen hand ooit licht weêr aan zou vullen.
‘Men moest haar dooden,’ klonk het geheimzinnig van de verschroeide lippen der
zieke, en haar gelaat verkreeg daarbij zulk eene uitdrukking van haat, dat de
jongeling er van huiverde: ‘maar men laat haar leven en zoo komt het dat zij ons
vermoordt.’
‘Wie moet men dooden?’ fluisterde hij, aan hare zijde neerknielende.
‘De kunst,’ hijgde zij, meer en meer opgewonden:
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‘de kunst, die ons alles ontsteelt, tot zelfs de kracht om nog voort te leven.
Grootmoeder heeft het wel gezegd: zij scheurt ze allen van ons los, zij ontneemt
ons hunne ziel, of zij slagen of niet. Hebt gij hem gezien, dien dag toen de stad ter
zijner eere feest vierde? Zij hadden hem met kransen overladen, het was de kunst
die hem bekroonde, riep een der dwazen die hem uit naam van een aantal anderen
toesprak; o! en de lucht was doortrokken van de geuren der bloemen en van het
groen; maar ik vertrapte een lauwerblad dat tot mij overwoei; want de bloemen
verwelken en het groen verdort, en in dit alles ligt geen geluk; immers de kunst heeft
het geluk voor altijd gedood.’
‘Wat is dan geluk, zoo dat het niet is?’ vroeg hij die ademloos toegeluisterd had,
en vergat dat zij ijlde.
‘Geluk?’ herhaalde zij, met eene afgematte beweging de hand aan het voorhoofd
brengende: ‘Geluk? Het is zoo weinig en toch ook weêr zooveel. Het is ergens, ver
van de overige menschen, een klein huisje bewonen, zooals dat waarvan hij eens,
nu lang geleden, heeft gesproken; het is daar alles voor elkander te zijn en geen
schatten te behoeven, omdat men zich zoo rijk gevoelt; het is maar heel laag bij
den grond te willen blijven, omdat de eikentoppen het eerst getroffen worden, en
dat men voor elkaar wil blijven leven; maar de kunst doet dat alles vergeten; wie
haar lief heeft, denkt aan geen geluk meer, dorst alleen naar andere landen, naar
grootheid, naar roem, en wordt blind voor de eenige poëzie die nooit voorbijgaat,
de poëzie van het geluk.’
Ditmaal had de kunstenaar begrepen wat haar doodde, en voor het eerst in zijn
jeugdig leven maakte zich eene hartstochtelijke droefheid van hem meester.
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Hij verborg het donkerlokkige hoofd in het dek, en snikte luid, terwijl hij een harer
handen poogde te grijpen.
‘Stil!’ zeide zij, op liefkoozenden toon, en liet daarbij hare vingeren langs zijne
slapen glijden: ‘waarom weent gij? Heeft de kunst ook u alles ontnomen waar gij
aan hechttet? Het verwondert mij niet, want zij is nooit voldaan; altijd eischt zij nieuwe
slachtoffers;. maar in het eind komt er rust, zelfs voor ons. Ik zelve, ik heb niet
gedacht dat ooit die pijn uit mijn binnenste zou verdwijnen; het was mij als moest
ik haar nog met mij medenemen in het graf; en nu verdwijnt zij al, heel langzaam,
het is waar, doch even zeker als het bloed dat uit een slagader tappelt. Het is mij
alsof hij hier was aan mijne zijde, alsof ik hem met zijne lauweren zag spelen, maar
om er kransen uit te strengelen voor mijn graf; en dan weer zie ik hem beitelen in
het marmer, het moet een engel worden wat hij maakt, doch het is slechts een
eenvoudig menschenkind dat te voorschijn verrijst, want zij heeft mijne trekken, en
aan haar vinger fonkelt ook de diamant van een trouwring, de traan die hij er op
neêr liet vallen; alleen dit edelgesteente is warm.’
‘Anna, mijne lieveling, zijt gij weêr minder wel?’ riep thans de stem van madame
Berthaud, die door den koortsachtigen toon der zieke gewekt was.
‘Niet wel?’ vroeg het jonge meisje met een glimlach op de lieve, reeds verheerlijkte
trekken: ‘O! neen, het is alles voorbij, en thans zoo goed, zoo eindeloos goed!’
En zich dichter tegen hare grootmoeder aanvleiende, als ware zij bang geweest
dat de pijn zou wederkeeren, strekte zij zich uit en zuchtte. Het duurde minstens
tien minuten alvorens zij die haar omgaven bemerkt hadden dat zij was heengegaan.
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Mevrouw Berthaud overleefde haar vier jaren; men moet heel jong zijn om van
verdriet te sterven. Het hare was niet eens in staat haar dien voorbode van den
dood, de tweede kindsheid te brengen en lang nog kon men haar ontmoeten op
haar terugweg van de eene of andere les. De menschen hadden medelijden gehad
en betaalden haar beter, om haar door eenige weelde het gemis van haar kind te
vergoeden; maar al het geld dat zij niet behoefde voor haar schamel onderhoud,
ging weg aan bloemen voor het graf harer laatste liefde.
Toen ook zij naar het kerkhof werd gedragen, volgde haar een man, wiens naam
reeds wijd en zijd met lof vermeld werd, en wiens liefderijke hand der eenzame de
oogen had toegedrukt.
Sedert verliepen er vele jaren. Ook de kunstenaar had het geluk boven den roem
leeren stellen en beiden op zijnen weg gevonden. Hij werd door klein en groot
gevierd en bleef daarom niet minder een nederige en vriendelijke ziel, waarin steeds
het kind voortleefde.
Op de pleinen der Nederlanden verrees zijn arbeid, omlijst door de groene twijgen
die de natuur daar omheen vlocht als een reusachtigen lauwerkrans. Aan de kust
van het ‘Lage land aan de wilde baren’ riep zijne tooverhand nog eenmaal Michiel
Adriaanszoon de Ruijter op, om den admiraalsstaf over het oude Vlissingen te
zwaaien: de markten werden minder naakt zoodra zijn arbeid er den gloed van zijn
genie over verspreidde, en tot in vorstelijke paleizen fluisterden des nachts zijne
scheppingen aan de andere beelden de geschiedenis huns meesters toe.
Maar het werkelijk schoone is uit God en blijft daarom langer bestaan dan het
bezielde werktuig dat Hij bezigde om het voort te brengen; na zooveel onster-
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felijks aan de aarde te hebben geschonken, bewees de thans vergrijsde kunstenaar
zelf slechts een sterveling te zijn. Op zijne beurt lag hij op het ziekbed uitgestrekt,
niemand van zijne omgeving meer herkennende, onmachtig een woord meer te
spreken. Vergeten waren de talrijke medailles, die ginds in haar foudralen schitterden,
als vingen zij nog een jongsten lichtstraal op dier ondergaande zon; vergeten hingen
de lauwerkransen te verdorren, wier groen hem altijd nog zoo lief was gebleven;
vergeten was de werkplaats, dat paradijs van den beeldhouwer; vergeten stonden
daar de reuzengestalten, eens door die verstijvende vingeren in het leven geroepen,
vergeten was het goud door noesten vlijt bijeenvergaard, zelfs de kunst, de
opperheerscheresse, lag voor het eerst veronachtzaamd aan zijne sponde
neergeknield.
Het geluk alleen..... dat geluk dat zoo weinig en toch ook weêr zoo veel mocht
heeten, bleef voor zijn heendolenden geest voortflikkeren als de eenige toorts in
staat om deze duisternis te doorglansen, en toen zijn oog datzelfde kunstlicht aan
gene zijde van den donkeren oceaan zag schitteren, openden zijne lippen zich een
laatste maal tot woorden en sprak hij luid en duidelijk als de openbaring van één
die meer dan de aarde heeft aanschouwd: ‘La poésie ne finit pas!’
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Boekenkennis.
e

Van den VII vroeden van binnen Rome. Een dichtwerk der XIV eeuw, uitgegeven
op last der Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde, door K.
o

STALLAERT. Gent, drukkerij A. Siffer, 1889, 179 blz. groot 8 op zwaar papier.
Het was in de dagen dat onze Vondel de ‘Gothsche’ barbaarschheid versmaadde,
die de hallen en kathedralen van Nederland uit den grond had doen rijzen, in den
tijd dat de goede kerkvoogd van Mechelen de opdracht ontvangende der
Altaergeheimenissen, meende dat die toch bij Cats niet konden halen; in die dagen
dat Joannes Malderus den verkoop van de uit ragfijn gouddraad gewevene legende
van Flos en Blanceflos of Floris en Blanceflour, het ridderlijk verhaal der Vier
Heemskinderen, de edele, stichtende Seven bliscappen van Maria, kortom onze
glorierijkste en edelste vruchten van naieve vroomheid en keurigen smaak verbood,
dat ook de Seven Vroeden van Roomen aan het publiek werden ontzegd.
Nu deze ‘Seven’ hadden het zeker meer verdiend dan hunne lotgenooten en
medeballingen.
Die verbanning geschiedde niet in de ‘duistere middeleeuwen’, maar gelijk wij
zien, in de heldere eeuwen der Renaissance, op het oogenblik dat het gevoel voor
de kunstwerken der middeleeuwen tot zeer lagen pijl was afgedaald, en zelfs bij
Vondel geen wortel meer kon schieten.
Gelukkig dat die tijd (wij hebben er 300 jaren studie en inspanning door verloren)
achter den rug is. Doch, dewijl de geschiedenis van het hier genoemde boek door
vele eeuwen en over vele volken heenreikt, ware 't niet zonder belang geweest
indien de uitgever ons in een kort bibliographisch overzicht de geschiedenis ervan
hadde verhaald.
Voorzeker staan de 7 vroeden in velerhande opzicht achter bij bovengenoemde
welken, maar het is niet te loochenen, dat wij voor de geschiedenis van taal en
zeden daaruit veel merkwaardigs kunnen leeren. Daartoe ware echter eene uitgave
niet
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uitsluitelijk van het standpunt der taal, maar ook van dat der geschiedenis en der
oudheidkunde gewenscht geweest.
De uitgever zegt toch zelf: ‘Wij moeten bekennen dat wij het werk (onder taalkundig
opzicht) niet zeer hoog schatten kunnen... En toch werd het hoofdzakelijk wegens
de taalkunde in het licht gegeven. De uitvoerige woordenlijst heeft dan toch ook een
degelijk nut.
De uitgever heeft zijne taak met zorg en ijver volbracht.
Verdwenen, door MELATI VAN JAVA. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1889. 2 deelen f.
5 80 (fr. 12).
De naam van Melati van Java behoeft niet meer gemaakt te worden. De werken
dezer begaafde novelliste zijn sedert lang ook buiten de grenzen van Nederland in
vertaling bekend en geliefd.
De Dietsche Warande heeft in hare twee laatste afleveringen het voorrecht gehad
e

eene novelle op te nemen, waarvan het onderwerp (de 15 eeuw en de gebr. Van
Eyck) met evenveel tact gekozen is, als de bewerking door goeden smaak en
keurigheid van stijl uitmunt. In bovengenoemden roman heeft Melati opnieuw
sprekende bewijzen van talent gegeven.
Niet alleen dat onze edelste gevoelens daarin worden getroffen en gestreeld, niet
alleen dat de esthetische indruk een zeer harmonische is, maar de karakters, in 't
bijzonder, en allereerst dat van Reyna, twijfelende en nadenkende over de grenzen
van trouw en standvastigheid (waarover zoo velen zich niet bekommeren) is even
oorspronkelijk als kleur- en lichtrijk geteekend. Ook de persoon van Julius is sprekend
geschetst, en wezenlijk edele belangstelling weet ook Alphonse in ons te wekken.
Kortom (wij willen den inhoud niet weder verhalen) de roman is even boeiend als
roerend, even zedelijk als schoon; zoo moet het zijn! Hij getuigt van grondige kennis
van het menschelijk hart, ofschoon hier en daar wel een oogenblik twijfel in ons
oprees of Reyna's Grübeln wel geheel van de werkelijkheid is afgeluisterd.
Transvaal in Rouw en Roem. Drie Novellen uit de Geschiedenis van Zuid-Afrika,
te

door W.J. VAN DER WERFF. Met zes platen. Gravenhage, Cremer & C , 1889. 304
o

blz. Kl.-8 .
De schrijver had tot doel. Harten en hoofden gunstig te stemmen voor onze
stamverwanten in het zwarte werelddeel,... kinderen van Dietschen stam veredeld
door het bloed der geloovige, geestdriftige Hugenoten werden overgeplant naar dat
vaderland der toekomst’!
Deze geestdriftige woorden worden op verschillenden toon herhaald.
Daar moet geholpen worden, zegt de schrijver, tegen de dwinglandij van
Albionsche bloedzuigers (203).
Het werk heeft dus bepaald eene strekking ter propaganda van eenige politieke
en menschlievende denkbeelden, laat even-
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wel de geloofsvraag, op bovenstaande enkele uitdrukking na, aan een' kant en is
vloeiend geschreven.
Papier en druk zijn uitmuntend. Men leest het met voldoening.
La question des langues en Belgique, par D. CLAES, Namur, Ad.
Wesmael-Charlier, 1889. 10 centiemen.
Lezenswaardig antwoord aan den heer F. Loise gericht, die ‘avait fait à sa façon
l'historique du mouvement flamand.’
Il n'y a pas de langue flamande, par JEHAN DE BRUGES, Bruxelles, X. Havermans,
o

1889, 31 bl., kl. 8 .
Dit schriftje heeft tot doel aan het volk te doen verstaan dat in een klein land, met
een rijk verleden, doch met groote verscheidenheid van dialecten, men tot heil van
eigen taal en zeden twee zaken moet doen:
o
In de school eene taal onderwijzen, die zoowel in Groningen, in Limburg, in
1
Vlaanderen, als in Holland kan worden verstaan.
o
In de verschillende provinciën de eigenaardige in enkele gemeenten
2
gebruikelijke woorden verzamelen en voor den ondergang bewaren, gelijk men
de relieken der locale heiligen en de graven van verdienstelijke mannen
bewaart.
te

Men moet voor S Walpurgis niet dezelfde vereering vragen aan Groningen en
Limburg, als die welke zij in Veurne geniet en evenmin St. Lebuinus, den apostel
van Deventer aan Iperen willen opdringen.
Zu Walthers Ehre. Festschrift bei der Enthüllung des Denkmals Walther's von der
Vogelweide in Bozen, mit neuen Beiträgen von L. von Bauernfeld, Fr. von Bodentedt,
Fr. Dahn, L. Eichrodt, J.G. Fischer, M. Greif, H. Rollet, A. Fr. Graf Schack, J. Burm,
r

A. Graf Wickenburg. J. Wolf, C.R. von Würzbach, herausgegeben von D Ambros
o

Mayr. Innsbruck, Wagner'sche Universitäts-Buchhandlung, 1889, 70 blz. klein f .
Eene verzameling van stukken even keurig van opstel als sierlijk van uitvoering,
op zwaar papier, in lijsten gevat. Men heeft hier niet getracht (zooals elders b.v. de
e

heer Ohorn), Walther met Luther in verband te brengen en aldus de 13 eeuw met
e

de 16 te vereenigen. De kennis der middeleeuwen is heden te algemeen dan dat
zelfs een dichter niet zou weten hoe de vrije en vranke taal eens zangers van de
dertiende eeuw, als hij klaagt over de misbruiken in Kerk en Staat, niets met de
‘hervormers’ gemeen heeft.
Integendeel is Walther wel wat te uitsluitend als Zanger der liefde en niet algemeen
genoeg als die van het vaderland, de kruistochten en de boete herdacht. Dit is onze
eenige opmerking bij het prachtige boekwerk.
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Eere zij aan den dichter J.V. Zingerle, en den toonkunstenaar Jozef Pembauer,
welke, in eene schoone gelegenheids-cantate, Walther, zoowel als prediker van het
gebed en den kruistocht, als van de vaderlands- en de vrouwenliefde hebben
bezongen.
e

e

Het waren schoone onvergetelijke dagen in Bozen, de 15 en 16 September,
waarbij ook het nederlandsch hart moest kloppen, door de hulde aan een dichter
gebracht, die tijdgenoot van Maerlant, en zijn geestverwant naar taal en zin en
streven, zoo duidelijk de aloude eeuwen van den roem van Vlaanderen in 't geheugen
riep.
De Geschiedenis van Nederland in onzen tijd, door J.A. DE BRUYNE, leeraar
aan de Hoogere Burgerschool te Zieriksee.
Herhaaldelijk is de wensch uitgesproken, dat eene Geschiedenis van Nederland
gedurende het tijdperk der regeering van Z.M. Koning Willem III, mocht geschreven
worden in den geest van die, welke Mac Carthy ons van Engeland gedurende de
regeering van Koningin Victoria heeft geschonken, in ‘A history of our own times.’
Bij deze gelegenheid maakt de redactie der Dietsche Warande de woorden van
den heer Buys aan 't prospectus ontleend (De Gids van Januari 1888) tot de haren:
‘Met de grondwetsherziening, die nu tot stand kwam, is een belangrijk tijdvak in
onze parlementaire geschiedenis afgesloten, en het oogenblik aangebroken waarop
men zich van de beteekenis van dat tijdvak volledig rekenschap zal kunnen geven.
Er behoort zeker meer dan gewone moed toe om nog eens door te dringen in die
breede rij van folianten, waaraan men den naam van “Handelingen der
Staten-Generaal” heeft gegeven, ten einde daaruit de bouwstoffen eener
parlementaire geschiedenis van de laatste veertig jaren bijeen te zamelen, maar
de arbeid, goed uitgevoerd, zou de moeite, daaraan besteed, rijkelijk kunnen
beloonen en zoowel kostbare bijdragen leveren tot onze jongste geschiedenis als
uitnemende lessen voor de naaste toekomst.’
De prijs zal ongeveer f 24 (fr. 50) beloopen.
o

De twee eerste afleveringen in-f zijn verschenen, en beantwoorden zoowel naar
geest en stijl als naar typographische uitvoering volkomen aan de verwachting.
De Strafzaak Verstege, door J.I. DE ROCHEMONT, gepensioneerd luitenant-kolonel
der artillerie van het Oost-Indisch leger. 's Gravenhage, Cremer en Cie. 1889.
‘Deze brochuur is door de uitgevers gesloten in den handel gebracht om... (schrik
niet, lieve lezer of lezeres), om te beletten dat zij gelezen worde zonder gekocht te
zijn.’
De redactie heeft mij eene leelijke poets gespeeld. Ik nam op mij iets over de
‘geslotene brochure’ te schrijven, voor dat ik haar kende.
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'k Geef toe, waarde lezers, dat ik te zwak was om niet te voldoen aan een gevoel
van geprikkelde nieuwsgierigheid. En nu... daar zit ik met mijn gebakken peeren ik versta niets van de zaak, en lees op het omslag, met groote, gloeiende, dreigende
letteren: ‘Ter recensie!’
Daar ik veronderstel dat de meeste mijner lezers de zaak in beginsel beter kennen
dan de schrijver dezes, wil ik er mij bij bepalen mede te deelen dat de opsteller van
het werkje, 113 blz. groot, een middel heeft gezocht om ‘eene getuigenis onder de
oogen zijner landgenooten te brengen’ die hij bij de behandeling der zaak gaarne
‘onder eede’ had afgelegd. Maar gelegenheid daartoe werd hem niet gegeven.
Inhoud: Te Buitenzorg. Het Smaadschrift. De Baljan-maatschappij. Eene
samenzweering. Een getuigenverhoor ter terechtzitting van de
arrondissements-rechtbank te 's Gravenhage.
De prijs: onbekend.
J.A. Alberdingk Thijm, door C.J.B. VAN DER DUYS (Zaim). Met portret. Amsterdam,
Mari J. Ternooy Apèl, 1889.
Er is sedert den dood des dichters en leeraars van kunstgeschiedenis reeds
zooveel over den vereerden overledene geschreven, dat het niet noodig zal zijn
aan onze lezers het leven van Jozef Alberdingk Thijm, aan de hand van den heer
Duys, te verhalen. Ter nadere kennismaking met sommige bijzonderheden,
medegedeeld door eenen gewilligen vriend en vlugge hand, moge dit nette boekje
kunnen dienen.
Dat de overledene in ‘geestes-richting’ aan Potgieter verbonden, doch in ‘kerkelijke
richting’ van hem gescheiden was (bl. 59) zou hij nooit toegegeven hebben, evenmin
als dat hij ‘te zeer dramatisch dichter was (?) om het anathema van den Syllabus
te herhalen.....’
‘Alb. Th.’, zegt de heer Van der Duys, ‘verheerlijkt hier (in een gedichtje) de vrijheid
die zijn Syllabus vloekt, hij prijst hier het gevoel van recht.....’
Dat klinkt alles werkelijk komiek, wanneer men het leven van Jozef Alberdingk
Thijm, zoowel als den Syllabus (waarover dikke boeken ter uitlegging bestaan)
bestudeerd heeft.
Ook welgezinden zijn soms... onverbeterlijk; ik bedoel: op sommige punten.
Nordische Fahrten. Island und die Faröer von ALEXANDER BAUMGARTNER, S.J.
Freiburg, i/B. Herder'sche Verlagshandlung. 462 blz.
Dit is het eerste deel eener reeks van reisbeschrijvingen door het Noorden, die
door de ondernemende firma B. Herder zullen uitgegeven worden.
De naam Baumgartner klinkt welluidend! Het is de begaafde
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schrijver welke o.a. over Vondel een merkwaardig boek heef geschreven, dat
algemeene erkentelijkheid, ja zelfs eene vertaling verdient. Geen buitenlander heeft
onzen dichter ooit met zooveel kennis van zaken behandeld als deze.
Het voor ons liggende werk geeft ook weder bewijs van Baumgartners vlijt,
opmerkingsgave, warmte van hart, schoonheid van stijl. Het is bovendien rijk verlicht.
Dat de schrijver IJsland met eigen oogen heeft aanschouwd, met eigen voeten
heeft betreden, zal natuurlijk wel niemand betwijfelen, al droeg het werk daarvan
ook niet de onmiskenbare sporen.
Het is eene zeer gelukkige gedachte, sommige uitvoerige studiën, gelijk deze,
gelijk Schmid's uitmuntende verhandeling over W a g n e r , enz. enz. uit het tijdschrift
Stimmen aus Maria Laach te lichten en voor 't algemeen toegankelijk te maken.
Het werk IJsland is prachtig uitgevoerd en kan uitmuntend als wetenschappelijk
geschenk dienen voor onze rijpere jongelingen en jonge dochters. Er is veel, zeer
veel over aloude en nieuwe zeden der noordsche volken uit te leeren.
1. Jetons de Messire Quarré, maître de la chambre des comptes du duché de
Limbourg et de Messire Gilles de Busleyden, maître de la chambre des comptes
en Brabant.
2. Un mémoire d'Isaac Newton sur la monnaie.
3. Notice historique sur l'hôtel et la seigneurie de Ravenstein.
4. Explication d'un emblème franc, anglo-saxon, etc.
De beide eerste schriftjes voorkomende in de Revue belge de numismatique, 1889,
het laatste in de Annales de la société d'archéologie de Bruxelles, 1889, zijn van
te

de hand des meer dan ijverigen C MAURIN NAHUYS, den hoogst begaafden
medearbeider aan de Dietsche Warande.
o

o

In n 1 wederlegt de begaafde schrijver eene dwaling van van Mieris; in n 2
maakt hij ons bekend met een verslag des jaars 1717, gedaan aan de
commissarissen der Schatkist te Londen, omtrent de waarde van het goud en zilver
in Europa, enz.
o

In n 3 geeft de schrijver een aantal onbekende bijzonderheden uit de geschiedenis
van het genoemd hotel, in de Terarken-straat te Brussel. Het schriftje is versierd
met eenen lichtdruk.
o

In n 4 bedoelt de heer graaf eene soort van metalen krakeling, waarvan hij de
afbeelding geeft, en die men terugvindt op merovingische en frankische monumenten,
e

e

e

op munten der 8 , der 9 en 10 eeuw. De schrijver beschouwt al deze ring-figuren
als het zinnebeeld van koninklijke rechten, van macht en vermogen (Der Ring des
Nibelung) van kracht des geloofs, van een schat van heiligheid; wat tot heden door
niemand was opgemerkt.
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Anvers métropole du commerce et des arts, ouvrage orné de plans et de gravures
par G. BEETEMÉ. Seconde édition, corrigée et augmentée. Tome I, Louvain, Lefever,
frères et soeurs, 1887. Tome II, première partie, Ibid. 1888; Tome II, seconde partie,
Ibid. 1888.
De twee eerste gedeelten van dit werk wat wij hier aanteekenen, zijn reeds sedert
lang in den handel en de tweede uitgave is overal te vinden. Toch is het niet
overbodig onze lezers er op te wijzen welk een nuttigen arbeid de heer Beetemé
heeft volbracht.
Nevens het glansrijke werk van onzen deftigen archivaris P. GÉNARD, Anvers à
travers les âges, levert de heer Beetemé eenige boekdeelen, die gemakkelijker
onder ieders bereik kunnen geraken, en eene menigte bijzonderheden bevatten,
die men slechts met groote moeite, of in 't geheel niet elders kan bijeenrapen.
Zijn werk vormt 969 bladzijden en breidt zich uit over alles wat niet alleen wij
Antwerpenaren, maar ook geheel België, Nederland en het verdere buitenland met
graagte en belangstelling zullen nalezen.
De oorsprong en de geschiedenis der stad vóór de groote ontwikkeling des handels
worden slechts in 't voorbijgaan (à vol d'oiseau) behandeld; van latere gebeurtenissen
wordt echter des te meer gewag gemaakt, en zelfs aan 't slot des werks hare
toekomst voorspeld, ‘die glorierijk zijn zal,’ zegt de schrijver, ‘door de vrijheid des
handels, welke aan de beroemde Metropolis eenen onbegrensden voorspoed zal
schenken.’
Het werk is voorzien van een uitvoerig register, waardoor de bruikbaarheid niet
weinig stijgt. Van den anderen kant hadden wij gaarne de vermelding van een grooter
getal bronnen gevonden.
Geschiedkundig overzicht der gemeente Zeelhem, door J. RAMAEKERS,
onderwijzer. Mecelen, a/M. Stoomdrukkerij J. Smeets-Nouwen, 1889.
Dit boekske van 108 bladzijden is eene zeer aardige bijdrage tot de kennis der
zeden en geschiedenis van Zeelhem. Vooral verdienen de stukken opmerkzaamheid,
welke de schrijver voor 't eerst heeft laten afdrukken; verder de bijzonderheden over
sommige personen. De schatting der daadzaken, der karakters, der volken. enz.
stemt niet altoos met onze bevinding overeen, doch dit neemt niet weg dat de
aangehaalde feiten en brieven zeer veel nuttigs bevatten. Elk plaatsje van Belgie
moest dergelijke werkjes uitgeven, ter bevordering van den roem van België's
verleden.
Geschichte des Deutschen Volkes, seit dem Ausgang des Mittelalters, von
JOHANNES JANSSEN. Sechster Band. Kunst und Volkshteratur bis zum Beginn des
dreissigjahrigen Krieges. Erste bis zwölfte Auflage. Freiburg im Breisgau, Herder'sche
Verlagshandlung, 1888.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2

732
Dit zesde boekdeel van Janssen's beroemde geschiedenis is reeds sedert lang door
de drukpers van half Europa besproken, geprezen, en dankbaar begroet. Aan allen
lof welke daarvan gegeven is hebben wij ter nauwernood wat toe te voegen.
Toch kunnen wij niet nalaten dit werk nog eens kortelijk te gedenken, wat bestemd
is voortdurend eene eerste plaats in te nemen - ik zeg: niet alleen tusschen de
gewichtigste geschiedwerken van katholieke hand in 't laatste vierde der negentiende
eeuw verschenen - maar eene eerste plaats, tusschen die studiën waarin met
onverschrokken moed naar onpartijdigheid wordt gestreefd, en zonder aanzien des
persoons de waarheid wordt voorgedragen.
Hoelang is het nu alweder niet geleden dat Lemaistre in zijne verhandeling Du
Pape betuigde: ‘Les papes n'ont besoin que de la vérité!’
Maar hoe weinig vond deze uitdrukking ingang! De vijanden der Kerk geloofden
daaraan niet. Waarom? - Zij wenschten er niet aan te gelooven; zij hadden een
geheim gevoel, dat indien ook al enkele onbekende buitensporigheden van sommige
pausen voor la vérité aan 't licht mochten komen, van de andere zijde, door het
oprecht zoeken naar de volle waarheid hunner geschiedenis, toch lichtelijk, vooreerst
de geëxploiteerde laster tot een minimum mocht worden teruggebracht; en ten
tweede vreesden zij, dat door het volle licht aan de geschiedenis der pausen
geschonken, het stelsel der Kerk aan vertrouwen en achting meer mocht winnen
dan verliezen. De waarheid zoeken was dus van hun standpunt eene slechte affaire.
De katholieken zelven, deels door eerbied, deels door onkunde, deels door flauwheid
afgeschrikt, bleven gedeeltelijk liever voortgaan de zaken blauw blauw te laten, dan
wel, het stelsel van de personen der Kerk streng onderscheidende, aan de Kerk
(aan God) te geven wat de Kerk toekomt, en aan het geestelijk Hoofd, datgene wat
aan dezen behoort, en dat wel zonder aanzien des persoons.
Janssen en enkele andere mannen van onzen tijd denken zoo niet.
In overeenstemming met den geest van Leo XIII, die de archieven van het Vatikaan
(na jaren en jaren smachtens) wagenwijd openstelt voor den eerlijken onderzoeker,
en het getuigenis der valschheid niet vreest, omdat het zal ondergaan als een in 't
water geworpen steen, schrijft Janssen zijne geschiedenis en staat, gepantserd met
de waarheid, pal tegenover de miskenning en den openlijken aanval.
Beiden zijn gekomen, en uit den ergerlijken toon der aanvallen kan men leeren
dat de oprecht voorgedragen waarheid aan kwaadwilligen hinderlijker is dan een
partijschrift, waarin een of ander katholiek zich plaatst als op eenè katheder, om te
stichten
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met zalvende woorden, en met tranen in de oogen te klagen over de boosheid der
menschen.
Lyrische poëzij, weegeklag, ascetische ontboezemingen, zedepreêken, vinden
geduldige toehoorders en zetelplaats, maar de w a a r h e i d kan (zegt het
spreekwoord) geene herberg vinden.
Wij verwachten eerstdaags Janssens zevende deel, waarbij wij hopen onder de
eerste aankondigers te staan. Eenen enkelen wensch hadden wij daarbij te uiten,
dat de beroemde leerling van Böhmer, die altoos schuwde een werk zonder register
te prijzen, zorge voor een recht systematisch aangelegde tafel bij elk deel. Men zal
toegeven dat de groote reeks van bladzijden opgegeven bij de woorden Fischart,
Keurvorst Johann, M. Luther, enz. den lezer omtrent niets inlichten.
Men veroorlove ons bij voorbeeld te wijzen op het register van Baader's Geschichte
Freiburgs, bij denzelfden uitgever (Herder) verschenen.
e

La musique aux Pays-Bas avant le XIX siècle, documents inédits et annotés.
Compositeurs, virtuoses, théoriciens, luthiers; opéras, motets, airs nationaux;
académies, maîtrises, livres, portraits, etc., avec planches de musique et table
alphabétique, par EDMOND VANDER STRAETEN. Tome huitième (Les musiciens
e

néerlandais en Espagne). 2 partie. Bruxelles, chez Schott, frères, éditeurs de
musique, 82, Montagne de la Cour, 1888.
Al onze lezers verstaan behoorlijk de fransche taal. Daarom zullen zij, na
opmerkzame lezing van bovenstaanden titel, al reeds goed op de hoogte zijn, van
hetgeen eigenlijk dit boekdeel bevat. Er wordt niet te veel en niet te weinig van
gezegd. Wie na dien titel nog niet nieuwsgierig is het werk te leeren kennen, zal
door onze mededeeling niet wakker geschud worden.
Wij hebben bij vroegere gelegenheid Vander Straetens grootsch en oorspronkelijk
werk reeds besproken. Wij kunnen slechts herhalen wat wij er toenmaals van zegden.
Het is een met buitengewone vlijt en liefde bewerkt Repertorium, zich bewegende
op een gebied wat tot heden geheel braak lag. De schrijver had te kiezen: of lange
jaren laten verloopen alvorens de duizenden vonden uit dien grond opgedolven te
regelen en te schikken naar aard en strekking, of eene tentoonstelling te houden
van het opgedolvene met eenen wetenschappelijk bewerkten catalogus, waaruit
elk kenner der zaken onmiddellijk nut putten kan.
Hij heeft dit laatste verkozen, daardoor aan eene wezenlijke behoefte voldaan,
en het voor 't vervolg mogelijk gemaakt, dat de stof door nieuwe schikking, uitbreiding
of afkorting, ook den minder geoefenden toegankelijk worde gemaakt.
Zijn zijne diamanten nog niet geslepen - zij zijn toch voorhanden en Vander
Straeten alleen is daarvan de delver.
Dit nieuwe boekdeel is daarenboven van een systematisch
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geschikt register voorzien, dat den toegang vergemakkelijkt, de waarde dezer 700
bladzijden verdubbelt.
Katholisches Leben im Mittelalter. Ein Auszug aus Kenelm Henry Digby's Mores
catholici, or Ages of faith. von ANDREAS-KOBLER, S.J. Innsbruck, Druck und Verlag
der Vereinsbuchhandlung und Buchdruckerei, 1887-1888; 3 boekdeelen, 1700 bldz.
Digby, de beroemde schrijver van ‘The Broadstone of Honor’ wat een aantal
uitgaven beleefde, heeft door zijne Mores catholici den grond gelegd tot eene
herstelling veler dwalingen, die over de geschiedenis der middeleeuwen, bijzonder
in Engeland, bestonden.
Hij heeft werkelijk in zijnen tijd (hij was geboren in 't jaar 1800) in dit opzicht groote
diensten bewezen. Al zijn nu ook sedert de uitgave der Mores vele domheden van
de ‘kenners der middeleeuwen’ reeds vergeven en vergeten, toch doet
bovengenoemd werk nog altijd zijn nut b.v. waar het de instellingen en ceremoniën
der katholieke Kerk (de vereering der gestorvenen, de bedevaarten, enz.) bespreekt
en toelicht. Vooral is het ook nuttig te lezen en te overwegen, wat de schrijver (gelijk
kardinaal Wiseman) in 't midden brengt over de eenheid tusschen onze wetenschap
en ons geloof.
Met duizenden van voorbeelden ondersteunt de schrijver zijne beweringen,
hetgeen aan zijn gansche werk eene groote levendigheid en aantrekkelijkheid
verleent.
En zoo mogen wij dezen arbeid een der belangrijkste verschijnselen noemen, die
zich op katholiek gebied in de laatste jaren hebben vertoond.
1. Voorlooper van de teekenschool voor eerstbeginnenden, door F. DEELSTRA,
o

hoofd eener school te Groningen, in-4 . Derde druk. 10 centen.
2. Teekenschool voor eerstbeginnenden, door Id., in-4o. Derde druk. 12 ½
cent.
3. Kleine Aardrijkskunde van Nederland en Ned. Indië, voor de volksschool,
o

door Id. in-4 .
4. Van oude tijden tot heden. Geschiedenis van ons Vaderland, door JAC. M.
o

VOS, leeraar aan de gem. H.B.S. te Groningen, 284 blz., gr.-8 , f. 1,90 (fr. 4).
5. Erstes Deutsches Lesebuch, von J.N. VALKHOFF, gew. Director der R.H.
Bürgerschule zu Heerenveen. Fünfte Auflage. 95 blz. - 60 centen (fr. 1.25).
6. Nederlandsch Oost en West Indië, ten dienste van het onderwijs door D.
AITTON, leeraar aan het Gymnasium te 's Gravenhage. Tweede druk. 142 blz.
f. 1 (fr. 2.10).
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7. Zins- en woordontleding. Oefeningen ter toepassing van de voornaamste
regels onzer moedertaal, door C.C. REGT, hoofd eener openbare school te
Waddingsveen. 74 blz. - 25 centen (fr. 0.50).
8. Uit de kinderwereld. Leesboek voor de lagere school, door R. BRONS MIDDEL,
Redacteur van het paedagog-litt. md.-schrift; hoofdz. gewijd aan de
huis-opvoeding en het schoolwezen in Ned. Indië. 44 blz. - 25 centen (fr. 0.50).
Alle deze werken zijn verschenen bij den uitgever P. Noordhoff te Groningen.
Eenigen beleven reeds eenen vierden en vijfden druk. Zij hebben zich dus in 't
gebruik aanbevolen. Een oogopslag is dan ook voldoende om het practische der
r

meeste schoolboeken te erkennen. Dit geldt reeds dadelijk van n 1 en 2, waaraan
wij tot kenspreuk zouden kunnen geven: ‘Langzaam en zeker.’
o

Bij boekjes als n 8 komt het nut bijzonder op het gebruik aan, wat er door de
leeraar van gemaakt wordt; zedig en lief is de inhoud, voorwaar!
r

n

Datzelfde kan men van n 5 zeggen, dat reeds den 5 druk beleeft, en dus geene
aanbeveling behoeft.
r

N 3 is een zeer practisch en methodisch ingericht studeercahier.
r

Daaraan sluit zich uitmuntend n 6, wat zich richt tot de rijpere jeugd, en ook reeds
in den tweeden druk verschijnt.
Onze Taal-boekjes worden bijna elk jaar duidelijker en methodischer.
r

N 7 is goed op de hoogte van den iijd.
r

Wat n 4 betreft, het is ook een uiterst nuttig boek, want de schrijver heeft de
ondervinding die ons sedert 20, 30 jaren veel van eigene geschiedenis geleerd heeft
niet als onvruchtbaar laten liggen.
Zijn werk is zonder haat of nijd, zonder partijzucht, ja zelfs zonder gemaakte
onverschilligheid geschreven.
In sommige zaken loopt zijne schatting van personen en omstandigheden met
de onze uiteen. Zoo had bij voorbeeld:
1.
Het woord voorwendsel op blz. 91, door middel kunnen vervangen worden.
2.
Iemand ‘in een klooster plaatsen’ is wel eene wat nuchtere uitdrukking voor
die handeling van politieken nood in den merovingischen tijd.
3.
Dat Karel de Groote heerschzuchtiger was dan zijne voorof nazaten kan
men niet met grond beweren.
4.
In de moeilijke geschiedenis der zestiende eeuw komen eenige punten voor,
waar de schrijver bijzonder bewijst zonder vooringenomenheid te hebben willen
werken, zoo b.v. waar hij de verklaring geeft van Philips, (II) strengheid (blz.
63), of het karakter van Willem I en andere dergelijke netelige zaken bespreekt.
Overal tracht de schrijver naar waarheid; al is zijne meening niet altoos de
onze, men erkent het gaarne.
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't Is echter niet te ontkennen, dat hier en daar, door het zorgvuldig mijden van
strijdpunten, het tafereel wel eens wat kleurloos is geworden. Doch voor een
schoolwerk is dit allerminst schadelijk.
Stralende Bloemkes, door HONORÉ HAGHEBAERT. Rousselaere, Julius de
o

Meestere-Nieuwenhuyse, 1889, kl. 8 , 82 blz.
Een lief boekje met een zacht gemoedelijke stemming, zich uitende in huiselijke,
natuurlijke poëzij.
Eenige woordverklaringen waren voor sommige provinciën van Nederland noodig
geweest. Wij lezen op blz. 32 vijfmaal het woordeke rein, reinders, enz., alsof de
dichter van den regen, dit woord schuwt. Rein of Reyn heeft namelijk een groot
aantal beteekenissen als: grens, hert (rangifer), enz. Overigens proficiat met deze
Westvlaamsche dichtproefkens!
1. Exposition d'art héraldique à Gand, par J.R. DE RAADT. Bruxelles, Alfred
ie

Vromant et C , 1889.
2. Egide Berthout I, dit à-la-barbe, par id. Ib.
3. Les Micault Belges, par id. Ib.
(Extrait des Ann. de la Société d'Archéol. à Bruxelles.)
o

N 1 behandelt den oorsprong der tentoonstelling en eene wandeling daarop
gehouden, onder de leiding van den verdienstelijken heer Jan van Malderghem. Wij
weten dat de heer de Raadt een specialist is in de wapenkunde, en behoeven niet
te verzekeren dat dit overzicht vervuld is van nuttige wenken betreffende zijne
wetenschap.
o

N 2 geeft eene schets van de verdienste der merkwaardige brabantsche dynastie
der Berthouts, waarvan de ‘camerarius’ Egidius of Gilles wel de voornaamste figuur
is, thuis behoorende in het eerste gedeelte der dertiende eeuw.
De schrijver waarschuwt dat men Egidius niet verwarre met zijnen zoon, zooals
velen doen, en deelt een aantal omstandigheden mede, die wij bij Limburg Stirum
(Chambellan de Fl.) en anderen niet vinden.
o

N 3 is de gewichtigste der drie studiën. De heer de R. schreef haar in vereeniging
met den heer Emile de Munck, evenals eerstgenoemde, secretaris der Société
d'archéol. van Brussel. Zij is versierd met het authentieke portret van Jean Micauit
en zijne drie zonen, naar eene schilderij van het museum te Brussel, en met dat
van Micaults gade, Livina de Welle en hare vier dochters. Het zijn de luiken van
eene tryptiek, waarvan het middeldeel... verloren is.
Door de nieuw ontwaakte heraldische wetenschap gelukte het den schrijvers vele
onderdeelen der schilderijen te verduidelijken.
De schilderstukken zijn van het midden der zestiende eeuw. Een overzicht der
geschiedenis van het geslacht Micault sluit deze uiterst belangrijke studie.
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Inhoud van Tijdschriften.
België.
Analectes p. servir à l'hist. eccl. d.l. Belgique. - V (XXI), 4. V. Barbier: Le chapitre
d. St. Gengeux, à Florennes, 385-485. Inv. du trésor de l'abb. de Waulsort en 1642;
Le chap. de Sclayn, 490-510.
Analecta Bollandiana. - III. Vita S. Emmerani. Transl. S. Viviani. De fontt. vit. S.
Irminae. De Mirac. S. Michael, etc. Vit. S. Amantii. Repert. hymn. a. Chevalier.
Annales de la Soc. d'Archéol. - III, 1. Reynen: Triptyque de Zierikzee. - Van Sulfer:
Archives de Londres. - De Loë: Etablissem. belgo-rom. aux envir. de Mons. - Dierickx
e

de Ten Hamme: La Porte de Hal. - Destrée: Lustre du 13 s. - De Raadt: Rectif.
d'état civil en 1701. - Nahuys: Emblême franc. - De Munck: Antiquités belgo-rom. Carly: Entrée du prince de Grimberghe en 1729. - Culs-de-lampe trouv. à Bruxelles.
- Destrée: Orfèvrerie anversoise. - De Raadt-de Munck: Les Micault belges. Brandaes: Souterrains de l'anc. palais de justice de Bruxelles. - Caniers: Fonts
baptismaux d'Archennes. - De Munck: Stations préhistor. du Hainaut. - De Nahuys:
Hôtel et seigneurie de Ravestein. - De Loë: Antiquités franques. - Wauters:
Architecture romane en Belgique. - De Raadt: Expos. hérald. à Gand. - Combaz:
Première enceinte de Bruxelles. - De Raadt: Nicol. Oudart et son jeton. - De Loe-De
Munck. Le travail du silex à Spiennes. - Destrée: Monuments anciens à Malines;
e

e

Sculpteurs bruxellois aux 15 et 16 s. - Châsse de S. Adelin à Visé. - Serrure: Types
de monnaie d'or des Belges. - Wauters: Tapiss. de Leyniers. - De Munck: Découv.
à Houdeng.
Art moderne. - Oct. Nov. Décoration du Panthéon. - Les deux masques. Ch. Miry.
Jules Dupré. Mise en scène au théâtre. Les chimères. Exp. des artistes indépend.
à Paris. Révoltée, p.J. Lemaître. Em. Augier. Germinal. L'art et la femme. Manet
jugé par un doctrinaire.
Belfort (Het). - Sept.-Nov. Jan van Beers. - Pauwels: Eene zijde v.V. Hugo. Craeynest: Af den boom. - Van Campen: Vlaamsche Hoogeschool. - S.-M. Coninckx.
- Roell: Feest bij de Trappisten. - Claeys: Tot herinner. a. Mgr. de Battice. - Claeys:
Mgr. Stillemans. - Van Pokseele: Ov. kerkschildering. - Barthels: Vondel en Dr
Jonckbloet. - K. Miry. - Tentoonst. v. schilderk. etc. te Gent. - Ackers: Vlaamsche
Hoogeschool. - Claeys: Weber's Dreizehnlinden.
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Bulletin de la Soc. de Géographie. - XIII, 4. La Serra des Orgues au Brésil. Industrie pastorale à La Plata (Républ. Argentine.) - Chemin de f. du Congo entre
Palaballa et la Lukunga, de Matadi à Léopoldville et de Mat. au Stanley-Pool. Reconnaiss. commerciale du Haut-Congo.
os

Fédération artistique. - N 46-52, 1-4. Peinture anglaise. - Bayreuth. - Exp.
d'Amsterdam. - La Grande Marnière de G. Ohnet. - Salon de Gand. - La Parisienne
e

de Becque. - Le Jugement dernier, fresque du 14 s. découv. ds. une synagogue.
e

e

- Staffspel cylindrique du XI siècle. - Maison de bois du 16 s. à Ypres. - Le nu ds.
l'art. - Peinture monumentale. - Chants inéd. de 1830. Le Père Lebonnard de J.
Aicard. - Expos. du Voorwaarts. - Sinaï de Gilson. - La lutte pour la vie de A. Daudet.
- L'Hôpital de la Byloke à Gand par A. Verhaegen. - Symbolisme hiératique ds. l.
peint. mod. - Jules Dillens. os

Flandria. - N 210-219. Hiel: 6 Gedichten. - Van der Straeten, Aldenardiana: Oude
Landkaart; Onze Troglodieten; Thor's hamer te Eyne en te Maerke. Rechtstaal.
Moruanx: Schaarbeek. - De Vreught: Rassenkamp. De Lithauers; de Finnen; de
Letten. † K. Miry; Van Peene. - Miry's Vlaamsche Leeuw. De Schepper: 't Liedeken
van der minne. Langerock: Wat de lieden zegden. Salon v. Gent. Slag v. Waterloo.
os

Guide musical. - N 37-46. Imbert: Gounod. - Claes: Triomphe de la Républ. de
A. Holmès. - Le Clavi-harpe Dietz. Le Vassal du Scygeth de Smareglia à Vienne. Martin: Acoust. théatrale. - Mesnard: Beethoven et la Variation. - Dernières gildes
de Meistersanger en Allemagne. - Lohengrin à Bordeaux Musiques bizarres à
l'Expos. par Benedictus. - La Marche hongroise de Berlioz. - Origine de la valse. Le Sinai de Gilson, prix de Rome. Chant liturg. de l'Egl. latine de Gevaert. - D'Arnold:
Liszt os

Loquela. - N 11, 12. 1. Begrootzaamheid, berriebank, bheng, dooldrank,
endboeren, gaap, geusch, kaljeren, kezemees, kil, klapaardig, nascher, neschigheid,
onttoddereelen, pijpegale, priem, schevrebek, schetterawetter, stelle, sulferen, te
pijlepale, thier, versnellen, zotten. - Battewachter, bekorreld, blauwmesse,
donkernesse, fijferachtig, hopskrops, koeiherderen, leuride, lierelauw, loeverachtig,
moere, nijp, rinkel, scheunen, slagberdel, snelooren, spijtshertig, triek, uitbieren, val
hebben, zunnebrugge. - Aansulferen, aanzatten, ate, baffen, bevuien, bleieren,
braamkoper, deien, droes, dulp, eerselinge, fijker, goezebeetel, hakkepaaien,
hommelgars, kazanderwagen, peerderebbe, pieren, schijfelen, terten, verreds.
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o

Magasin littér. - N 9. Buet: Ernest Hello. - De Backer: L'Ouvrier agric. au
moyen-âge. - Lefebvre: Au fond des mers. - De Boüard: Lâche! os

Museum (Nederl.) N 7-9. Prayon-van Zuylen: Wat is eene vlaamsche gemeente?
- Anri: Naard Verbeken. - Buysse: Mishawaka. - Wattez: Oudenaarde en Ronse. Verschaffelt: Verbeterde phonograaf. - Swagers' Pol de Mont's leven en werken.
e

Spanoghe's Lat.-Nederl.-Woordenb. d. 17 eeuw. - Haeck: De hersendubbeling.
Précis historiques. - Oct.-Nov. Baesten: Ommeganck de Bruxelles en 1615, d'après
e

le tabl. de Denis v. Alsloot. - Michet: Réforme de l'Egl. en Espagne au 16 s. - Devos:
Le P. Damien, ap. des Lépreux. - Univ. cath. aux Etats-Unis. - Huyge: Métaux
précieux ch. 1. Israélites au désert. - Dern. jours de l'abb. de Tongerloo en 1796,
d'ap. Van Spilbeeck.
o

e

e

Rev. de l'Art Chrétien. - N 4. Muntz: Epées d'honn. distrib. par 1. papes du 14 -16
s. - Duro: Etendard de la Sainte-Ligue à Lépante. - Mazerolle: Miniatures de Clouet
e

à Vienne. - Bosseboeuf: Missel de Marmoutiers du 11 s. - Didelot: Anaglyptique
sacrée. - Guiffrey: Tapiss. des égl. de Paris. - Barbier de Montault: Statuaires à
Rome. - Dehaisnes: L'art à Amiens v. 1. fin du moyen âge ds. ses rapports av. l'école
flamande primit. - Didelot: Ivoires de Darmstadt. Barbier: Nevers; Globe du monde;
t

Inventaires. - Marsaux: Reliquaire de Villers S -Sépulcre. (5 planches et 15 vignettes.)
Rev. de Belgique, 9-10. - De Laveleye: Bimétallisme internal. - Royer: L'Art industr.
à l'Expos. de Paris. - Rahlenbeck: La Cour de Charles-Quint par A. De Ridder. Frère-Orban: Nos affaires monétaires. - Minnaert: Au Caire. - La relig. chin. et
e

l'apologét. chrét. - Nouv. catéch. bouddhique. - Etude s.l. Pays-Bas au 16 s. Potvin: Robbe (peint. animalier).
os

Rev. Générale. - N 9-11. Woeste: Exemptions eccl. en France. - Verbrugghen:
Goethe. - Vande Velde: A.J. Heymans. - Grabinsky: Depretis. - Apologét. mathém.
- Maeterlinck: Ruysbroeck l'admirable. - Collard: Congrès de l'enseignem. sup. à
Paris. - Woeste: Congrès pénitentiaire de Rome. - Stiernet: Exam. universitaire. Collier: Sens de la douleur chez l'animal. - Soderini: Schiaffino. - Proost: Progr.
agricole en Belgique.
os

Rond den Heerd. - N 41-51. P. Griffoen v. Kortrijk, Clementina. Mirakels. Nieupoort
in 't verleden. Janssens: Anneken-Haan. Prijken of pronken. De draad der h. Maagd.
De aardappelen. De Leyn: Ebbo en Sint-Donaas. - Het zevental. - Schelstraete:
Oogwenken op de schepping. - Duitsche schapers.
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os

Toekomst (De). - N 9-11. Zielkunde. Proclisis en Enclisis. - Perk's Paleis der
Bourgondiërs. - Segers: Vondel en Bilderdijk. - V.d. Venne: Tijdverdeel. bij o.
voorouders. - Mehler's Grieksche Heldensagen. - De Mont: Poëzie op de Volksschool.
- De Schouwer: Deelbaarheid door elf. - Gittée: Lagye's Anvers monumental et
pittoresque; Mabille's Bruxelles communal et pittoresque. Even's Ess. de Thèmes
d'Imit. s. le Vicaire de Wakefield.
Vlaamsche School. - Rooses: De Fransche School te Parijs, 142. Kleuring d.
noord-duitsche houten beeldhouwwerk. - Brans: Jef. Lambeaux' Menschelijke driften,
e

153. Staes: Antwerpen, o.h. einde d. 13 eeuw, 155, Cornette: Haet ende nydt v.
Ogier, 159.
o

Volksleven (Ons). - N 10-11, Cornelissen: De Maker van de Bloemen. Hanekappen. - Vervliet: Raadsels. Cornelissen: Woordenzange. - Kinderspelen.
os

Volkskunde. - N 9-10. Pol de Mont: Asschepoester, Asschekladdeken, Vuilvelleken;
Heidensche Reuzen in Christene Duivels vermomd. Uit h. kinder- en Volksleven. Gittée: Carnoy's Contes d'Animaux d.l. Romans du Renard.

Nederland.
Bijdragen v. vaderl. geschied. en oudheidkunde, V, 4. Soutendam: Partic, notulen
v. 2 Raden v. Delft, betreff. Landszaken, 1675-1753. - De Gelder: Ordre op de
latijnsche scholen, door de Staten v. Holl. en W. Friesl. 2 Oct. 1625 vastgesteld; lat.
school te Alkmaar v. 1636-1693. Muller: Collatierecht en ambtsbejag.
os

e

Caecilia. - N 17-22. Hervorm. der harmonieleer. - Bayreuth. - 26
Toonkunst.-Vergader. te Wiesbaden. - K.E. Wagner. - Cantate v. Walther v.d.
Vogelweide te Bozen. - Nicolaï: A. Rubinstein.
os

Dompertje (Het). - N 24-14. Vander Hark: Ov. beeldstormerij. - Frankrijks zedelijke
toestand. - Eeuwfeest der Revolutie. - Vander Hark: Staatkunde v. Crispi. Protestantenbond. - Onderw. in de godgeleerdh. a.d. Nederl. universiteiten.
o

Familieblad (Alg. nederl.) - N 9-10. Oude kerkregisters (Linschoten-Moercappelle).
- Gemijterde abten v. Postel. - Paus. document v. 1470 betrekk. Sinoutskerke in
Zuid-Beveland. - George Hert. v. Saxen. - Tinthje v. Idsaerda, geb. 1562. - Geslacht
Noey, Noy en Noyen, Smissaert, Daverveldt, v. de Poel. - Poorterbrief v. Leuven. De tournooien. - Verget. tak v.h. geslacht Hooft. - Nic. Beets. - Gesl. Blijdesteyn,
Deventer, Hardenbroek, v.d. Feltz, Le Roy, Rouvière, Sevenhoven, Sparenborg,
Raab, Canstein, Claarenbeek, Viruly.
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Gids (De). - Sept.-Oct. V.d. Vlugt: Strijd om het Recht, 361-437, 1-68. Carelsen: R.
Jefferies' Field and Hedgerow, 438-461. Van Hall: Ibsen's Gespenster en Frau vom
Meere, 461-479. Meyboom: Jonckbloet's Isaias, 479-516. - De Mont's Nationale
Letterkunde. - Beets' Gedichten; Wallis: Koloman Toth, hongaarsche dichter, 68-91.
De Hoop Scheffer: Fredericq's Belgische geschiedschrijvers, Corpus docum. inquis.
e

haeret. pravitat. Neerland, enz, 136-157. Anthol. d. poèt. franç. du 19 s.
os

Gids (Kath.). - N 10-11. Van Berckel: † Montefiore, Don Bosco. - Ter Veer: H.
onderwijsvraagstuk in Duitschl. - Van Reuth: Beets en Génestet. - Scheiberling: A.
Kolping.
Gids (Nieuwe). - Oct. Bruinsma: Belasting herzien. v. de 5 nieuwe kamerleden. Biederlack: Faculteit der Godgeleerdheid. - Van Eeden: Decadenten, Laforgue,
Dujardin, Barrès. - Jelgersma: Nederl. Politiek. - Vet: Whistler; Tentoonst. v.
Alexandrijnsche portrett. te Amsterdam.
Holland-Vlaanderen. - Aug.-Oct. Wattez: Schelde, Maas en Moezel. - Van
Heyningen: Vertal. v. Shelley's Cenci.
os

Illustratie (Kath). - N 6-13. De nieuwe Mevrouw Verhooghe (Nov.). - Spijker: De
grot v. Tilff. - Edison. - De doodstraf door electriciteit. - Het Panama-kanaal. Zegening der Alpen te Montavon. - De H. Mattheus. - † Mgr. Spitzen. - Steenhoff:
Ontwaakt. - Nuyens: De burchtvrouwe v. Yselstein (Nov.). - Ramp v. Antwerpen. De Bojaren (met 32 schoone verlichtingen).
Katholiek (De). - Oct-Nov. Allard: Olivier v. Hattem, 1572-1610. - V.d. Elsen: De
kroniekschrijv. Emo als zedenmeester. - Klönne: Leonard. Marius en Hugo de Groot.
- † J. Leesberg. - Dessens: De Itala. - Keuller: Het huwelijk. - Témoignage d'Adrien
de But en faveur de Thom. a Kempis.
os

Leeswijzer. - N 9-12, Sausenthaler: H. Seidel. - Expos. centennale te Parijs. Hoste's Kleine Patriot. - Pluim: Vondel als hekeldichter. - Sausenthaler: Seidel's
Engelbert. - Fr. Daems. - Rob. Hamerling. - Perk: J. Perk, † 22 j. oud. - Van Duys:
De Génestet.
os

Maandbl. v. Muziek. - N 11-12-1. Van Santen Kolff: Wordingsgesch. v. Parsifal.
- Viotta: Bayreuth. - Wagner's levensdoel. - Viotta: Ontwikk. d. mod. instrumentatie.
- De stichter d. duitsche opera. - De Coningk Vlaamsche taal en kunst. - De
Casembroot: Wedergeboorte der tragedie.
o

Maandbl. v.h. geneal.-herald. genootsch. - N 6. V.d. Muelen: Wapens v. Zeeland.
- Hodenpijl: Leenbrief v.d. heerl. Urk en Emmeloord, 1616.
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Noord en Zuid. - N 4. Jutting: Nederl. romans. - Schook: Modaliteit der gedachten.
- Franken: Duitsch en dietsch. - De Beer: Het Opstel. - Den Hertog: Leer d.
woordsoorten. - Niermeyer: Klemtoon in de Amsterdamsche onomatologie. Meervoud v. vreemde substant.; Grieksche eigennamen; Afkort. v. getallen; Op en
in; Koetjes op het droge.
o

Oud-Holland. - N 3. Bredius, Piet. de Hoogh. - Frederiks: Cats. - De Roever: Ov.
d. Allerheiligen-vloed. Zweedsch-Afrik. handelscomp. in 1647. - Cust: Bolten van
Swol, 1687. - De Jager: Jan Coppelstock. - Hofstede: Alb. v. Wibrand de Geest,
d.O., 1611-19.
Publications de la Soc. hist. et arch. du Limbourg, D. 25. - Habets: De Proostdij v.
Meerssen. - P. Chimarrheus. - Meuleners: Legertochten tussch. Maastricht en Mook,
1568-75. - Chron. d. stad Weert, 1784-1802.
os

Spectator (Nederl.) - N 35-46. Hist. des Egl. wallonnes. - Bibl. d. Waldenzen. Knuttel's Bibl. v. kerkgeschied. - Oudste lyr. poëz. i. Frankr. - Goethe's Tagebücher.
- Broukhusii Epist. Select. - Björnst. Björnson. - Holl. plateelbakkers in Frankr. i. de
e

17 e. - Vig. v. Zuichem's nalatensch. te Göttingen. - Bourget's Le Disciple - Christel.
kunst in Holland en Vlaanderen. - † Gust. Weil; Fustel de Coulanges. Oriental.-congres. - Aziat. mus. te Berlijn. - † W. Collins. - Athene in de
middeleeuwen. - 3jaarl. expos. te Amsterdam. - Art Sales. - Hugo's Amy Robsart.
- Les Jumeaux. - Van Effen's Spectator. - Multatuli's Millioenenstudien. - Van
Ouwater's Opwekk. v. Lazarus. - V. Lennep's Nederl. Legenden. - † Jules Dupré. Kopergraveerkunst in Duitschland. - Centr.-station te Amsterdam. - † Joh. Meijer. e

H.N. Testam. in lichtdruk. - † H. Vollenhoven. - Handelsgeschiedenis der 17 e. Middeleeuwsche Bijbelvertal. - Pierson ov. h. grieksche epos. - Geldersche Volksalm.
v. 1890. - H. Swarth's Rouwviolen. † Em. Augier. † H. Cobet. - Jorissen's Histor.
bladen. - H. Ibsen. - Eng. de Chateleux. Studiën op godsdienst. wetenschapp. en
letterk. gebied. - Nov. Bruin: H. mod. militarisme in Europa, 185-243. - Smit Pascal's
Pensées. - Jonckbloet: Van Meurs; Rijm en Zang.

Duitschland.
o

Anzeiger d. german. Nationalmuseums. - N 16-17. Erwerb. d. Sulkowsky'schen
Samml. - Leitschuh: Buchmalerei d. 13, Jahrh. - Bösch: Nürnberger Plattner d. 16.
J. - Bucheinbände. Histor. Nachr. üb. d. Stadt Gemünden v. Stelzner. - Prahist.
Gewebe u. Gespinnste. - Bösch: Hölzerne Kuchenformen. - Zur Reichsgeschichte:
Schloss Alt-Fraunhofen i. Vilsthal.
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Achiv. f. christl. Kunst - N 10-11. Keppler: Deutschl. 's Riesenthürme. - Fresken
in d. Casa Bartholdy in Rom u. der Uebertrag. n. Berlin - Glasmalereien des Mittelalt.
u.d. Renaiss. - Renaiss. u. Spät-Renaissance. - Ein neuer Annibale Caracci. - Münch.
Jahresausstell. - Vergröss. v. Kirchen. - Paulus' Kunst. u. Alterth.-Denkmale in
Württemberg.
Archiv. f. Literat. u. Kirchengesch. d. Mittelalters. - V, 2. P. Denifle: Urkunden
zur Geschichte der mittelalterl. Universitäten.
o

Fliegende Blätter f. Kathol. Kirchenmus. - N 9-11. Schmidt: 12. Generalversamml.
d. Cäcilienvereins in Brixen. - Witt-Denkmal.
o

Gesellschaft. (Die). - N 10-11. Alberti: Ergebnisse der Revolution. - Wechsler:
Berliner Autoren, Wildenbruch, Fontane, Spielhagen, Frenzel, Roberts, Glaser,
Heiberg, Bleibtren, Trojan, Seidel, Rodenberg, Lindau, Mauthner, Morgenstern,
Blumenthal, Stettenheim, Justinus, Zolling, Pröll, v. Leixner, Linke, Hart, v. Hartwig,
Friedmann, Franzos. - Christaller: Modellwesen im Roman. - Goldschmidt: Die
Nemesis-Idee. - Wechsler: Ernst v. Wildenbruch. - Conrad: Franzosenherrschaft. i.
Deutschl. - Brasch: J.v. Kirchmann. - Hammer: Ein Schmutzforscher, Dr. Widmann.
- Hinterkircher: K. Diefenbach.
Histor. Jahrbuch d. Görres-Gesellschaft. - Oct. Unkel; D. Finanzlage i. Erzstifte
Köln unt. Kurf. Ernst v. Baiern, 1589-94; 717-747. Hüffer: Wunder d. hl. Bernh. u.
ihre Kritiker, 748-806. Kirsch: Ein Lektor der Minoriten gegen die Haresie Luthers.
- Dittrich: Hipler e Zakrzewski, Stanislai Hosïï epist. I. - Gottlob: Simonsfeld, Fondaco
dei Tedeschi in Venedig. - Werner: Stälin's Gesch. Württembergs. - Meier: Von Arx',
Dändliker's, Dierauer's, v. Muralt's, Oechsli's Schweizergeschichten.
o

Histor. polit. Blätter. - N 7. Confraternitäts-Buch des Spitals z.h. Geiste in Rom.
(Merkwaardig voor de kunde van den invloed in kunstzaken van Rome op Hongarije).
D. Katholik. - Sept. Heiligentranslationen v. Rom. nach Deutschland in karolingischer
zeit, 284-302.
o

Magazin f.d. Litterat. d. In-u. Auslandes. - N 37-47. Münz: Madách's Tragod. d.
Menschen. - Widmann: Amerik. Lyrik; Walt Whitman. - Grimm u. Katharina II. Eckstein: Dialektgedichte. - Brausewetter: Dostgewski's Der Spieler. - Oppenheim's
Italien. Renaiss.-Litteratur. Sommer: Kretzer's E. verschlossener Mensch. - Kretzer:
Nov. v. Rud. Schmidt. - Kraus: Svatopluk Cech, e. böhm. Satiriker. - Koppel:
Erckmann-Chatrian. Eckstein: Irrthümer d. Naturalismus. - Greif's Conradin d.
Hohenstaufe. - Kaberlin: Fortentwickl. d. deutschen
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Dramas. - Blind: Werner's Autobiogr, of Garibaldi. - Weigand: Baudelaire. - Weiss:
Amerik. Schriftsteller. - Kaberlin: Holmsen's Papa Hamlet - Holz: Hauptmann's Vor
Sonnenaufgang. - Ungedruckte Briefe berühmter Schauspieler. - Sarrazin: Em.
Augier. - Sacher-Masoch: Ohnet's Dernier amour. Wilhelm: Freytag's Kronprinz u.
deutsche Kaiserkrone.
Sitzungsberichte d. philos., philol., u. hist. Classe d.h. bayr. Akad. d.
Wissenschaften, 1889. II, 1. Von Reber: Luciano de Laurana, Begründer der
Hochrenaisss. - Architektur, 47-69. Von Riehl: Ueb. mittelalterl. Musik u.d. Musica
nuova. Ende d. 16. Jahrh. (Deze voordracht is niet gedrukt).
o

Stimmen aus Maria-Laach. - N 8-10. P.G. Pachtler S.J. † - Die Schule als Opfer
fremdartiger Interessen. (v. Hammerstein.) - Liebfrauensommer. (Meschler) Würdigung des ideal. Gehaltes mittelalterl. Handwerksordnungen. (Beissel.) - Das
Wunder v. Tipasa (von Hoensbroech.) - Im Fjord von Christiania, (Baumgartner.) Centenarium zu Baltimore. (Baumgartner.) - D. alte Reichsstadt Goslar u.d. neuen
Malereien d. restaur. Kaiserhauses. (Beissel.) - Brixlegger Passionsspiel 1889, (Th.
Schmid.) - Papst Hadrian IV. u.d. ‘Schenkung’ Irlands, I. (Pfülf.) - Aufgabe der
Volksschule. (v. Hammerstein.) - Ein Wort üb. ‘Jesus-Romane.’ (Kreiten). D. Tantum
ergo. (Dreves.) - Aufg. d. Entomologie. (Wasmann.) - Fahne d. gebildet.
Oesterreicherthums.
Studien u. Mittheil. a.d. Bened.- u.d. Cisters. O. III. Dolberg: Kunst der Cisterziens.
(Doberan.) I, 398-413. Rabensteiner: Reformges. d. Ben. Kl. i. 15 Jhdt.
Zeitschr. f. christl. Kunst. - Okt. Schnütgen: 3 mittelalt. Aquamanilien. Münzenberger: Alte Tafelmalereien: Welfenmuseum zu Hannover. - Effmann:
Pfarrkirche zu Geistingen a.d. Sieg. - Falk: Aeltest. Formschnitt i.s. Bezieh. z. Kirche.
- Schnütgen: Spätgoth. Silber-Agraffen. - Kath.-Versamml- zu Bochum. - † Joh.
Schulz.

Frankrijk.
L'Art. - Oct.-Nov. Exp. rétrosp. d'art franç, au Trocadéro. Expos. de 1889: Peinture
française, aquarelles, gouache, pastel, burin, eau-forte, et lithogr. L'art dans nos
colonies. Peintres du centenaire, 1789-1889 Le peintre ordinaire de Gustave De
Curan; Venise qui s'en va.
Bibliothèque de l'école des Chartes. - III. Duchesney: Rythme pros. (dans les
bulles pont.), 161-163. Finot: La dern. ord. de Ch. V, 164-167. Ledos: Fragm. de
l'invent. d. joyaux de Louis I, duc d'Anjou, 168-179. Stein: Recherches s.l. débuts
de l'imprim. à Provins, 218-228. Kohler: Anc. règlement de la biblioth.
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e

S -Geneviève, 229-235. - IV. A. Castan: Bibl. de l'abb. d. S -Claude, 301-354.
Durrieu: Les mss. à peinture d.l. bibl. d. Sir Philipps à Cheltenham, 381-432.
Etudes rel. phil. hist. et litt. - Oct. Boutié: Moeurs d.m.-âge (hôtel de Mahaut),
185-208.
Gazette d. Beaux-Arts. - Oct.-Nov. Peinture française; Ecoles étrang.; sculpture;
industr. d'art: bronzes, fer, tissus d'ameubl., bijouterie et joaillerie à l'Exp. Part de
la France d. l'oeuvre de la Renaiss. Champeaux: Exp. rétrosp. de l'art franç, au
e

e

Trocadéro; le 17 et 18 s. De Wyzewa: L'Exp. rétrosp. d. l'hist. du travail. Bapst:
Exp. de l'hist. militaire de la France. Mantz: Peint. française.
te

Indépendant littéraire. - 1 Sept.-1 Nov.: Le C de Schack. - Au quartier Latin. - Le
me

développ. intellect. des Etats-Unis. - Villiers de l'Isle Adam. - Cavour et M de
Circourt. - Janin et Delvau. - Lettre Chinoise. - Expos. de l'Art français du siècle. Organistes célèbres. - Ode triomphale d'A. Holmès. - Chez Montalembert. - L'Art.
à l'Exp. - Thiers et Nap. III. - Le père Lebonnard d'Aicard.
Journ. des Arts. - Oct.-Nov. Expos. centen. de peinture. - Guillon: Temple gallo-rom.
à Vezelay. Exp. de Fontainebleau, Gand, Spa, Berlin, Roubaix. Dalligny: Expos.
décenn.: Hollande, Belgique, Grèce; l'éc. française. Exp. univ.: verrerie et vitraux.
Adeline: Affiches illustr. étrang. † L. Bloche, L. Lepic. H. Du Seigneur: Collin:
e

Grosvenor gallery; Exp. de pastels. - Guillaume: Dante artiste. Graveurs du 19 s.
Atelier Paul Baron.
Journ. des Savants. - Juill.-Oct. Franck: Princ. du droit. - Wallon: Hist. des Grecs.
- Renan: Lég. de Mahomet en Occid. - Girard: Hist. de la littér. grecque. - Geffroy:
Antonin-le-Pieux et son temps. - Maury: Langues de la Chine av. les Chinois. Jullian: Inscript. Gall. Narbonens. latin. - G. Paris: Chants popul. du Piémont. Maury: Langues Chin. av. les Chinois.- Bertrand: Pascal. - Weil: L'Educ. athénienne.
- Paris: Chants pop. du Piémont. - Bréal: Infl. de Rome s. le monde germanique.
Polybiblion. - Sept.-Oct. Ferrand: Sciences médicales. Poésie; Voyages; Théologie;
e

Jurispr.; Sciences. - Docum. inéd. sur la fin du 18 siècle; Janssen: L'Allem. et la
Réforme. - Boissin: Romans, Contes, Nouvelles. - Nageotte, Hist. de la poés. lyr. Fabia, Prologues de Térence. - Montégut, Ecriv. mod. de l'Angleterre. - Sarrazin,
Renaiss. de l. poés. angl. - De Meaux, Polit. franç. jusq. l. paix de Westphalie. Janet,
Hist. d.l. Rév. franç. Repertorium hymnologicum, publ. p. Ulysse Chevalier. A barbaris
infantula Ah! quanto pretio venimus ad fidem, 1-48.
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Rev. des Deux-Mondes. - 1 Sept.-1 Nov. Delaborde: L'Acad. d.B.-arts dep. la
te

fond. de l'Institut. - Varigny: Mariage et div. aux États-Unis. - Gebliart: S Cath. de
Sienne. - Laugel: Morris. - Fouillée: Fondements psychol. et métaphys. de la moralité.
e

- Lanson: La comédie en France au 18 sièc. - De Wyzewa: Jeunesse de Beethoven.
e

- Barine Salomon Maimon. - Bellaigue: Bizet. - Brunetière: Mouvem. littér. au 19
s. - De Vogüé: L'Expos. - De Varigny: L'Am., l'Afr. et l'Océanie à l'Expos. - Mézières:
te

Mirabeau. - Lafenestre: Peinture étrang. à l'Expos. - Valbert: Mém. du C Vitzthum.
- Brunetière: OEuv. de Voltaire. - Aicard: Le père Lebonnard.
o

Revue des quest. historiques. - N 4. Vigouroux: Authenticité des évangiles prouv.
par l'ét. crit. du langage, 353-399. - G. Faigniez: Projet de croisade (1616-1625),
461-515.
e

La science cath. - N 11. Bourquard: Le cardin, Pitra (Hymnogr., etc.), 673-692.
t

Cabrol: De l'esthét. sel. l. princ, de S Thomas, 693-705.
o

L'Université cath. - N 6. Quartenoud: Racine et les modernes, 243-271.

Italië.
os

Lettre e Arti. - N 40-41. Ipp. Taine e la Filosofia dell Arte. - Nell' Arte Veneziana.
L'Aspasia di Leopardi. - Dalle Elegie Romane di Goethe. - Sulla Seconda morte di
Dante. - L'Arte Spagnuola al Campo di Marte. - Em. Augier. - Bozzetto Valdese. Bald. Galofre.
Nuova Antologia. - 16 Oct. Mosso: Espressione del dolore. - Setti: L'épigramma
italiano. - Tarina: Don Chisciottino. - Scotoni: Livia della Rovere.
Revue Internationale. - 25 Août.-25 Oct. Monale: Benedetto Cairoli. - Gay:
‘Glorieuse rentrée’ des Vaudois. - Monale: Les Falisques. - Fuster: Poètes de
l'Argonne. - Stefanoni: Colonisat, de l'Afrique. - Crispi. - De Laveleye: Probab. de
guerre en Europe. - Pinto: La mer ds. la mythologie.

Engeland.
The Portfolio. - Oct.-Nov. Loftie: Westminster-abbey; the monuments and epitaphs.
Japanese sword-guards. Entrance of the Meuse. The art of Giorgione. Burnes Jones
as a decorative artist.
Dublin Review. - Oct. W. Ward and the Oxford movement. - Mivart: Weismann's
Hypotheses. - Edes: SS. Blaise
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and Erasmus. - Gasquet: Early History of the Mass. - Stone: Youth of Mary Tudor.
- Clerke a. Devar: The Dock Labourer's Strike and Labour Market of East London.
Wij wijzen de lezers nog op den belangrijken Catalogus van KARL. W. HIERSEMANN,
Oude en nieuwe boekhandel, te Leipzig, welke aan deze aflevering is toegevoegd.
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