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Dichtkunst, letteren,
(1)
De zolder van dichter Hendrickx,
door Dr. August Snieders.
LANG, zeer lang geleden, schreef ik mijn boek In 't vervallen Huis, en tot inleiding
van de daarin opgenomen novellen, gaf ik de beschrijving van een ouden,
bouwvalligen zolder. Zoekt dit stuk op - 't zal hier of daar nog wel in den hoek van
eene volksbibliotheek te vinden zijn, misschien ook niet. Het geeft een zeer goed
denkbeeld van de levenswijze der eerste Vlamingen, hun karakter, studielust en
liefde tot oud-Antwerpen.
Het stuk werd geschreven in aandenken van twee of drie zoogezegde ateliers,
die ik in mijne jeugd gekend heb.
Of hebt gij die bladzijden gelezen? Zoo ja, dan zult gij u des te beter in de
tegenwoordige thuis gevoelen.

(1)

n

Petrus-Josephus Norbert Hendrikx, geb. te Antwerpen, den 29 Juni 1824, aldaar gestorven
n

den 28 April 1879; eerst mederedacteur van het Journal d'Anvers, later (1865,
adjunct-archivaris der stad.
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Op een kouden winteravond - 't is misschien dertig of veertig jaar geleden - ging ik
door het Waaigat, noordwestelijk van den O.L.V. toren, waar de wind zoo ongenadig
spoken kan. Ik was warm in mijnen caban gedraaid en had de kap van dit
kleedingstuk - eene soort van burnous - over het hoofd geslagen. Ik ging naar het
atelier van mijnen vriend, den dichter Hendrickx, op de Handschoenmarkt.
De enge deur binnen en tastend den donkeren trap op! Klonsend werkte ik naar
boven, mij stevig vasthoudend aan de leuning - of 't was misschien wel een
afhangend en glibberig touw, glibberig als een versche paling.
Geene stem uit den hemel - of liever van boven - moedigde mij aan, bij het
beklimmen van den torenhoogen zolder; geen deur werd geopend, uit welke een
milde straal licht viel, en al waren het zelfs de knokkelige spinnewielspooten van
eene oude heks geweest, ik had toch in dankbare ontroering op dat oogenblik
gezongen van ‘Aurora, die met hare rozenvingeren de poorten van het Oosten
ontsloot.’
Het was of boven, in dat oude huis, geen menschelijk schepsel woonde, ofwel
het moest een cynische kerel zijn, die dacht ‘dat het hem onverschillig was of men
bij de beklimming den nek brak of niet’.
Dat was waarachtig niet zoo! Daar boven nestelde, onder de hanebalken, een
man met een goed en dichterlijk hart; maar hij beschouwde die hemelvaart, òf als
een doodeenvoudig iets, òf hij had liever zoo weinig bezoekers mogelijk. Misschien
was hij zóó diep in de studie of in de idealen verzon-
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ken, dat hij eerst een bezoeker vermoedde als deze vóór hem stond.
Na eene moeielijke reis over hobbelige trappen, kwam men eindelijk onder de
hanebalken en men stond vóór eene deur, door wier spleten magere lichtglansen
vielen en die zooveel beteekenden als: ‘Menheer is thuis.’
Men stond ten slotte in eene overgroote zolderkamer, met schuins oploopende
wanden, gevormd van planken die tegen de balken gespijkerd waren, zoodat er
eene genoegzame plaats overbleef voor ratten en muizen, om er gevechten te
leveren en cirque te spelen.
Van tijd tot tijd en in 't laat van den avond, ratelde 't dáár, achter die planken, alsof
er geheele escadronnen defileerden of chargeerden.
Dat hinderde den dichter niet altijd; maar soms sprong hij op, ten einde geduld
en den haak der kachel als een zegevierenden scepter zwaaiende, trommelde hij
dreigend tegen de planken, om die dravers en vechters tot stilte te dwingen, of hij
greep zijn ouden Homeros bij zijn perkamenten vel en bonsde hem met een
geweldigen smak tegen de planken.
Daarop volgde een oogenblik stilte; doch weldra rrrrr!.... daar vlogen de cohorten
weer ratelend over de planken.
Als de ratten geene galoppades hielden, hoorde men den spookachtigen wind
langs den hoogen puntgevel zingen, of den schoorsteen in- en uit dansen, ofwel
den beiaard klingelen en de klok in den nabu-
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rigen toren bonzen; maar de klok klonk dof en als de wind hevig blies, scheen de
beiaard slechts afgebroken tonen uit te werpen, alsof hij een dronkaard ware, die
het lied niet meer aaneenknoopen kon.
Op de tafel, met boeken en papier overdekt, brandde eene lamp wier donkere
scherm, eenen kring van licht op de tafel teekende, doch het overige van den zolder
in de schemering liet.
Bij de tafel zat de dichter, in eene soort van langen tabbaart gedoken en den
kraag tot over de ooren opgeslagen. Naast hem stond een brommende doghond,
of beter gezegd eene groote hommelende kachel.
Mijn dichter was middelmatig van gestalte en sterk ineengedrongen; zijn hoofd,
tamelijk groot, was door een zwarten haarbos bezet, die aan eene leeuwenmaan
denken deed; zijn voorhoofd wel gevormd, het wezen langwerpig, de kleur
lichtblozend, het oog donkerbruin, doch niet scherp. De oogopslag was kalm, ietwat
verbaasd; de spraak welluidend met een diepen grondtoon, soms afgebeten en
sissend als zij klem aan het woord wilde geven, zonder daarom ooit stootend te zijn;
de lach geleek eenigermate op een helder gegrinnik, maar zonder de minste
boosheid.
Wie dat portret in zijne verbeelding doet oprijzen, denkt in dien breed
geschouderden man, een stouten kerel te zien, en mijn dichter was integendeel zoo
bedeesd als een nuchtere schooljongen, nooit voortvarend en tot den aanval geneigd,
en zelfs zeer onbepaald, nevelachtig en dus onpractisch in zijne ontwerpen. Hij was
een droomer, met zeer
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eigenaardige denkbeelden over de wereld en schoon het niet in zijnen geest lag als
herkneder, als hervormer op te treden, hield hij toch niet op tegen dat verduiveld
wereldje te preutelen.
Jammer, het leven zooals hij het droomde, was een leven vol idealen, en met
idealen krijgt men zelfs geenen lap op zijne schoenzolen. Hij zou gelijk Diogenes
in eene ton gewoond hebben, zonder een benijdend oog op de paleizen te werpen,
en hadden er nog kluizenaars bestaan, hij zou een dezer zijn geweest. Zijne inborst
was loyaal, degelijk als gedegen goud; zijne vriendschap was vast als eene rots,
doch zonder ontboezeming, zonder uitspatting.
Hendrickx had een dichterlijk temperament, gegrond op godsdienstige overtuiging.
Er sprak in hem eene sterke neiging tot het fantastische en zelfs tot het realismus,
in den goeden zin des woords. Hij bewonderde in de hoogste mate Shakespeare,
in zijne staalsterke karakters en typen, zoo regelrecht uit de natuur gesneden; hij
dweepte met de zwaar geschaduwde omtrekken van Byron en Hoffmann, grinnikte
bij de cynische invallen van Heinrich Heine, liet zich gaarne bedwelmen door de
machtige fantazij van Dante, door de scheppingen van Schiller en Goethe, en er
woelde soms iets in hem van dien duivelschen student van Salamanca, door
Espronceda zoo wild geschetst. 't Was ook met dergelijke beelden dat hij zijnen
zolder bevolkte.
Doch hij vertrouwde deze beelden niet aan het papier, en zeker zou hij de
realistische figuren niet aan die meesters ontleend hebben, omdat de aangeboren
kieschheid hem deed huiveren voor alles wat ruw en naakt was. Dan nog was hij
al te zeer doordrongen van den klassieken geest, en de samen-
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leving had geen vat op hem gehad, tenzij in zijn onafgewerkt, dramatisch poëma
Don Juan.
Ik heb echter de overtuiging dat, bij ontwikkeling van zijn talent, hij dáárheen, op
eigenaardige wijze, zou hebben gestreefd, altijd met inachtneming van 't geen bij
hem de grondslag was en bleef: godsdienstige overtuiging. De vrucht was nog tot
op de kern niet ontbolsterd, toen hij reeds de letterkunde vaarwel zegde.
Omtrent dien tijd viel hem eene erfenis ten deel, niet zoo groot dat hij koets en paard
houden kon, maar zich toch de weelde kon gunnen op de kussens van een huurrijtuig
te zitten; niet om een lakei achter zich te hebben, maar toch om zich van tijd tot tijd
door een verfranschten ‘Jan’ in een koffiehuis te laten dienen.
Mijn zonderlinge vriend, de dichter, reed dan ook vrij dikwijls in eene vigilant,
bezocht het koffiehuis, huurde een atelier, liet zich een nieuwen zwarten frak maken;
en als hij eens hartelijk snoepen wilde, ging hij naar Mie-Leen, in de Braderijstraat,
destijds hoog en wijd vermaard om haren onvergelijkelijken Antwerpschen frut....
Ge ziet, mijn Diogenes was zoo sterk niet als men wel dacht, tegen de verleiding
der booze wereld bestand....
Er was echter niets dat hem meer hinderlijk was dan die nieuwe, keurige,
blinkende, zwarte frak. Toen hem, in den stikheeten zomer, de gulle en vroolijke
schilder, Rik Schaefels, ontmoette en deze zijne verwondering uitdrukte hem in een
breeden, dikken
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winteroverjas gehuld te zien, zag hij hem met een vriendelijk bedeesden oogslag
aan, opende schuchter en met eene kleine spleet, den overjas, alsof hij daar onder
een corpus delicti verborgen hield en zegde grinnikend:
‘Ik heb 'nen nieuwen frak aan...’
En zoo uitgedost ging hij zijne tragedie of kluchtspel zien; want hij wist dat hier
of daar, in een afgelegen hoek van de stad, de man met de poppenkas stond, Jan
Klaas, die onder de open lucht vertooningen gaf. Daar stond hij tusschen de
volksgroepen en lachte om de aardige fratsen van den eeuwigen guit. Hij zag, zegde
hij, in dat poppenspel, de gansche tragedie van het menschelijk leven, zijn lijden
en strijden, zijne tranen en zijn cynism.
Hoe? ja dat heeft hij ons nooit uitgelegd.
Nu zat hij hoog en droog, verre boven de menschen verheven op zijnen zolder te
droomen, zich beelden té scheppen, welker bestaan, hij nog niet meedeelde aan
de buitenwereld. Hij zat voor zijn opengeslagen boek, en als hij onder de lezing een
dier indrukken opving, die zijne zenuwen schokten, liet hij eenen uitroep van
bewondering, van verontwaardiging, een grinnikend gelach of gemor hooren, en
zijne ziel sprak - tot wien? Misschien tot de beelden of spoken, waarmeê zijn zolder
bevolkt was.
Soms opende hij het dakvenster en hield het oog op den hoogen toren gericht,
die in de stilte des nachts als een onmeetlijke reus vóór hem oprees, den kop
omsprenkeld door de geheimzinnige sterrenwereld, of omgeven door een donker
wolkenfloers.
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De toren was zijn lieveling; hij had, in zijne verbeelding, de gansche geschiedenis
van dat steenen dichtwerk bezield, aanvangende met zijne wonderbare wording,
tot zijne geniale voltrekking. Hij volgde stap voor stap zijne geschiedenis, die ook
de geschiedenis der stad is; want met haar had de toren geweend, gejubeld, ja zelfs
gehuicheld, toen vreemde veroveraars hem als een hansworst deden liegen met
klok, beiaard en vlag; maar in zijne ziel was hij steeds godsdienstig en Antwerpsch
gebleven.
Grootsch was de toren immer: 't zij hij daar stond als de baak van het Christendom,
door de eeuwen heen tegen den tijdgeest getuigend, twijfelzucht en spot; 't zij hij
oprees, in 't volle van den zonnegloed of in den helder gesternden nacht, als het
zinnebeeld van den menschelijken geest; 't zij hij in de feesten, met Danteske
vlammen verlicht, als de Horeb schitterde; 't zij dat na een doodsch stilzwijgen,
eensklaps zijn beiaard klingelde én ons toeriep, dat in zijne oude karkas, nog immer
de vroolijke en bemoedigende geest der eeuwige jeugd leeft!
Wat al ontgoochelingen heeft mijn dichter onderstaan! Hij was in waarheid vaak een
kind dat wezenlijkheid na elk droombeeld wacht, en nooit begrijpt dat de menschen
op ons wereldje weigeren datgene eenstemmig te bewerken, wat, anderen gelukkig
kan maken.
De muziek had eene machtige tooverkracht op hem; zij maakte een
onbeschrijfelijken indruk op zijne weeke ziel. Hij had eens door eenen violist
Pergolese's zwanenzang, zijn Stabat Mater gehoord:
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Pergolese, de wegterende toondichter, wien Emmanuel Geibel eens nazong:
Maagd der maagden uitverkoren,
Wil mijn bede toch verhooren:
Laat mij treuren aan uw zij;
Laat mij Christus wonden dragen,
Laat mij deelen in zijn slagen,
Laat mij lijden zooals gij.

Van dat oogenblik vatte mijn dichter een plan op: hij koesterde en lieflokte er langen
tijd de verwezenlijking van; het vervolgde hem dag en nacht. - ‘Gij moet, zegde hij
eens aarzelend tot den violist, gij moet met mij meê op een nacht...’ - ‘Waarheen?’
- ‘Naar het kerkhof van 't Kiel.’ - ‘Naar 't kerkhof van 't Kiel, in een Siberischen
winternacht! Maar zijt gij gek?’ - ‘Toch niet!’ - ‘En dan?’ vroeg de muzikant
verwonderd. - ‘Daar moet ge, verborgen in het donker, voor mij dien Stabat Mater
spelen, terwijl ik mij neerzet op het graf mijner moeder...’ - ‘Wel bedankt’, antwoordde
de muzikant ruw, zelfs cynisch, ‘ik heb geen lust om in den kouden winternacht op
het kerkhof, een bevrozen neus te halen!’
Een bevrozen neus! Hoe prozaïsch, niet waar? Het schitterende
lievelingsdenkbeeld was eensklaps gebroken, en voor mijnen dichter had die
kunstenaar geen hart; hij sprak nooit meer met hem over kunst. Hij beschouwde
hem voortaan als eene curiositeit, als iemand, die maar goed was om, gelijk in dat
andere dichtstuk van Geibel, een ‘krokodil’ te doen dansen, zooals de vioolspeler,
die in Egypte dat wonder verrichtte:
Hij walste en galoppeerde
Zoo woest en wild in 't rond,
Dat hij de pyramiden
Omver danste op den grond,
Alsof het kegels waren...
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Pyramiden kon hij omwerpen - maar de ziel nog roeren, neen!
Men begreep mijnen dichter niet; de wereld spotte met hem. Zij hield hem voor
'nen gek, maar was hij een gek, dan was hij waarachtig een nobele gek, en ik
wenschte nog dikwijls op mijn levenspad zoo'n gek te ontmoeten.
Wie men liefheeft, plaagt men, zegt het spreekwoord.
In het Godsboek had mijn dichter gelezen, dat liefde de opperste wet was, ja, het
eenige recept om den alsem des levens te verzoeten. Die strafpredicatie had hij
zijnen jongeren vrienden geducht voorgehouden, en de schalken hadden beloofd
- de hand plechtig boven de aphorismen van Brillat-Savarin uitgestrekt - die zaligende
philosophie na te leven.
't Was een woelige vastenavond. De dwaze en wallebakkende compeer waggelde
en schokte, wild en dronken, door de straten van Antwerpen. Horresco! Van dat
modderig en verdierlijkend genot gruwde mijn dichter. Hij spoedde zich, diep
verontwaardigd en tot over de ooren in zijnen overjas gedoken, naar zijnen zolder,
liet het volk, in clown's vermomd, in het spattend slijk woelen en nam het zelfs den
toren kwalijk, omdat zijn rinkelende en klingelende beiaard met dat dolle volk scheen
meê te jubelen.
's Avonds zat mijn dichter in zijne eenzame cel. Niemand zou hem op dat oogenblik
storen. De kachel, die doghond, was gloeiend rood van verontwaardiging en bromde
heviger dan ooit, als
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wilde hij het doffe gerucht van beneden en het onbetamelijk gerammel van boven
overstemmen, en in harmonie blijven met de schokkende aandoeningen, die bij
zijnen huisbaas overheerschten.
Wat schreef deze? Wellicht den Don Juan, dat sombere, al te sombere,
overspannen dramatisch gedicht, met onmogelijken maatschappelijken grondslag,
waarin hij den strijd maalt van twijfel en ongeloof tegen geloof, liefde en eenvoud.
Wellicht schreef hij dat tafereel, als Don Juan - nadat hij een kind, zijn zusterke
Luïza, heeft hooren spreken van de overleden moeder, die hij zou weerzien in een
volgend leven - den ijselijken droom van het atheism van zich afstoot, en het kind
als zijnen schutsengel beschouwt:
O! een nieuw leven, een nieuw leven in
Mijn binnenst!... 'k Zie mij op een nieuwe baan...
Het is de baan van zielrust en angst,
Van vreugd en droefheid; 't is de baan waarop
Men in de zoetheid van des harten taal
Versmeltend, 't sombere gezelschap van
Het lijden niet gewaar wordt...
.............. Luiza
De serafijn Luïza is bij mij,
Opdat 't Hosannah van mijn harte zich
Naar de model-akkoorden van het haar
Zou regelen...

Ofwel 't was misschien, wie weet! dat heerlijke, ingrijpende tafereel, als de machtige,
maar plichtvergetende koningin van Castillië, misdadig verslingerd op Don Juan den hartsvriend harer camarera - deze laatste, nijdig spottend uit jaloezie, als hare
meerdere erkend.
Den avond te voren heeft de vorstin hare kamerjuffer Francisca gelast Don Juan
tot haar te leiden, en de maagd zoo schuchter en immer zoo bereid-
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willig voor de grillige Majesteit, heeft geweigerd, en nu, verbitterd over die weigering,
komt de koningin tot haar en behandelt haar of zij de vorstin, de gebiedster was van
Castillië, en deze de camarera ware. Met eene slangachtige nijdigheid sist zij de
kamerjuffer toe, dat zij nog bereid is dezer lessen aan te hooren.
Men denkt op ieder oogenblik dat de machtige vorstin, het arme kamermeisje
onder den voet verpletteren zal.
Hoe groot is die eenvoudige camarera tegenover die verdwaalde, door wanliefde
vervoerde kroondraagster; doch die ten slotte, deels verwonnen, hare weenende
dienares aan het hart klemt en haar om vergiffenis smeekt!
Dat is de poëzie van groote meesters! Dat halfdozijn bladzijden ijken mijnen
droomer tot een groot dichter. Jammer dat het gedicht dikwijls opgeschroefd en
overspannen, niet altijd even machtig is opgevat en uitgevoerd; maar de bloem was
niet open, het talent was niet tot rijpheid gekomen.
Neemt nu aan dat hij dit tafereel schreef op den bedoelden avond van carnaval,
en gij zult met mij instemmen dat het hem bang om het hart werd, toen dat gestommel
op den trap zijn weelderigen droom kwam storen.
Zou de rattenparade andermaal beginnen? Neen, 't was of een gansch escadron
ruiterij naar boven kwam, of de paarden uit den Apocalypsis kwamen opstormen,
en het bazuingeschal groote dingen verkondigde.
Daar vloog de deur bonzend open en eer de kluizenaar tot bezinning gekomen
was, werd de zolder door eene woelige groep opgevuld: gemaskerde
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vrouwen die gilden, zongen, sprongen, dansten. Zij werden vergezeld door een half
dozijn jonge vrienden: schilders en beeldhouwers - allen door den duivel van den
carnaval bezeten.
Voorwaar, dat was eene andere tentatie van Antonius!
Mijn dichter was onthutst opgesprongen, en stond in eenen hoek van den zolder,
met strak oog en verontwaardigd gemoed; hij stond daar gelijk een der philosophen
op de schilderij van Couture, die met diepe verachting het verval van Rome
aanschouwt.
‘Wat moet dat beteekenen?’ riep hij uit en molenwiekte met de armen, als wilde
hij eenen zwerm plagende wespen afweren; want, nogmaals horresco, al die vroolijk
giechelende meisjes wilden den dichter vereeren door hem te kussen!
‘Wij volgen uw voorschrift,’ antwoordde een der jonge vrienden op de zoo even
gedane vraag. ‘Gij hebt gezegd ‘bemint en het leven zal rooskleurig zijn; wij zijn op
weg dat stelsel in werking te brengen.’
Verbeeld u de ontgoocheling: die vroolijke balgasten, door afzichtelijke zwarte
maskers onkennelijk, met flauwe en platte aardigheden. met al wat prozaïsch was,
hadden het reine beeld van
............. Francisca,
Verkoren bloeme uit Spanjes lustwaranden...
Francisca! minlijk en bemind sieraad
Van Spanjes, van Europa's vorstenhoven...

en van die schoone, maar hartelooze koningin vervangen, die haar misdrijf als eene
lady Macbeth met zich sleept - zij hadden, zeg ik, die beelden weg-
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gejaagd, en het straks gedroomd vorstelijk salon was een walgelijk nest van compeer
carnaval geworden...
't Was meer dan genoeg om dien avond de wereld uit te vluchten.
Ik vertelde u reeds dat mijn dichter een hartstochtelijk bewonderaar was der groote
Duitsche toondichters. Mozart, van Beethoven en Haydn begeesterden hem, en het
was hem een hemelsch genot, 's avonds in eene onzer kerken en in de holte van
eenen beuk verborgen, hunne godsdienstige melodiën te beluisteren.
Mozart! die naam had eene ontzaglijke tooverkracht op hem,
Comme un écho lointain des célestes concerts.

Dwepend met de melodiën van den Duitschen meester, ging hij den trap op. Het
scheen hem niet vreemd dat er licht op zijnen zolder brandde; zoo diep was hij in
zijn muzikalen droom verzwonden. Onstuimig trad hij binnen onder den
geestverrukkenden uitroep van ‘Mozart! Mozart! Wat goddelijke muziek!’
Bij het lamplicht, op de tafel geplaatst, zat een persoon, den rug naar de deur
gekeerd en het hoofd door eenen sombrero bedekt; zijn elleboog steunde op de
tafel en zijn hoofd rustte in den handpalm. Hij scheen verdiept in de lezing van een
boek, en zag niet eens op bij den geestdriftigen uitroep en het onstuimig
binnentreden.
‘Prachtig! prachtig!’ zoo ging de dichter in begeestering voort; doch eensklaps
hield hij stil en
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was verontwaardigd om het koele, sneeuwkoningachtige van... wie hij zijn mocht.
Hij sloeg hem dan ook op den schouder - en zie, de lezer bonst achterover en een
doodshoofd staart den dichter met holle oogen in het aangezicht. Een gekleed skelet
rammelt en ratelt in den leuningstoel en de opgeslagen armen schijnen hem te willen
omhelzen.
‘Wel bedankt!’ zegt de dichter grinnikend, die de klucht der schalken begreep;
want hij herkende het skelet uit eene naburige schilder-werkplaats, dat men gekleed,
en met eenen Don Quichotte vóór zich, den zetel van den droomer had doen
innemen.
‘Houd uw gemak, kameraad,’ ging deze voort, en zette zich op een anderen stoel
neer, legde bedaard zijne zilveren snuifdoos en zijn rooden zakdoek naast zich, en
hervatte zijn werk.
Misschien knoopte hij met sinjeur Knekelmans eene samenspraak over kunst- of
wijsbegeerte aan; misschien had zij betrekking tot Mozart en zegde hij met Hamlet,
den ongenoodigden geest aanstarende: ‘Die kop had eenmaal een tong en kon
zingen.’
‘En wat hebt ge met dien bezoeker aangevangen?’ vroeg ik hem.
‘Toen mijn werk was afgedaan, blaasde ik mijn licht uit, ging heen en wenschte
hem beleefd goeden nacht.’
Het atelier verviel.
Mijn dichter had eene liefdevolle vrouw gevonden en de geschiedenis van dat
huwelijk was alweer een fantastisch roman, zooals de meeste gebeurtenissen in
zijn leven, niet omdat hij deze zoo schikte - want niemand was minder tooneelist
dan hij -
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maar zij vloeiden natuurlijk voort uit zijne wonderlijke levensopvatting, uit zijn gemis
aan ondervinding en de voortdurende afzondering, waarin hij zich plaatste.
Door het huwelijk was hij een huishoudelijk man geworden, gedwongen de
interestrekening aan te leeren en zich niet uitsluitend met idealen en hexameters heksenmeesters zegden wij - bezig te houden.
Zijne vrouw had, onder ander, twee eigenschappen: zij schreef en was in
modezaken erg verslingerd op de roode kleur. Een en ander werd door den dichter
bewonderd, en indien zijne vrouw het verlangd had, zou hij zich volgaarne in een
rooden jas, roode broek en rooden hoed hebben uitgedost. Zij had echter tact genoeg
om haren echtgenoot niet als een vlammend braambosch in de straat te zenden.
In huis was het anders gesteld.
Het was omtrent de jaren 1856-59. De Vlamingen kregen het bezoek van eene
geestige en scherpzinnige Duitsche vrouw, barones Ida von Düringsfeld. In 1860
gaf zij te Leipzig een werk over het geestrijke leven der Vlamingen in het licht, met
den titel van Von der Schelde bis zur Maas, waarin zij hare landgenooten bekend
maakte met al wie hier ooit eene pen voerde, of slechts naar eene pen... getast had.
Of Duitschland er erg nieuwsgierig naar was? Wij denken het niet.
Rijp en groen, onkruid en bloemen bond zij in drie dikke garven - drie deelen bijeen en de Duitsche Flora bracht ze aan onze Duitsche stamgenooten, die meer
dan eens den neus zullen
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hebben opgetrokken. Wij waren veelal toen nog piepjong...
Hier te lande werd het werk hoog geprezen. Immers, wie zijnen naam daarin
opgenomen vond, sneed zich den laatsten knop van zijn ondervest - rijk waren wij
nooit - en betaalde 15 franken, hetgeen den uitgever welwillend moest doen
glimlachen. Alle krompooters, waterkoppen en kreupelloopers in de letterkunde
dachten nu genieën te zijn, en droomden de onsterfelijkheid.
Te Antwerpen was mijn vriend Génard, destijds een flink jonkman, de cicerone
van deze bloemenen... onkruidgaarster. Hij liep, op mijn woord, geen gevaar met
haar, neen, waarachtig niet! Zij, zij vond hem erg nuchter en lachte er geestig om;
hij, hij vond op zijne beurt dat zij veel weg had van eene der heksen uit Macbeth.
De barones wilde den dichter van Don Juan kennen, die destijds met zijne vrouw
zeer achter-af, in eene nog niet voltrokken en, naar ik meen, zelfs niet verlichte
straat, te Borgerhout, woonde.
Het was op een donkeren avond in de maand September of October. De regen
plaste neer en de wind huilde over de vlakte. De straat was in eene zee herschapen,
en het veiligste kon men het huis benaderen op stelten. De barones op stelten neen, dat kon echter niet!
Men ging dus in rijtuig. Het paard plonste en klotste door het water en het rijtuig
botste en kraakte als een versleten doodenwagen: zoo iets echt Hendrickx-achtig!
Het hield eindelijk, in het midden der straat, vóór het pikzwarte, eenzame huis stil;
doch hoe nu tot aan de deur geraken? Hoe de barones binnengesjord? Génard kon
haar toch niet als een
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tweede Christophorus op den schouder zetten en binnendragen?
Hij waagde er een paar natte voeten aan, ging op verkenning uit en belde...
Men wachtte lang - zeer lang.
Indien de dichter nu eens boven een venster geopend hadde, daarin verschenen
ware met eene witte slaapmuts op en de barones, door de portel gebogen, in dien
toestand het verlangde interview gehouden hadde? Maar neen, gelukkig dat dit niet
plaats greep. De deur bonsde knarsend tegen de ketting, waarmeê zij langs binnen
gebarricadeerd was, en werd eindelijk met eene spleet geopend.
Wat toon de geleider aansloeg, toen hij op de vraag van binnen: ‘goed volk!’
antwoordde, is voor de geschiedenis niet bewaard gebleven; maar spookachtig
moet die toon geklonken hebben, want de wind blies door de spleet het licht uit, en
de blaker rinkelde als een grinnekende duivel over den vloer. Hoe de barones
eindelijk hare intrêe deed, weten wij niet; Génard is te dezen opzichte een sfincx;
maar op hare adellijke voeten, voorengelicht door een ‘oordjeskeerske’ ging zij door
den gang en, door dit Antwerpsch zonneke verlicht zat zij in het salon te wachten
op den dichter - die niet kwam.
Achter haren stoel, met den shal der barones op den arm, altijd correct tot in de
minste houding, stond haar echtgenoot, de baron, te wachten op de verschijning
van het genie.
Bedeesd en onhandig in alles wat den omgang met de wereld betrof, had het
bezoek der ‘beroemdheid’, mijnen dichter letterlijk het hoofd op hol gebracht. Hoe
zou hij zich voorstellen? In welk costuum zich vertoonen? Moeder de vrouw besliste.
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Eindelijk hoorde men beneden, zooals Hooft zegt:
..... 't kraken van deur en trappen,
Die 't willen klappen...

en daar verscheen nu de dichter in den flauwen glans van het ‘oordjeskeerske’! Hij
was gekleed in eenen vinnig, eenen vurig rooden kamerjapon - een feestgeschenk
van zijne vrouw. Boven dat vurig rood bewoog zich, of neen, bewoog zich niet, daar
stond het groote hoofd met een wilden zwarten hairbos bekroond - een hairbos, die
opwaarts schoot en neerviel gelijk de takken van eenen treurwilg, of liever gelijk de
reusachtige manen van eenen leeuw, of nog beter - om in de kleur en in het karakter
van mijnen dichter te blijven - gelijk de neervallende plooien van een baarkleed.
Mijn dichter trad nader met een afgemeten en tragischen stap, de rechterhand
op de borst en vóór in den vuurrooden kamerjapon gestoken, gelijk een Napoleon
op St.-Helena. De barones moet aan Caïn of neen, aan Macbeth gedacht hebben
na het plegen van den moord, toen zij die bloedige verschijning zag binnentreden.
Was hij dan een comediant, een... kwakzalver? O, neen, mijn dichter, anders zoo
eenvoudig, was zoo linksch, zoo onhandig, zoo ongeschikt voor de beschaafde
samenleving, en die roode japon, waarin zijne vrouw hem gestoken had, juist om
eens heel ongedwongen ‘thuis’ te zijn, en die pose à la Napoléon hadden alles
bedorven.
Ida von Düringsfeld verkeerde niet lang in dwaling; na tien minuten gesprek, had
de scherpzinnige vrouw den dichter doorgrond: de duivelachtige kamerjapon
verdween voor haar oog en zij zag in hem
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wat hij wezenlijk was: een groot kind dat zich liet leiden en kleeden door moeder;
wien het onverschillig was wat men hem aantrok, en toen het gesprek zich
ontwikkelde, vond zij in hem een schoonen, dichterlijken geest met warme uitstraling.
Zij vatte eene innige sympathie op voor de wetenschap, het talent, het goed hart
en het karakter van den rijkbegaafden man.
Na hem op zijnen zolder ontmoet te hebben, vond ik mijnen dichter in een prozaïsch
dagblad-bureel, waarin hij zoo vreemd was en bleef als een diamant in een hoefijzer.
Nog later zat hij in de stofferige stadsarchieven, en was de paadje van ridder
Génard, die altijd op zoek is, onder de hanebalken van het stadhuis, om hier of daar
eene betooverde perkamenten prinses te vinden, die, wakker geschud, hem van
zijn aloud Antwerpen en haren tijd spreekt.
Dat was de gelukkige periode van 's dichters leven, omdat zij zich verbond met
huiselijken vrede; doch hij bleef wat hij was, en ging door de wereld zonder zich ooit
met haar te vereenzelvigen.
Neen, hij was niet gebeiteld voor de wereld! Met haar mag men niet kind blijven,
men moet opgroeiend, man en gespierd en stoutmoedig man worden, die worstelen
wil, worstelen durft tegen vriend en vijand, en mijn dichter wilde zich niet harden,
maar kind blijven.
Hij vermoedde zelfs in die gelukkige dagen niet meer, dat hij op zijn levenspad
kuilen en ravijnen zou vinden, die men graven noemt; hij begreep dit slechts toen
hij èn zijne gade, èn zijn allerliefst dochterke ter eeuwige rust moest leggen.
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Met dat kind begraafde hij zijn liefste speelgoed, en toen ook, zooals Longfellow
zegt, werd het leven voor hem ‘een zware vracht’. Hij verlangde niets meer tenzij
heen te gaan naar het betere Vaderland, waar degenen hem wachtten, die, hij boven
alles had lief gehad: zijne moeder, zijne vrouw, zijn kind.
Zijn somber en fantastisch gemoed overheerschte destijds geheel zijn wezen.
‘Voor anderen,’ zegde hij, ‘ben ik een vervelend schepsel!’ Hij leefde meer dan ooit
van den inwendigen mensch; vooral de godsdienstige muziek ontroerde en vervoerde
hem en scheen hem het land der Eeuwige Liefde nader te brengen.
In die dagen was hij, denk ik, nog fantastischer dan tijdens de jaren van zijnen
zolder, waar ik met mijne jonge vrienden, de heerlijkste, de gezelligste, de kunstrijkste
stonden van mijn leven gesleten heb, omdat de ziel van dat verblijf was: een man
van hart, een hoofd met rijke gaven, eene hand met warme vriendschap, een man
wiens voet nooit buiten het spoor trapte.
Mijn dichter heeft maar één ongelijk gehad. dit is: hij gaf niet alles aan de
vlaamsche letterkunde wat zij van hem verwachtte.
Ik heb dezer dagen naar het huis gezocht, waar eens het zoogezegde atelier
was...
Verdwenen, vergeten zooals de dichter zelf.
1892.
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Nederlandsche en andere oudheden.
e
I. Gedenkpenningen van Nederlandsche kunstenaars uit de XVI
eeuw.
Conrad Bloc en Cornelis Floris de Vriendt.
II. Munt van Orchimont.
(Met afbeeldingen)
door graaf Maurin Nahuys.
IN den hem zoo eigen keurigen stijl, heeft onze geachte vriend de heer Camille
Picqué, de geleerde en verdienstelijke conservator van het koninklijk munt- en
penningkabinet te Brussel, bij gelegenheid van het internationaal numismatisch
Congres, in de Belgische hoofdstad gehouden in Juli 1891, een hoogst belangrijk
gedenkschrift medegedeeld over eenige onbekende medailles van Vlaamsche
e

e

kunstenaars uit de XVI eeuw: Médailles d'art flamandes inédites du XVI siècle,
Le médailleur Conrad Bloc, le dessinateur-graveur Corneille Cort, Frans Floris et
(1)
son frère Corneille .
Allereerst bespreekt hij eene penningplaat of medaillon, onlangs door hem voor
het koninklijk numismatisch kabinet aangekocht, door den welbekenden medailleur
Conrad Bloc, in 1575 vervaardigd, en den uitstekenden Nederlandschen teekenaar
en

(1)

Congrès international de numismatique. Mêmoires et comptes rendus des séanees. Bruxelles
1891, bl. 662-678.
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plaatsnijder Cornelis Cort, te Hoorn, in Noord-Holland geboren, voorstellende.
De eerste medaille, die men van Conrad Bloc kende, was die met de borstbeelden
van prins Willem I van Oranje en Charlotte van Bourbon, en het jaartal 1577
voerende. Wat nu zeer opmerkelijk is, geen zijner later gemaakte penningen zijn in
schoonheid van stijl en uitvoering te vergelijken met het medaillon de beeltenis van
Cornelis Cort vertoonende.
Wij merken hierbij op, dat Conrad Bloc zeer ongelijk werkte; men heeft fraaie
medailles van hem, maar daarentegen ook enkele die slechts zeer middelmatig zijn.
Deze omstandigheid is oorzaak geweest waarom men verondersteld heeft, dat er
twee medailleurs van dienzelfden naam bestaan hadden; en eene onnauwkeurige
(1)
afbeelding van eenen penning van 1602, voorkomende in het werk van van Loon ,
alwaar abusievelijk onder den arm van prins Maurits is geplaatst COR. BLOC. F. in
plaats van CON. BLOC. F. was voldoende om den veronderstelden tweeden Bloc,
(2)
eenvoudig weg Cornelis te doopen. Elders hebben wij reeds de onjuistheid van
die bewering aangetoond, vermits op de bedoelde medaille zelve, die wij in onze
verzameling bezitten, duidelijk CON. BLOC. F. staat. Dientengevolge blijft er ook
niets meer over der legende van het bestaan van eenen medailleur die genaamd
zou zijn geweest Cornelis Bloc.
De heer Picqué vraagt zich zeer te recht af, of de bijzondere fraaiheid der
penningplaat met borstbeeld

(1)
(2)

o

Deel I, blz. 569, n 1.
Zie onze: Médailles et jetons inédits relatifs à l'histoire des dix-sept anciennes provinces des
e

Pays-Bas, 3 série, bl. 33-34, en Revue belge de numismatique, 1878, bl. 79-80.
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van Cornelis Cort, niet moet toegeschreven worden aan den invloed van het midden
waarin Conrad Bloc leefde, toen hij die schoone penningplaat vervaardigde; want
hij was, gelijk de meeste kunstenaars van dien tijd, naar Rome gegaan, alwaar hij
Cornelis Cort aantrof, die verscheidene schilderijen van Titiaan op koper graveerde
en te Rome overleed in 1578, oud zijnde 42 jaren, volgens zijn portret, door
Ludovicus Pozzo-Serrato (Lodewijk Toeput van Mechelen) in koper gesneden, dat
wij hiervoren wedergegeven hebben; terwijl, volgens de penningplaat van Bloc, hij
r

(1)

reeds 42 jaren oud geweest zou zijn in 1575. D Nagler zegt dat Cort in 1530
(2)
geboren is, en Huber geeft op dat hij eerst in 1536 het licht aanschouwde.
Deze fraaie penningplaat waarvan wij hieronder eene afbeelding geven, vertoont
het borstbeeld van

(1)
(2)

Grand Dictionnaire des artistes.
Manuel des curieux et des amateurs de l'art.
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Cornelis Cort in rechts profiel. Het omschrift is: CORNELIVS. CORT. BELGA.
CAELATOR. IMAGINVM. AET. XLII. Onder den arm: CON. BLOC. F. daar onder
ANNO. 1575.
Reeds een tiental jaren geleden, had de eigenaardige stijl van twee medailles,
voorstellende, de eene, Antonie Taxis, keizerlijk postmeester te Antwerpen in 1552,
en de andere Reinart van Busdal, bijzonder de aandacht getrokken van den heer
Picqué, door wiens zorg, het koninklijk penningkabinet, met die twee pronkstukken
was verrijkt geworden. Blijkbaar zijn zij beiden voortbrengsels van één en denzelfden
meester, zij kunnen niet toegeschreven worden, noch aan Jacob Jonghelinck, noch
aan hem die zich teekende Stephanus Hollandus; zij verraden eene gansch andere
wijze van doen.
De heer Picqué had zich menigmaal afgevraagd door wien toch die beide
penningen konden zijn vervaardigd, toen hij het geluk had voor het meer genoemd
kabinet te kunnen aankoopen eene medaille de uitstekende Antwerpsche
kunstschilder Frans Floris de Vriendt voorstellende, in den ouderdom van 32 jaren,
en een anderen kleineren penning met borstbeeld van Christoffel Volckmar. Beide
deze nieuwe aanwinsten getuigen dat zij door eene meesterhand gemaakt zijn en
leveren eene treffende overeenkomst op met de besproken medailles, voorstellende
Taxis en van Busdal
Voor den heer Picqué bestaat er geen twijfel meer of deze vier penningen zijn
allen door denzelfden kunstenaar vervaardigd, en hij gelooft dezelven zonder
aarzelen te kunnen toeschrijven aan

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

31
den broeder van Frans Floris, namelijk aan Cornelis Floris de Vriendt, den beroemden
beeldhouwer en bouwmeester aan wien men zoovele schoone kunstvoortbrengsels
is verschuldigd, als onder anderen het honderd voeten hooge prachtig in steen van
t

Avennes gehouwen tabernakel in de S -Leonardskerk te Zout-Leeuw.
Na deze vier penningen nauwkeurig en aandachtig beschouwd en met elkander
zorgvuldig vergeleken te hebben, verklaren wij het gevoelen van den heer Picqué
volkomen te deelen. Onmogelijk om aan die vier stukken niet denzelfden oorsprong
toe te kennen en niet in allen de hand van één en denzelfden uitstekenden
kunstenaar te herkennen.
In een tweede belangrijke verhandeling van den heer Picqué, Un nouvel atelier
e

monétaire belge du XV siècle; la monnaie de Bernard d'Orchimont, beschrijft deze
geleerde penningkundige, twee eenigszins van elkander verschillende exemplaren
eener kromstaart geslagen te Orchimont (provincie Namen) door Bernard zoon van
Bernard van Burtscheid, zijnde eene nabootsing van zeer slecht gehalte, van den
dubbelen vlaamschen kromstaart.
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Niet alleen was dit orchimontsche muntstuk waarmede het koninklijk penningkabinet
onlangs verrijkt is geworden, geheel onbekend gebleven, maar men wist volstrekt
niet, dat ooit te Orchimont munten geslagen waren.
Het kasteel Orchimont werd in 1436 door Everard van der Marck belegerd en
ingenomen, en door de Luikenaars tot de grond toe afgebroken.
Deze beide jongste geschriften van den heer Picqué, doen hem alle eer aan en
men mag zich gelukkig achten zulk eenen kundigen en ijverigen conservator aan
het hoofd te zien van het meergenoemde penningkabinet.
Ons blijft nog over het bestuur van de Société royale de Numismatique de
Belgique, onzen oprechten dank uit te spreken voor de ons zoo welwillend ten
gebruike afgestane clichés onzer afbeeldingen.
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EMILE CLAUS.
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Schilder-, teeken-, etskunst, enz.
Emile Claus,
door Léonce du Catillon.
(Met portret.)
DE zonne spelemeide als eene dartele schoone achter lichtgrijze en melkwitte
wolken. Dan plotselings vertoonde zij al heure verblindende pracht, omgeven van
een kleed van saffieren en turkozen. Zij schoot als het lodderig minnewicht hare
schichten over Leie en beemden. Lief om te aanschouwen was de rivier dien
namiddag, in de Hooimaand! Hoe glinsterend blauw was zij! Hoe walmde die
eigenaardige reuk, dien een Leielander zoo geerne opsnuift, uit haren schoot. Zij
hijgde zoo rustig als de boezem van een sluimerend maagdelijn... Een steenworp
verder leek zij eenen gladden spiegel, waarin de grashalmen met de boterbloemkens,
de ranke madeliefjes en vergeet me nietjes naar hun beeld loechen.
En veel verder, in 't verschiet, waar trillende populieren hun treurgezang neurieden
en hun hartewee fluisterden, verdween de Leie zachtjes voortgestuwd, langzaam
in eene bocht. Beschaduwd door twee hooioppers zwommen witte eenden met
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hunne kiekskens en dompelden in het doorschijnend water, terwijl hun ‘herpel’
moegetobt, in het riet van den oever rustte en met zijnen geelen bek in zijn dons
peuterde.
Mijmerend beschouwde ik dit vreedzaam en lachend tafereeltje wijl ik in de deur
stond van 't werkhuis van Emile Claus, den dichterlijken schilder der Leie, den
stouten penceeler der zon.
Tusschen Astene en Deurle, langs de schaduwrijke baan van Gent naar Deinze,
ontwaart men een buitenverblijf, gedoken in het groen der beuken en afgezonderd
van den steenweg.
De witte voorgevel en de deur, die omkranst is met gloeiende rozen, lachen u
tegen.
Dáár is de kluis, welke de schilder, zomer en winter bewoont, met zijne lieftallige
jonge vrouw en zijne twee honden, Nadia, eenen kleinen mislukten Russischen
hazewind, en Tram, den doorbraven grooten Deen.
Twee maanden in het jaar laat Claus het penceel rusten en trekt dan naar 't
buitenland om den geest te ontspannen.
Wanneer die verlofdagen vervlogen zijn, dan komt Claus naar Vlaanderen terug,
om zich weer zat te drinken aan de weelderige Vlaamsche natuur ‘dien ronden
vollen uier, waaraan ik met volle mond ga zuigen,’ zoo Camille Lemonnier zegt.
Het uchtendkrieken vindt den schilder reeds aan 't werk en 't penceel ontvalt
slechts zijne hand, wan neer de roode schijf in 't westen is gezonken.
De ruwe winternachten ontziet hij niet om de
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landlieden af te spieden. Nu eens volgt hij hen wanneer zij, voorgelicht door eenen
lantaarn, welke een flauw schijnsel op de sneeuw werpt, eenen ketel aan twee
stokken vastgebonden, stalwaarts dragen.
Dan zijn het bolle boerinnen, die met de botermand op den rug, zich ter markt
begeven.
Wanneer wij ons huivrend aan den gloeienden kachel warmen, springt hij niet
zelden in zijn bootje om een winterzicht te schetsen van op de onstuimige Leie.
Emile Claus is immers een onvermoeibare en rustelooze werker, die vrijwillig
afgetrokken leeft om in peis en in vrede zijne lieve Vlaamsche natuur te bewonderen
en zich met de Leie te vereenzelvigen.
Het eenigste dat wij Claus kunnen verwijten is zijne eenzijdige opvatting van
nationaliteit in de Kunst.
Tot zijne verontschuldiging kan hij bijbrengen dat de meerderheid der Belgische
schilders van zijn gevoelen is.
Die kunstenaars denken dat de nationaliteit in de kunst bestaat in het weergeven
van een Vlaamsch onderwerp.
De eenen malen altijd hoekjes uit de Kempen en de anderen van het Zonienbosch,
de Schelde of de duinen. Zoo ook schildert Emile Claus altijd Leietafereelen.
Zeker hebben groote meesters, geniën zelf als Rembrandt van Rijn, nooit hun
vaderland verlaten, maar dit is geene reden om die schilders na te volgen.
Shakespeare, het grootste vernuft der huidige
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tijden, schiep treurspelen, wier handeling in den vreemde geschiedde.
Welnu, waren Othello, Hamlet, Romeo en Juliette, Desdemona, enz. geene
Engelsche karakters?
De bij uitstek Hollandsche landschapschilder, de groote Jacob van Ruysdael, die
zoo meesterlijk het kalm, droomerig landschap zijns vaderlands kan wedergeven,
heeft zich bij Holland niet bepaald. De woeste Noorderstreken, de rotsachtige kusten
van Noorwegen heeft hij geschilderd, maar geschilderd met Hollandsche kleuren.
Is Verlat niet Vlaamsch misschien omdat hij het H. Land penceelde? En de
gebroeders De Vriendt?
In de laatste drijjaarlijksche tentoonstelling van Gent bemerkten wij eenen
‘appelboomgaard in Normandië’ en een ‘herfstgezicht in het bosch van
Fontainebleau’. Het kleur verraadde Vlaamsche schilders, Cesar de Cock en
Coosemans.
Waarom overschrijden de Vlaamsche schilders de enge grenzen van hun klein
vaderland niet, zooals de vreemde kunstenaars doen, om met Vlaamsche verwe
de beelden te kleuren, die zij zullen ontmoeten?
Dit zou het penceelen van hun geliefkoosde streek, hun schoon en dichterlijk
Vlaanderen met de stroomen en de rivieren niet beletten! Men kan twee pezen aan
den boog spannen.
In Kunst vooral mag men niet eenzijdig maar men moet eclectiek zijn, op zijn
Fransch gezegd.
Het is echter eerder gezegd dan gedaan. Theorie is niet altijd praktijk. Wat meer is,
er gelden verzachtende omstandigheden voor Emile Claus.
Hij is langs de Leie gewonnen en geboren.
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Zoo de landman op het einde van zijn leven krom en lam gewrocht, aan de aarde
gelijkt, die hem spijst, maar welke de boer met zijn zweet en zijn bloed heeft gemest,
zoo nauw schijnt Emile Claus aan de Leie verbonden.
Jaren en jaren tracht hij de natuur van het Leieland te doorpeilen en te begrijpen.
Reeds zóó lang zoekt hij de zonnestralen te grijpen, het licht der zonne op te vangen
om het - vermetel genoeg - op doek te doen weerkaatsen. Dagelijks doorbladert hij
het groote Boek, dat de Groote Meester van 't Heelal openspreidt.
Mogen de landschapschilders uit de stad eens eenen oppervlakkigen blik op de
natuur werpen, dan penceelen zij in hun werkhuis het beeld, welk zij ontwaard
hadden, welk intusschen zijne frischheid verloren had, lijk het viooltje, dat van den
stengel gerukt is.
Claus integendeel mag de Natuur in al heure aanbiddelijke naaktheid bezien,
wanneer hij schildert; en loopt geenszins gevaar verscheurd te worden door de
windhonden, zooals de zoon der nimf Chariklo, die de blanke leden van Diaan had
gezien... Het is immers aan iedereen niet gegund de verborgenheden der Natuur
te beschouwen.
De nieuwe schilderwijze van Emile Claus wordt door sommige steedsche kunstenaars
en kunstrechters beknibbeld en afgekeurd. Eenigen gaan zoover te beweren dat
hij, niet alleen dezelfde Claus van vroeger niet meer is, maar een dwaalspoor
bewandelt.
Het is waar; Claus is veranderd, maar in zijn
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voordeel. Welke rechtzinnige kunstenaar, die naar waarheid dorst, verandert zijne
manier van werken niet om het gedroomde beeld, het Ideaal, te kunnen weergeven?
Wie herinnert zich den tijd der ‘bitume’ niet, welke Verlat zoo gemeen gemaakt
heeft?
Emile Claus, die toen pas de Academie van Antwerpen had verlaten, dompelde
ook hals over kop met zijne makkers in de Jodenhars. Dit getuigt zijn anders goed
geborsteld ‘hanengevecht’, dat nog in een hoek van zijn atelier staat.
Welnu, hoevele schilders zouden dit vuile kleur nog als hoofdtint durven gebruiken?
Later penceelde hij genrestukken of landschappen op zijn Verboeckhoven's.
Zijne processie is daar een voorbeeld van. Maar was dit wel de Natuur zooals zij
zich voor hem, buitenjongen, ontrolde? Neen; dit was alhoewel flink uitgevoerd,
eene flauwe en onbezielde navolging van de altijd jeugdige schoone, die hij moest
blanketten als eene verschrompelde en verlepte theaterpop. Zij scheen hem
conventionneel als een godenbeeld en gemanierd als een lief herderinneken van
den schilder uit den pruikentijd, Watteau.
De dichter gevoelde het: de natuur loech hem niet aan. Dan speelden voor zijnen
geest, die oude meesters der Vlaamsche en Hollandsche, ja Spaansche scholen.
Hij nam een gewichtig besluit. Claus verliet den veiligen en effen straatweg, waarop
hij reeds roem verworven had, en sloeg beraden de wijde velden in. In 't begin moest
hij distels en netels uit den weg ruimen, bramen afhaken, maar hij ging vooruit.
Meer en meer zag hij dat hij eertijds gefaald had en nu de goede richting volgde.
Dieper drong
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hij in de velden, baande zelf een wegel en mocht eindelijk het genoegen smaken,
een lonkje, een hoofdknikje of een lachje van de Natuur te bekomen. Dit moedigde
hem aan en dit bewees dat hij haar in haren schuilhoek nabij was.
Zooals alle jonge kunstenaars heeft Claus de wereld willen zien, meenende dat de
Leie- en Scheldeboorden niet schilderachtig genoeg waren om op doek gebracht
te worden.
Dit gebeurde nadat hij de Academie verlaten had toen Verlat uit het Oosten was
teruggekeerd.
Geladen als Tartarin trok hij naar Spanje, Algiers en Marokko. Hij bracht schetsen
mee die alsdan - 't is nu twaalf jaar geleden - opgemerkt wierden.
Toen de jonge schilder nu zijn Vlaanderen en zijne Leie wederzag, vond hij zijn
land zoo prachtig, zoo lief en zoo schilderachtig, dat hij besloot zich eerst te vestigen
in de schoone streek tusschen Schelde en Leie, te Nokere. Door toedoen van Xaveer
de Cock ging hij het lief buitentje te Astene bewonen.
Hij was gansch ontgoocheld weergekeerd van zijne verre reis in de zonnelanden
en had ‘zijn Vlaanderen zoo hartelijk lief’ dat hij het nooit meer verlaten heeft om
vreemde landen te schetsen.
Wanneer wij zijne landschappen en figuren aanschouwen met het oog van eenen
buitenman dan roepen wij uit: ‘Zóo moet de natuur weergegeven worden: eenvoudig,
frisch, rein, levendig en waar!’
Dan zeggen wij met Bilderdijk:
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Schoonheid, waarheid uit te drukken,
Is de wedstrijd hier beslecht:
Aan gevoelen en verrukken
Is de zegekroon gehecht.

En hoe waar, hoe schoon, hoe gevoelig, hoe verrukkelijk penceelt Claus het Leieland,
de menschen en de dieren, de gewassen en de rivier!
Ongekunsteld, fijn geteekend, natuurlijk, realist in den goeden zin van 't woord,
zooals Millet's doeken het zijn, zijn de tafereelen, die hij maalt.
Wat dichterlijkheid steekt daarin!
Welken wellust moet de kunstenaar niet gevoelen die tooneelen te aanschouwen,
wanneer hij, de poësie van zijne welige landouwen, zijne wegvluchtende weiden,
zijne witte huizekens met roode pannendaken en zijne spiegelgladde of zacht
babbelende en kabbelende rivier gevoelt, waarop eene schuit als een geest zonder
geruchte glijdt en sleert!
Claus' scheppingen zouden echter onbezield schijnen als een gracelijk Venusbeeld,
indien hij de Bron des levens niet ter hulp riep.
De zon! Wie durft haar op lijnwaad brengen?
e

In de XVII eeuw hebben Claude Lorrain, de Hollanders Pieter de Hooch,
Hobbema, van Goyen en Albrecht Cuyp, zonder van de Spanjaards en de Italianen
te spreken, het luminism met veel kennis beoefend, en de wegen gebaand voor de
huidige zonneschilders.
De Italiaan Batticelli, de Franschman Claude Monet durven haar beschrijven.
Waarom zou een Vlaming moeten achterblijven?
Welnu, Emile Claus durft haar doen schijnen en
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fonkelen. In zijne zonnige tafereelen spreidt de dichter zijne scheppingsmacht ten
toon. Beschouw liever de zonnestralen op zijne doeken, wanneer zij door den
grijs-blauwen nevel dringen, die als een doorschijnende doom over het Leiedal
zweeft, - of wanneer zij de dauwdroppels als edelgesteenten doen flonkeren.
Beschouw de wondere zoneffecten in den voormiddag, wanneer de dagtoorts in de
Leie speelt en spiegelt en de doorschijnende vlerkjes de blauwe of groene
(1)
waterjuffertjes doet schitteren, die zoo geerne in het volle licht zwinken. Beschouw
de gloedvolle middagzonne, die klettert op de boomen en 't rijpend graan doet
glansen en de bloemen verwelkt. Beschouw dien gloed eenige uren later wanneer
de hooiers aan 't werk zijn en de zonneschichten door de hagen en elzentronken
sprietelen, waarachter 't loome vee te rusten ligt. Beschouw eindelijk de zon wanneer
zij op het punt is in hare purpere bedkoets te zinken en eenen laatsten kus met hare
gulden lippen op de kruinen der boomen drukt.
O speur, sla de lichtschakeeringen der grillige zon, alle uren van den dag in de
wijde natuur gade en wanneer gij op de bepaalde stonden de tafereelen van Claus
aanschouwt, dan zult gij uitroepen: Claus is een dichter! Claus is een meester! Claus
is, ja, de schilder der zon!

(1)

Die ranke kerfdiertjes, die men in groot getal langs de Leie vindt, noemt het volk zeer
eigenaardig ‘rinken’, omdat zij vliegend een gerucht maken, dat gelijkt aan dat woord, wanneer
men het fluisferend uitspreekt.
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Niet alleen in Lente- en Zomertijd laat Claus het zonneken monkelen.
Wanneer het 's winters - och arme - dof en bleek, door mist of grauwe wolken
tracht te breken; - wanneer het aan den kouden hemel als eene uitgedoofde lamp
van zilver en goud zwiert, om nu en dan eens kortstondig te flikkeren; - wanneer
het de bevrozen plassen en grachten, de overstroomde Leie, sneeuwvelden, witte
euzingen met druppende ijskegels en struikgeraamten droevig bekijkt, dan ook
versmaadt de schilder het zonneken niet.
Welke aangrijpende en overweldigende waas van poëzie ligt 's winters op het
Leieland gespreid!
Hoe wonderbaar stemmen dan de ernstige en ingetogen landlieden met den
winter overeen! Zie, ze stappen ginder halfgebogen, worstelend tegen den sturen
noorderwind over de krakende sneeuw of strompelen door het dunne ijs der plassen,
dat rinkelend berst en breekt, terwijl men het verdoofd getamp der doodsklok meent
te hooren...
Hoe is 't nu mogelijk dat kunstenaars den schilder niet begrijpen of niet willen
begrijpen?
De smalle gemeente zelve van den buiten raadt instinctmatig - alhoewel de
dichterlijke schilder voor haar te verheven is, - dat Claus waar en rechtzinnig is.
Hedendaags meenen vele schilders geweldige tafereelen met stuiptrekkende
wezens te moeten maken om populair te worden. Dat is eenvoudig den smaak van
ons volk bederven, juist zooals met rooverhistoriën en vertaalde Fransche
sensatieromans.
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Claus versmaadt die middels, die te huis behooren in het land der toreadors.
Wij, die fier zijn Leielander geboren te zijn en die in dezelfde natuur leven, wij
moeten rondweg getuigen dat Claus tot nu toe alleen in staat is de Leie te penceelen
zooals zij wezenlijk is.
Eene kleine anekdote heeft die beweering gestaafd. Op het einde van October l.
hadden wij een bezoek gebracht aan het werkhuis van Claus, in gezelschap van
twee letterkundigen. De schilder had een tafereel voltooid, dat de Leie en het bosch
van Oydonck bij Octoberweer verbeeldde. Op het bosch lag eene violetkleurige tint.
- De goudgeworden boomkruinen en het violetkleur der stammen maakten eene
zoo scherpe tegenstelling dat een mijner vrienden mij verzekerde dat dit onnatuurlijk
en overdreven was. Wij wandelden langs den breeden steenweg om ons naar het
spoorhuis van Deurle te begeven en kregen het bosch in 't zicht. Wie schetst de
verbazing van mijn vriend niet, toen hij hetzelfde violetkleurig lichteffekt bespeurde,
dat hij in het atelier had afgekeurd! En die was nogtans in het Leieland gewonnen
en geboren! Dit bewijst dat men al te oppervlakkig kan beoordeelen en dat is het
geval voor de luministen.
Wij zullen echter andere meer bevoegde kunstrechters laten zeggen wat Claus
weerd is.
In Nederland, Frankrijk en Belgenland noemen de gezaghebbenste tijdschriften
hem den zonneschilder. Verleden jaar wijdde de Vlaamsche School van Antwerpen,
hem een lofartikel toe, dat gevloeid was uit de pen van Pol de Mont, den
schilderachtigen dichter.
Het Journal de Bruxelles heette hem, niet lang geleden, den oorspronkelijkste
onzer Vlaamsche land-
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schapschilders (le plus autochtone de nos paysagistes flamands).
Een onzer uitstekende en beroemde kunstschilders zegde ons in een bijzonder
gesprek te Brussel, dat Claus een onzer beste landschapschilders was.
De bestuurder der Academie van Berlin, wenschte hem dit jaar per brieve hertelijk
geluk en meldde hem dat hij en zijne leerlingen langen tijd zijne tafereelen hadden
bewonderd.
Verscheidene jonge kunstenaars van München vroegen dat Claus hun les zou
geven.
Als dit nog niet voldoende is om den mond zijner belagers te stoppen, dan wijzen
wij op de hoogste onderscheidingen, die hij te Antwerpen, te Parijs, te Keulen, te
Berlijn, en te München heeft behaald.
Emiel Claus zag het licht te St-Eloois Vijve, een dorpken langs de Leie, op eene
halve mijl van Wareghem, den 27 September 1849.
Onze schilder is een volksjongen, een self made man, die evenals zoovele mannen
uit den boerenen werkersstand gesproten, op de eerste reien in kunst en
wetenschappen schitteren. De kleine Claus ging 's winters naar de
gemeente-teekenschool van Wareghem, waar hij den eerepenning behaalde en als
prijs het boekje, Hoe men schilder wordt, ontving.
Dit was voorwaar een weinig aanmoedigend werkje. De jongen dacht er toen niet
aan dat de held van Conscience's eenvoudig verhaal, Edward Du Jardin, zijn eerste
leeraar ter Academie van Antwerpen zou wezen.
Zooals het niet moeilijk om gissen was, weiger-
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den vader en moeder hun zoontje, dat schilder wilde worden, in te volgen, want rijk
waren zij niet en ze beminden hun kind te veel om het lichtzinnig aan zich zelven
overgelaten, de met doornen beplante kunstbaan te laten bewandelen.
Vlaskoopman moest de jongen worden. Hij was dus werkzaam bij zijnen
schoonbroeder te Wareghem, die er niet veel goeds kon mee uitrichten. Wanneer
beiden langs de velden gingen, keek de jeugdige kunstenaar meer naar het
landschap dan naar de hoedanigheid van het vlas. Eindelijk mocht hij de lessen der
Academie van Antwerpen volgen.
Hoe smakelijk weet Claus zijne lotgevallen en zijne bekrompen levenswijze te
Antwerpen te vertellen!
Twee jaar lang ging hij binst den dag het noodige winnen op het atelier van den
beeldhouwer Willem Geefs. 's Avonds trok hij naar den teekenkoers der Academie.
Zijne studiën ten einde zijnde, begon hij voor goed aan 't werk te vallen.
In de jaren '70 behaalde hij reeds onderscheidingen in verschillende
tentoonstellingen en salons.
't Was echter na zijne reis naar 't Zuiden, wanneer hij meer dan ooit zijn Vlaanderen
lief kreeg, dat hij beroemd werd.
e

In 1882 gouden medalie te Antwerpen; in 1889 gouden medalie van 1 klas te
Parijs; in hetzelfde jaar het eeremetaal te Keulen; in 1891 de gouden medalie te
Berlijn met zijne Windvlaag. De Leie is opgezweept en donkerblauw terwijl de azuren
e

lucht met schoone witte wolken is bevlekt; en in 1892 de gouden medalie van 1
klas te München.
Zijn welgekende ‘Pique-nique’ is door den koning voor zijne galerij aangekocht.
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Antwerpen's museum bezit zijne zoo geprezen ‘Vlaswiedsters’. Luik's schilderijkamer
heeft zich dit jaar zijnen ‘ouwen hovenier’ aangeschaft en in Gent's muzeum
bewondert men nu zijne IJsvogels.
Geene tentoonstelling gaat voorbij of Claus munt uit.
Nog onlangs stelde hij eenige doeken ten toon in den Pulchri Studio van den
Haag en in de Galerie moderne te Brussel. In beide hoofdsteden oogstte hij veel
bijval in en Claus neemt van nu af eene der eerste plaatsen onder de Vlaamsche ik zeg niet Belgische want dit is onzin - landschapschilders in.
Den schilder wacht nog eene schitterende toekomst. Hoe meer hij de geheimnissen
der natuur zal doorgronden, hoe beter hij ze zal vatten.
Moge hij nog lang leven, hij wordt wellicht de grootste der Vlaamsche
landschapschilders, een meester, wiens naam zal eeuwig bestaan.
Mogen de jongeren zich aan dien volksjongen spiegelen, die door taaie wilskracht
het zoover brengt en zich altijd de gouden spreuk herinnert:
Geen rijker kroon
Dan eigen schoon.
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Nog eenige schilderijen betreffende het gevecht van Breauté en
Lekkerbeetje,
door Ch.C.V. Verreyt.
IN de Dietsche Warande, 1891, blz. 154-161 en 402, gaven wij een verhaal van dit
wapenfeit en een lijst van schilderijen daarop betrekking hebbende, waaraan wij
nog de volgende kunnen toevoegen.
I. - Schilderij op paneel, hoog 0.72, breed 1.06 M., geheel in den trant van Seb.
Vrancx.
In het Rijks-Museum te Amsterdam, aangekocht op eene auctie aldaar in 1887.
II. - Schilderij op paneel, hoog 1.32, breed 1.84 M, toegeschreven aan Jan
Lingelbach (Franckfort a/M. 1625-1687 Amst.).
Stedelijk Museum te Gouda.
III. - Schilderij op doek, hoog 1.22, breed 1.62 M.
Op het stadhuis te Elburg.
IV. - Schilderijtje op koper met afgesneden hoeken, hoog 0.085, breed 0.15 M.
Bij den heer F.J. Krijzer, antiquaire te Rotterdam.
Hoewel mannen en paarden niet grooter zijn dan de tinnen kindersoldaatjes, is
alles even duidelijk en fraai geschilderd.
V. - Schilderij op doek, hoog 0.97, breed 1.60 M.
Volgens ons verstrekte mededeeling is dit eene
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r

copie op dezelfde grootte van het onder n II (blz. 159) beschreven stuk, behoorende
aan het Provinciaal-Genootschap van K. en W. in Noord-Brabant, door den
kunstschilder L. van den Wildenberg, in leven directeur der Teekenschool te
Eindhoven.
Het was later in het bezit van wijlen Jhr. Johan Custis te 's Hertogenbosch, bij
wiens familie te Brugge het thans berust.
VI. - Schilderij op paneel, hoog 0.98, breed 1.48 M., toegeschreven aan Pieter
Snijders.
r

Te Londen in Hampton-Court (Queen's Audience Chambre), vermeldt onder n
329 als ‘Battle of the Forty’. Zeer fraai stuk, wellicht het beste van allen.
VII. - Schilderij op paneel van Seb. Vrancx.
De afmeting van dit stuk, berustende in de verzameling van den hertog van
Westminster, in Grosvenor-House, te Londen, is ons niet bekend.
Dr. A. Bredius, directeur van het Mauritshuis te 's Gravenhage, verzekerde ons,
op zijne veelvuldige reizen in Frankrijk en Duitschland verscheidene dezer schilderijen
te hebben gezien.
Met deze opgave - in het geheel vermelden wij 35 stukken - gelooven wij te mogen
sluiten; het doet zien, dat door ons niet te veel werd gezegd, toen wij aan het hoofd
van ons artikel schreven, dat er weinig gebeurtenissen van den 80-jarigen oorlog zeker niet één - zoo dikwijls zijn afgemaald als dit wapenfeit.
Wel een bewijs hoezeer het de algemeene aandacht heeft getrokken.
Elke mededeeling aangaande deze schilderijen zal ons steeds zeer welkom
blijven!
Rotterdam, 1892.
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Zedegeschiedenis.
Iets nieuws over de pruiken,
door H.-J. Biegelaar.
HET woord pruik of paruik is ontleend aan 't Romaansch, voor ‘gemaakte
hoofdhaarvlechten. ‘Ficti crines’ noemden de Latijnen ‘Caesaries’, ook wel
‘caliendrum’. Bij de Grieken heette dat hoofddeksel τρχῶμα (trichoma), of προκόμιον
(procomion), vóórhaarvlechtsel, omdat de Grieksche vrouwen het droegen op het
voorhoofd, terwijl de Latijnsche matronen zich opschikten met een
achter-hoofdhaarvlecht (capillamentum). Dat ook de Israëlitische vrouwen, in koning
Davids tijd, niet wars waren van die ijdelheid, weet ieder, die niet vreemdeling is in
de gewijde geschiedverhalen. De ‘mode’ van het pruikdragen sloeg uit de
vrouwenwereld over op de ‘heeren der Schepping’ en het eerst, voor zoover bekend
is, bij de Grieksche bevolking, in 't zoogenaamd ‘Groot Griekenland’. Dáár, met
name in Japigia, of Terra. d'Otranto, bloeiden de Tarentijners; indien het leven in
overdreven weelde bloei mag worden geheeten. Men leidt daaruit af, dat de ‘mode’
daarheen 't eerst uit het Oosten, naar het Westen is overgebracht,
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en wel uit de landen der Mediërs, der Persen, der Lydiërs en Cariërs, dóór
Griekenland henen. In de oudromeinsche dichtwerken ziet men, dat, vóór de
christelijke jaartelling, in geheel het gebied van Rome het pruikdragen door den
man vrij zeldzaam was, vooral in de ‘eeuwige stad’ zelve; en dan nog slechts om
zich te vermommen, ten einde niet herkend te worden. Hannibal had pruiken voor
verschillende leeftijden, om, aldus onkenbaar, de lagen zijner vijanden te ontkomen.
Caligula versmaadde geene pruiken, als hij uitging op nachtelijken zwerftocht.
Gracchus, een onvergelijkelijk veel fatsoenlijker man, zette een oudromeinsche
pruik op het hoofd, om als ‘gladiator’ op te treden, zonder gekend te worden. Vandaar
dat bij de Grieken de pruik ook wel phenaca (ϕενίκα), bedrog of bedriegerij, genoemd
werd, als ware hij een verkleedsel om op het tooneel te spelen. De oud-Romeinen,
die ‘kaal geknikkerd’ waren, schijnen, over 't algemeen, de voorkeur gegeven te
hebben aan dradige zalf, of aan een soort van kapje of mutsje van geitenvel.
De Romeinsche Eva's, die, óf wegens gevorderden leeftijd, óf uit natuurgebrek,
meer of minder kaalhoofdig waren, zagen er niet tegen op, zich het geheele hoofd
te laten scheren, of de lichte haarlokjes te laten ‘uitvallen’, door middel van oliën
(o.a. door salamandra in olie gekookt). Dezelfde bewerking ondergingen zij mede,
als het haar niet geschikt bleek om te worden gekleurd met de blonde ‘modekleur’.
Was het haar, hoe dan ook, verloren, dan werd het pruikje opgezet, met uitgezochte
keurigheid bewerkt, alsof ‘men’ wilde doen gelooven, dat het natuurlijk hoofdhaar
was. Niet allen, zelfs niet alle hoogbejaarde matronen, handelden aldus; zoo
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wordt althans vermeld van Augustus' moeder, Julia, en van Vitellius' vrouw, Sestilia.
Nog zegt de geschiedenis, dat er Romeinsche vrouwen waren, die zich bedienden
van haar uit Germania, van geelgouden kleur, hoewel ietwat zachter getint; b.v.
Antonia, de echtgenoot van Drusus; Vespasia Pollia, de moeder van Vespasianus
en Domitia, Hadrianus' moeder. Deswege werd in dien tijd gezegd, dat haar
haarvlechten Germaansche pruikjes waren. In de Italiaansche muzeüms en in de
oudheidsverzamelingen van andere landen zijn nog antieke vrouwenschedels te
zien met het pruikje of de haarvlechten van het achterhoofd. Vlak tegenover den
tempel van Hercules Musagetes, bij den circus Flaminius werden in 't openbaar de
kleurstoffen verkocht om het haar te verwen, benevens de kunstvlechten van
Germania. 't Is kwalijk te zeggen, welke geheime middeltjes in de vrouwenwereld
werden aangewend, om het haartooisel frisch te doen uitzien. De Germaansche
landen leverden daarvoor plantgewas, het Frankenland een soort van zeep, een
mengsel van dierenvet en asch, Griekenland zijn callitricon; Egypte, specerijen; de
Nederlandsche kusten, schuim; Italië leverde de wateren van Clitunno en Crati,
waaraan, zooals aan al het genoemde, kracht werd toegeschreven om het haar,
dat zwart of kastanjebruin is, blond te maken.
Gelijk geen geschiedschrijvèr in de eerste zestien eeuwen der christelijke jaartelling
eigenlijk melding maakt van pruiken in de mannenwereld, zoo doet Menandros, de
Grieksche blijspeldichter (geb. in 342, overl. in 290 v. Chr.) uitkomen, dat in zijnen
tijd al de vrouwen verzot waren op blond haar.
Omstreeks het jaar 1629 van onze jaartelling, begon
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men in Frankrijk in de mannenwereld ‘la perruque’ te dragen. Het voorbeeld toch
der hofdienaren is daar aldra nagevolgd door tooneelspelers, kunstenmakers en
‘dansmeesters’. Berrettino (fr. calotte) noemde men ze, als haarwerk rondom de
calotte was gehecht, ter onderscheiding van het hoofddekseltje, de filet, geheel met
haar bewerkt. Sedert het jaar 1660 begonnen in Frankrijk, en iets later in Italië,
sommige ecclesiastici zich van pruiken te voorzien, voorgegaan door Mgr. la Risière,
overleden als bisschop van Langres. En uit hoofde in Frankrijk de ecclesiastiques
toen gewoonlijk ‘Monsieur l'abbé’ betiteld werden, zijn de pruikjes, aanvankelijk kort
en goed, ‘abbate’ genoemd. In dien zelfden tijd beraadslaagden eenige prelaten,
die den haarbos verloren hadden, zich pruiken aan te schaffen, zonder acht te slaan
op de gevolgen der nieuwigheid. Het voorbeeld werd gevolgd door eenige kanunniken
en voorts door de zangers, de kapelaans en andere geestelijke beambten der
kathedraalkerken, om vervolgens te worden nagevolgd door de heeren pastoors
en vicarissen der gemeenten en eindelijk door de ordegeestelijken. Dat opgang
maken der pruiken bij de geestelijkheid werd echter gestuit door waakzame
bisschoppen, door kapittels van hoofd- en collegiaalkerken en door kloosterorden;
terwijl het schrijven tegen dat ‘pruikdragen’ niet uitbleef, zelfs tegen gepruikte
vrouwen en mannen ‘in de wereld, wien het, buiten noodzakelijkheid, verboden
was’. Hoeveel te meer verbood men het den ‘clerus’, dewijl het streed tegen de
‘Canones’, welke van de andere zijde de geregelde ‘tonsuur’ voorschrijven. Bisschop
Sarnelli veroordeelde, in 't jaar 1697, de pruikdragende ‘kler-
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ken’, die zich echter beriepen op den H. Stoel. De ‘Congregatio Concilii’ bevestigde
's bisschops verbod en excommunicatie, met een bevel van intrekking van 't verlof,
dat hier en daar was verleend, hetzij met woorden of in geschriften. In 1699, tijdens
het kerkbestuur van paus Innocentius XII, is het onder straf van den ban verboden
aan alle ‘gebeneficieerde klerken’ en aan allen, die de heilige wijding hebben
ontvangen, eene pruik te dragen. Genoemde bisschop eindigde een zijner
toespraken, met te doen uitkomen, hoe ongepast die dracht is, ook voor niet
‘gebenificieerde klerken’, met verwijzing naar een gezegde, door Saussay (in zijn
‘Panopia clericalis’), dat de pruiken steeds voor ‘infaam’ in de Kerk zijn gehouden
en het nooit aan de priesters en andere ‘ecclesiastici’ geoorloofd was ze te dragen.
Paus Clemens XI verbood, in 't jaar 1701, aan al de kanunniken en
gebenificieerden, in de bazilieken, de collegiale en de parochiekerken van Rome,
‘de pruiken’, onder straf van beschouwd te zullen worden als afwezig bij de
godsdienstoefeningen in koor en kerk.
De heeren kanunniken der vaticaansche baziliek gingen voor in het gehoorgeven
aan die herderlijke roepstem, en zij die zeer weinig haar over hadden, bedienden
zich van ‘berrettini’, in den vorm van ‘camauro’. De kardinalen schijnen niet begrepen
te zijn geweest in dat verbod; althans de kardinaal d'Archien droeg een pruikje,
ingenaaid in den ‘berrettino cardinalizio’.
Kardinaal Orsini, aartsbisschop van Benevento, liet, in 1722, de ‘Histoire des
perruques’, in 1690 te Parijs, door Jean Baptiste Fiers uitgegeven, in
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't Italiaansch vertaald, het licht zien, met den titel: ‘Istoria delle perucche in cui si fa
vedere Ia loro origine, l'usanza, la forma, l'abuso e l'irregolaritá di quelle degli
ecclesiastici.’ In Ferrari's Bibliotheca kan men, na de woorden ‘Coma fictitia’ de
schrijvers vinden, die de besluiten aanteekenden van zestien apostolische bullen,
van tien algemeene, van honderd zes-en-dertig provinciale kerkvergaderingen, en
van tweehonderd twee-en-vijftig synoden, waar het pruikdragen aan eeclesiastici
wordt verboden, met de redenen van het verbod.
Kardinaal Orsini gaf, alvorens, in 't jaar 1724, in het Conclave te gaan, aan zijn
ambtgenoot Albani, met buitengewone bezorgdheid te kennen: ‘een waardigen
kardinaal, geen pruik dragende, tot Paus te kiezen’. Zelf op Petrus' Zetel verheven,
n

als Benedictus XIII, vernieuwde hij, met een Edictum, van den 20 December, de
bepalingen zijner voorgangers aangaande het pruikdragen en de kleeding der abbati;
n

en den 10 April 1725, verbood hij het dragen der pruik aan alle ecclesiastici, van
elken rang.
De deken van het kardinaalscollege ging blijmoedig vóór in de gehoorzaamheid.
Anderen volgden, maar niet geheel zonder eenige ontevredenheid, met name de
kardinalen Alberoni en Bentivoglio, die pruikjes droegen, niet als versiersel, maar
wel gezondheidshalve. In 1730 volgde Benedictus XIII den twaalfden Clemens op,
die opmerkzaam gemaakt dat er sacerdotes waren, die het verbod van zijnen
voorganger niet nakwamen, antwoordde: dat het pruikdragen geoorloofd is, in geval
van noodzakelijkheid, aan zulke geestelijken, die overigens een stichtend, een
voorbeeldig leven leiden.’

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

55
(1)

Schilder- etskunst, enz.
De christelijke Typologie in beeld, in woord en in handeling,
door J.G.R. Acquoy.
VOLGENS Nieuw-Testamentisch spraakgebruik is eene type een beeld uit het Oude
Testament, waaraan een overeenkomstig beeld in het Nieuwe als tegenbeeld of
antitype beantwoordt. Zoo wordt bijv. in Rom. V: 14 Adam, de eerste mensch, de
type genoemd van den waren Adam, Christus. Evenzoo heet in Hebr. IX: 24 de
hemel, waar Christus is binnengegaan, de antitype van den tempel, waar de
hoogepriester binnenging. Soms worden deze heenwijzingen naar latere zaken ook
voorbeelden, afbeeldingen en schaduwen genoemd. Soms ook komen zij eenvoudig
als vergelijkingen voor. Zoo bijv. in Matth. XII: 40, waar de driedaagsche rust van
Jezus in den schoot der aarde wordt vergeleken met het driedaagsch verblijf van
Jona in den buik van den

(1)

Zie Handelingen van de maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Leiden, E.J. Brill,
o

1889. Zie De Amsterdammer (Weekblad), 1892, n 791. Art. van E.W. Moes, bl. 4.
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visch, en Joh. III: 14, waar zijne verhooging aan het kruis wordt vergeleken met de
verhooging van de slang in de woestijn.
Het vroom vernuft der oude Christenen vond er een heilig behagen in, dergelijke
overeenstemmingen tusschen het Oude en het Nieuwe Testament op te sporen,
(1)
en het voorafgaande als voorbeduiding van het later gevolgde te beschouwen .
Zulke onmiskenbare overeenstemmingen konden volgens hen niet toevallig zijn.
God had eeuwen te voren doen afbeelden, wat eenmaal in zooveel hoogeren zin
met en door Christus geschieden zou. Zoo wordt bijv. in den brief van Barnabas,
ste

die tegen het einde der 1 eeuw zal zijn geschreven, de bok, die op den Grooten
Verzoendag naar de woestijn werd gezonden, eene type van den lijdenden Christus
de

(2)

genoemd . Zoo beschouwt Cyprianus in het midden der 3 eeuw Abel, Abraham,
(3)
Izaak, Jakob, Jozef, Mozes en David als voorafgaande beelddragers van Christus .
de

Zoo acht Ambrosius in het laatst der 4 eeuw Izaak, die niet volgens den gewonen
gang der natuur was geboren, eene type van den bovennatuurlijk geborenen
(4)
Heiland . Ook in de middeleeuwen ging dit zoo voort. Thomas van Aquino leerde,
dat de gansche staat onder de Wet

(1)

(2)
(3)
(4)

Zie bijv. Augustinus, De civitate Dei, lib. XVI, cap II, § 3. Treffend is Origenes' vergelijking
van de type als den leemen vorm, die heeft uitgediend, wanneer de antitype als het gegoten
beeld is gereed gekomen (In Leviticum, Homilia X, cap. 1). Niet minder treffend is Augustinus'
vergelijking van de typen met de beeltenissen van den Keizer, die weggenomen worden,
wanneer de Keizer in eigen persoon verschijnt (Sermo LXXIV, cap. 5).
Barnabas, Epistula, cap, VII, § 6-11.
Cyprianus, De bono patientiae, cap. X.
Ambrosius, De Cain et Abel, lib. I, cap. II, § 7; verg. ook De Isaac et anima, cap. I, § 1.
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(1)

slechts diende, om het mysterie van Christus af te beelden ; in de verschillende
offers des Ouden Verbonds, het kalf, het lam, den ram, den bok, zag hij Christus
(2)
geofferd . En, om ook een paar Nederlandsche namen te noemen, Johannes
Ruysbroec schrijft in zijn ‘Boec van den gheesteleken tabernacule’: ‘ghi sult weten
(3)
dat bi den prophete Moysesse soe was Christus gefigureert’ ; en als Johannes
Brugman in zijn ‘Sermoen van drierhande tafelen’ over het manna spreekt, dan
(4)
voegt hij er bij: ‘Dit was een figuer van den heiligen Sacrament’
Doch reeds genoeg, om aan te duiden wat men onder typologie verstaat. Het
spreekt vanzelf, dat zij tot verschillende typologische tafereelen aanleiding geeft,
en deze kunnen dan natuurlijk op drieërlei wijze voor de oogen worden geplaatst.
Men kan ze afbeelden, beschrijven of ten tooneele voeren. M.a.w., er zijn drie soorten
van typologische tafereelen denkbaar: in b e e l d , in w o o r d en in h a n d e l i n g .
Bij elk dezer drie soorten ga ik achtereenvolgens de aandacht bepalen.
Vooreerst dan typologische tafereelen in b e e l d .
de

Toen in de eerste helft der 18
nader te noemen

(1)
(2)
(3)

(4)

eeuw door Schelhorn de aandacht op de straks

Thomas Aquinas, Summa theologica. Prima Secundae, Quaestio CII, art. IV, responsio (verg.
Quaestio CI, art. It; CII, art. 11).
l.l., Quaestio CII, art. 111, ad 2.
Ruysbroec, Van de gheesteleken tabernacule, cap. 1 (uitgave van David, Gent [1858], dl. I,
blz. 5). Verg. cap. 11 (t.a. p. blz. 7): ‘want alle de werke Moyses ende sine offerande bedieden
altoes, j. ander’.
Bij Moll, Johannes Brugman, Amst. 1854, dl. I, blz. 224.
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(1)

‘Biblia pauperum’ meer bijzonder werd gevestigd , meende men vrij algemeen, dat
deze merkwaardige voortbrengselen der Nederlandsche drukkunst vóór het drukken
met beweegbare letters, de oudste voorbeelden van dergelijke typologische
(2)
voorstellingen waren. Maar toen in de tweede helft dier eeuw Von Heineke den
grondslag legde voor onze tegenwoordige kennis van dit hoogst belangrijk
onderwerp, voegde hij er het bericht bij, dat hij in den kruisgang van de Domkerk
(3)
te Bremen een paar overeenkomstige tafereelen in bas-relief had gezien . In den
eersten boog toch, ter zijde van den grooten toren, vond hij de aankondiging van 's
Heilands geboorte aan Maria, en daar benevens aan de ééne zijde Eva met de
slang ter verzinnelijking van de paradijs-belofte, en aan den anderen kant Gideon
met het ongerepte wollen vlies, eene zeer geliefde en algemeen gebruikte
Oud-Testamentische type ter aanduiding van de onbevlekte ontvangenis van Jezus
door Maria. Het beeldhouwwerk van den tweeden tot den zevenden boog bestond
niet meer, maar in den achtsten zag Von Heineke den doop van Jezus als
hoofdtafereel tusschen de redding van de kinderen Israëls door middel van het
water der Roode Zee, en de twee verspieders van Kanaän, die een tros druiven
aan een draagstok met zich voeren: wederom de twee gewone typen ter afbeelding
van de redding der ziel door het water des doops, en van de zaligheid, die den
gedoopte in het hemelsch

(1)
(2)
(3)

[Schelhorn], Amoenitates literariae, Francof. 1725, tom. IV, p. 293-300.
Idée générale d'une collection complette d'estampes. Leips. 1771, p. 292-333.
l.c., p. 320.
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Kanaän wacht. Hiermede was dus bewezen, dat minstens twee der typologische
tafereelen van de ‘Biblia pauperum’ reeds bekend waren, toen de genoemde
de

de

(1)

kruisgang werd gebouwd, d.i. in de 11 of in de 13 eeuw . Von Heineke ging
een stap verder. Afgaande op eene oude inscriptie in een exemplaar van de ‘Biblia
(2)
pauperum’ in de Koninklijke Bibliotheek te Hanover , was hij geenszins afkeerig
van de meening, dat de H. Ansgarius, de Apostel van het Noorden, die in 865 als
bisschop van Bremen stierf, de typologische voorstellingen in de Domkerk aldaar
(3)
zou hebben aan de hand gegeven . Het onjuiste van deze meening is vooral door
(4)
Lessing overtuigend aangetoond , al heeft zij niet lang geleden opnieuw een paar
(5)
voorstanders gevonden . Ik voor mij geloof niet, dat Ansgarius aan de bedoelde
typologische voorstellingen te Bremen eenig deel heeft gehad; daarentegen weet
ik, dat hij zulke voorstellingen kan hebben gekend, dewijl zij reeds tweehonderd
jaren vóór hem bekend waren.
Er bestaat namelijk een weinig gelezen, maar belangrijk werkje van Beda, waarin
hij de levens van

(1)

‘Der Dom [zu Bremen] rührt in seinem Kern von einem Mitte des XI. Jahrh. begonnenen Bau
her, der aber im XIII. Jahrhundert mehrfach umgebaut wurde’ (Baedeker, Mittel- und
ste

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

Nord-Deutschland westlich bis zum Rheîn, 22 Aufl., Leipz. 1880, S. 287).
Zie deze inscriptie in haar geheel bij Eduard Bodemann, Xylographische und typographische
Incunabeln der königlichen öffentlichen Bibliothek zu Hannover, Hannov. 1866, S. 6.
Von Heineke, l.c., p. 320 vlg.
Lessing, Ehemalige Fenstergemälde im Kloster Hirschau (in zijn werk Zur Geschichte und
Litteratur, Braunschw. 1773, Erster Beytrag, S. 317-344), S. 338-344.
Namelijk Laib en Schwarz in hun uitnemend werk Biblia Pauperum, Zür. 1867, S. 19 f.
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de abten der beroemde Angelsaksische kloosters Weremouth en Jarrow beschrijft.
In dit werkje komt eene plaats voor, die men in betrekking tot ons onderwerp nog
nooit heeft opgemerkt. Beda verhaalt daar van zekeren abt Benedictus, die herhaalde
malen naar Rome reisde, en die bij zijne terugkomst van zijn vijfden tocht derwaarts
- het zal onder paus Agatho of niet lang na diens regeering, dus omstreeks het jaar
682 zijn geweest - onder vele andere zaken ook schilderijen medebracht, waarop
de overeenstemming van het Oude en het Nieuwe Testament (ik gebruik hier de
woorden van Beda zelven) zeer venuftig was voorgesteld, bijv. Izaäk, het hout
dragende, waarop hij zou worden geofferd, en daarnaast als tegenhanger Christus,
eveneens het kruis dragende, waaraan hij lijden zou; desgelijks de slang in de
woestijn, door Mozes opgericht, en daarnevens de Zoon des menschen, aan het
(1)
kruis verhoogd . Ongelukkig noemt Beda slechts deze twee typologische tafereelen.
Hoe gaarne zouden wij ook de overige kennen! Dat er toch meerdere waren, blijkt
uit het door hem gebruikte woord ‘bijvoorbeeld’. En dat hun aantal niet gering kan
zijn geweest, schijnt te mogen opgemaakt worden uit hetgeen de schrijver er bijvoegt,
dat abt Benedictus ze had medegebracht, om er het klooster en de kerk mede te
versieren. Dat doet men met een paar schilderijen niet. Waarschijnlijk dus was het
eene gansche reeks. Doch hoe dit zij, uit de aangehaalde plaats blijkt, dat dergelijke
typologische voorstellingen reeds omstreeks 682 te Rome bekend waren en van-

(1)

Beda, Vita beatorum abbatum Wiremuthensium et Girvensium (in Giles, The complete works
of Venerable Bede, Lond. 1843, vol. IV, p. 358-401), p. 374, 376.
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daar naar Engeland zijn overgebracht. Voorts hebben wij hier een voorbeeld van
typologisch schilderwerk, terwijl wij daar straks in de Domkerk te Bremen met
typologisch beeldhouwwerk hebben kennis gemaakt.
Dit verwonderde ons niet. Er bestaat nauwelijks eene beeldende kunst, die niet
is aangewend ter veraanschouwelijking van typologische beeldenreeksen uit het
(1)
Oude en het nieuwe Verbond . Om slechts enkele voorbeelden te noemen, - als
muurschilderingen komen zij voor in den kruisgang van het klooster Emaus te Praag,
de

een bouwwerk uit de 14

(2)

eeuw . Als zolderschilderingen uit de eerste helft der

de

(3)

16 eeuw vindt men ze in de kerk der Hervormde Gemeente te Naarden . Als
glasschilderingen bestonden zij van 1491 of 1517 tot 1692 in het beroemde klooster
(4)
te Hirschau . In geëmailleerd koper kan men ze zien op eene altaarversiering te
(5)
Klosterneuburg bij Weenen, die het jaartal 1181 draagt . Zelfs in ivoor-, drijf- en
(6)
stikwerk zijn ons typologische tafereelen bewaard gebleven , en men behoeft er
niet aan te twijfelen, of er bestaat, bij al hetgeen er van

(1)
(2)

Zie hierover vooral Laib en Schwarz, t.a.p., p. 21-24.

(3)

Deze tafereelen, op steen gebracht door den Heer J.A. de Rijk, en beschreven door D . L.F.
Janssen, zouden in 1858 zijn uitgegeven, doch het werk vond te weinig steun (zie De

o

Beschreven door Springer in het Organ für christliche Kunst, 1854, N 9 en 10 (zie Laib en
Schwarz, p. 21).
r

ste

(4)
(5)

(6)

Tijdstroom, 1 jaarg., [Tiel, 1858], dl. 1. blz. 299 v., en De Dietsche Warande, dl. VII, [Amst.
1866], blz. 433, noot 1.
Zie Lessing, a.a.O., S. 333 en 324.
Zie het prachtwerk van Camesina, Das Niello-Antipendium zu Klosterneuburg in Oesterreich,
Wien, 1844 (in slechts 50 exemplaren tegen 200 florijnen gedrukt; één dier exemplaren is
aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage).
Zie Laib en Schwarz, a.a.O., S. 22 f., 23 f.
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dien aard in de laatste vijftig jaren bekend is geworden, nog heel wat, waarvan men
tot nu toe niet weet. Het oog moet er voor geopend, de aandacht er op gevestigd
worden, en wat onachtzaam is voorbijgegaan, zal te zijnen tijde wel worden
(1)
opgemerkt .
Intusschen heb ik de meest algemeen bekende en tevens de merkwaardigste
voortbrengselen op dit gebied nog slechts even vermeld. Ik bedoel de ‘Biblia
pauperum’, zoo in handschrift als in druk. Staat mij toe, hierover een weinig
uitvoeriger te spreken. Het onderwerp toch, dat voor een groot deel zoo echt
(2)
Nederlandsch is, is juist door Nederlanders zeer schaars behandeld .
Wie zijn die ‘pauperes’, waarvan de gebruike-

(1)

(2)

Voor eene enkele antitype uit het N. Testament, met daarbij behoorende twee typen uit het
Oude, leent zich niets beter dan een altaarstuk met twee openslaande deuren of zoogenaamde
triptiek. Zoo bestaat er, om een enkel voorbeeld te noemen, in het Stedelijk Museum te Leiden
een van Cornelis Engelbertsz. (1468-1533), welks middenstuk de kruisiging van Christus
voorstelt, terwijl de zijstukken Abraham's offerande en de oprichting van de slang door Mozes
te aanschouwen geven. - Een voorbeeld van eene saamgestelde typologische triptiek (het
laatste avondmaal als hoofdtafereel, met vier typen uit het O. Testament op de twee
vleugeldeuren) leverde weleer in de kerk te Leuven een meesterstuk van Dirc Bouts, thans
bij gedeelte te Leuven, Berlijn en Munchen verspreid. Zie het geheel in plaat gebracht en
beschreven door C.E. Taurel, De Christelijke Kunst in Holland en Vlaanderen, Amst. 1881,
dl. I, blz 114-117.
Buiten onze schrijvers over de oudste voortbrengselen der boekdrukkunst (bovenal Holtrop,
Monuments typographiques des Pays-Bas au quinzíème siècle, La Haye, 1868) hebben,
zoover ik weet, slechts drie Nederlanders iets over de ‘Biblia pauperum’ in het licht gegeven:
[D. Groebe], Beschrijving van een nieuwlings ontdekt exemplaar van de Biblia pauperum en
de Ars moriendi, Amst. 1839; J.A. Alberdingk Thijm, De harmoniën van het Oude en Nieuwe
Testament in de beeldende kunst (in De Dietsche Warande, dl. VII, [Amst. 1866], bl. 431-445;
dl. VIII, [Amst. 1869], blz. 55-67); bovenal O.A. Spitzen, Biblia pauperum (in Het Gildenboek,
dl. III, [Utr. 1881], blz. 1-44).
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lijke benaming gewag maakt? Zeer bekwame mannen hebben er armen in de
(1)
gewone beteekenis van het woord in gezien . Maar dat kan toch niet wezen. Armen
schaffen zich zulke perkamenten handschriften met sierlijke verluchtingen, of zulke
verzamelingen van veertig houtsneeprenten met Latijnschen tekst, gelijk de oudste
gedrukte ‘Biblia pauperum’ waren, niet aan. Het woord ‘pauperes’ in titels van boeken
had gedurende de middeleeuwen eene eigenaardige beteekenis. Zoo bezitten onze
Universiteitsbibliotheken te Leiden en te Utrecht handschriften van een later ook
(2)
als incunabel gedrukt werk, getiteld ‘Thesaurus pauperum’ , dat korte voorschriften
tegen allerlei ziekten en kwalen bevat. De welbekende Menco verhaalt in zijne
Kroniek van het klooster te Wittewierum, dat zijn voorganger, Abt Emo, met diens
broeder Addo te Oxford vele boeken had afgeschreven, waaronder ook een ‘Liber
(3)
pauperum’ . Hij noemt dit boek in éénen adem met allerlei rechtsgeleerde werken,
zoodat er nauwelijks twijfel kan bestaan, of het was eveneens van rechtskundigen
(4)
aard . In de latere middeleeuwen bestond er een ‘Dictionarius pauperum’, die ons
nader omschreven wordt als zeer

(1)
(2)

Zoo bijv. onder de ouderen Von Heineke, l.c. p. 292, noot a.
o

Bibliothecae Universitatis Leidensis Codex N 127 AA; Bibliothecae Universitatis
o

(3)

Rheno-Trajectinae Codex ‘Eccl. 182’ en ‘Eccl. 344a’; Hain, Repertorium Bibliographicum, N .
15494. De schrijver heette Petrus Hispanus.
Feith en Acker Stratingh, Kronijken van Emo en Menko (Werken van het Historisch
o

(4)

Genootschap, Nieuwe Serie, N . 4, Utr. 1866), blz. 150; zie ook blz. 167.
Tot die zelfde soort van werken behoorde een geschrift van Adamus, uitgegeven te Parijs in
1493 en ten titel voerende: Summula pauperum, quam nominant plures jurisperitorum versus
o

Decretales (zie Hain, l.l., N . 82).
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dienstig voor alle predikanten, namelijk eene soort van klapper op allerlei stoffen,
(1)
die bij het preeken te pas konden komen . Wie blijken dus thans de ‘pauperes’ op
titels van boeken te zijn? Geene onbemiddelden, geene ongeletterden, maar lieden,
die eene korte handleiding voor eene of andere wetenschappelijke zaak verlangden.
De ‘Thesaurus pauperum’ was een vade-mecum voor geneeskundigen, het ‘Liber
(2)
pauperum’ voor rechtsgeleerden, de ‘Dictionarius pauperum’ voor predikanten .
Wel beschouwd zou al het gezegde over de beteekenis van het woord ‘pauperes’
niet noodig wezen, als de handschriften en houtsneeprenten, die nu eenmaal ‘Biblia
pauperum’ heeten, niet door eene toevallige omstandigheid aan dezen verkeerden
naam waren gekomen. Hij stond op een handschriftelijk exemplaar in de Bibliotheek
(3)
te Wolfenbuttel , maar bijgevoegd door eene latere hand. De bibliothecaris
(4)
Lauterbach bracht het handschrift onder dien naam in den Catalogus . Hierdoor
werd hij meer algemeen bekend. Later paste men hem ook op de gedrukte
exemplaren toe, en dientengevolge spreekt men nog altijd van ‘Biblia pauperum’.

(1)
(2)

(3)
(4)

o

Zie Hain, l.l., N . 6153.
Met opzet heb ik het aan Bonaventura toegeschreven werk Biblia pauperum (Sancti
Bonaventurae opera, Mog. 1609, tom. VII, p. 434-528), dat echter niet van hem afkomstig is
(zie Fidelis a Fanna, Ratia novae collectionis operum omnium... S Bonaventurae, Taurini,
1874, p. 36), in deze rede niet genoemd, dewijl de gelijkluidende titel tot begripsverwarring
zou hebben kunnen aanleiding geven. Geen werk bevestigt de stelling echter meer dan dit.
Men vindt er in 134 capita even zoovele onderwerpen uit het godsdienstig-zedelijk leven, ten
gerieve der predikanten door eene menigte voorbeelden uit het O. en het N. Testament zeer
kort toegelicht, met de plaatsen uit den bijbel er bij.
Thans in de Nationale Bibliotheek te Parijs.
Zie Lessing, a.a.O., S. 337.
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(1)

Welke was dan de oorspronkelijke naam? Het boek had er geen . Het kon dien
niet hebben, omdat het geen vaststaanden tekst had. Ieder richtte het in op zijne
eigene wijze, naar eigen inzicht, met zoovele antitypen uit het Nieuwe Testament,
als hem goeddacht, en met zoodanige typen uit het Oude Testament, als hij zich
verkoos. In de meeste gevallen viel de keuze op dezelfde hoofdtafereelen en dezelfde
voorbeduidingen, Dit lag in den aard der zaak en in de kracht der traditie. Maar hoe
men ook handelde, altijd bleef het eene reeks van typologische tafereelen uit het
leven van Jezus en hetgeen geacht werd daar verder bij te behooren. Naar dit
eigenlijke wezen van het boek werd het dan ook, als men dit noodig keurde,
omschreven. Toen ik weinige jaren geleden het geluk had, in een Utrechtschen
(2)
codex eene ‘Biblia pauperum’, ofschoon zonder miniatuurteekeningen, te
ontdekken, vond ik er naar gewoonte geen titel boven, maar in de inhoudsopgave
verso

(op folio 195
van het handschrift) werd dit gedeelte aangeduid met de woorden
‘figurarum veteris testamenti et noui concordancia’. Evenzoo bestaat er, of bestond
er althans in de vorige eeuw, in de Bibliotheek van S. Benedictus te Cambridge een
(3)
boek onder den titel ‘Figurae veteris et novi testamenti per icones’ : Zoo ook
verscheen er omstreeks 1503 eene Fransche uitgave van de ‘Biblia

(1)
(2)
(3)

Dit is reeds naar waarheid gezegd door Petrus Scriverius in zijn Lavre-crans voor Lavrens
Coster, Haarl. 1628, blz. 97.
Thans Codex ‘Eccl. 170’ (zie [Tiele], Catalogue codicum manu scriptorum Bibliothecae
Universitatis Rheno-Trajectinae, Traj. ad Rhen. 1887, p. 124).
o

Von Heineke, l.c., p. 322, met verwijzing naar ‘Cat. MStorum Angliae & Hiberniae n . 1375’.
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pauperum’, die door den drukker genoemd werd ‘Les Figures du Vieil Testament
(1)
et du Nouvel’ , De omschrijvende naam, door Meerman aan deze soort van boeken
(2)
gegeven, ‘Figurae typicae veteris atque antitypicae novi Testamenti’ , was dus zoo
kwaad niet gekozen. Hij drukte in ieder geval den waren inhoud van deze soort van
handschriften en drukwerken nauwkeurig uit.
Wat nu de nog bestaande handschriften der ‘Biblia pauperum’ betreft, - ik bedoel
die met afbeeldingen, niet die, welke slechts den tekst zonder afbeeldingen bevatten,
(3)
- de kenners tellen er vijf . Voor de waarheid der zaak en voor de eer van ons land
verblijdt het mij. het bestaan van nog een zesde te kunnen vaststellen. HS. 13 in
folio van het Museum Meermanno-Westreenianum te 's Gravenhage, dat bekend
stond als ‘Historia sacra met 274 miniatu-

(1)
(2)
(3)

Zie Berjeau, Biblia Pauperum reproduced in facsimile, Lond, 1859, p. 13.
Meerman, Origines typographicae, Hag. Com. 1765, tom. I. p. 224.
Namelijk 1. in de Bibliotheek van het Lyceum te Constanz, dat tusschen 1300 en 1350 schijnt
vervaardigd te wezen (in facsimile uitgegeven en van eene belangrijke inleiding voorzien door
Laib en Schwarz, Zur. 1867); 2. in het Stift S. Floriaan in het aartshertogdom Oostenrijk, naar
raming behoorende tot den tijd tusschen 1350 en 1400 (in slechts vijftig exemplaren
gereproduceerd door Camesina en Heider, Wien, 1863); 3. in de Nationale Bibliotheek te
Parijs (Dutuit, Manuel de l'amateur d'estampes. Introduction génêrale, Par. 1884, p. 100),
weleer behoord hebbende aan de Bibliotheek te Wolfenbuttel (Von Heineke, l. c, p. 329-333)
de

en toegeschreven aan de 14

eeuw (Dutuit, l.c.); 4. in de Hof- en Staatsbibliotheek te

de

Munchen, geschat op de 15 eeuw (Laib en Schwarz, a a.O., S. 5, alwaar tevens eene
proeve van eene der teekeningen op verkleinde schaal); 5. in 1866 in bezit van den
antiquarischen boekhandelaar T.O. Weigel te Leipzig (Laib en Schwarz, a.a.O., S. 6) en door
dezen verkocht voor 2,325 francs (Dutuit, l.c., p. 100).
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ren’, is mij gebleken, niets anders dan eene ‘Biblia pauperum’, en wel eene zeer
fraaie met uitvoerige verluchtingen in het grauw te zijn. Zeer oud is dit perkamenten
de

handschrift niet. Hooger dan de 15 eeuw klimt het waarschijnlijk niet op.
Daarenboven doet de geheele inrichting er van zóózeer aan die van de gedrukte
‘Biblia paupernm’ denken, dat ik geneigd ben aan te nemen, dat de kunstenaar, die
het vervaardigde, hoe vrij en zelfstaandig in zijne teekening, die inrichting eenvoudig
heeft nagevolgd. Is dit werkelijk zoo, dan zou het handschrift eerst omstreeks het
de

midden der 15 eeuw kunnen zijn vervaardigd.
Dit over het zesde, tot dusverre nog niet als zoodanig bekende handschrift. En
wat voorts de houtsneedrukken aangaat, deze zijn nog zeer onderscheiden. Sommige
(1)
hebben den tekst in het Latijn, andere in het Duitsch, één in het Italiaansch . Die
met Latijnschen tekst zijn de oudste, en Von Heineke heeft er vijf verschillende
(2)
uitgaven in ontdekt . Vier daarvan worden algemeen toegeschreven aan een
(3)
onbekenden Nederlandschen drukker , die ze

(1)

(2)

(3)

Zie over de houtsneedrukken der ‘Biblia pauperum’ met Latijnschen tekst bovenal Von Heineke,
l. c-, p. 292-323, en Dutuit, l.c., p. 73-82; over die met Duitschen tekst den eersten, p. 323-329,
en Dutuit, l.c., p. 92-95; over dien met Italiaanschen tekst Dutuit, l.c., p. 95 suiv. - Uitgaven
door middel van beweegbare typen, zoowel in Duitschland als in Frankrijk, kan men leeren
kennen bij Dutuit, l.c., p. 97-99.
Zie over deze vijf verschillende uitgaven Von Heineke, l.c., p. 305-316. Sotheby in zijne
Principia typographica telt er zeven of acht (zie Dutuit, l.c., p. 85-88). Berjeau daarentegen
ijverde, ofschoon stellig ten onrechte, voor de meening, dat er eigenlijk slechts van ééne
sprake mag zijn (zie zijn boven aangehaald werk, p. 14-17). Later liet hij deze meening varen
(zie Dutuit, l.c., p. 89-91).
‘Un seul est définitivement acquis....: c'est l'origine néerlandaise de cette oeuvre’ (Dutuit, l.
c, p. 72).

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

68
moet hebben vervaardigd, toen het drukken met beweegbare typen nog niet bekend
was, d.i. vóór omstreeks het jaar 1450. Want prent en tekst, alles is blijkbaar in een
groot blok hout gesneden, en dit maakt deze voorloopers van de eigenlijk gezegde
boekdrukkunst zoo hoogst merkwaardig. De weinige nog bekende exemplaren
hebben dan ook, als zij enkele malen op verkoopingen voorkwamen. steeds
klimmende prijzen opgebracht, en deskundigen zijn van oordeel, dat, indien er hier
of daar nog een onder den hamer mocht komen, het allicht vijftig of zestig duizend
(2)
francs opbrengen zou .
Zal ik nu nog trachten, u te beschrijven hoe zulke handschriftelijke en gedrukte
‘Biblia pauperum’ zijn ingericht? Ik wil het gaarne doen, maar vrees dat het weinig
zal baten; want eensdeels zijn zulke beschrijvingen altijd zeer zwakke hulpmiddelen
voor de verbeelding, en anderdeels ging men bij het groepeeren van de
voorstellingen zóó vrij te werk, dat elk ander exemplaar weer anders is ingericht.
Zoo is het althans in de mij bekende handschriftelijke ‘Biblia pauperum’. De gedrukte
gelijken veel meer op elkander. Hier staat het hoofdtafereel altijd in het midden, met
eene Oud-Testamentische type links en eene andere rechts, terwijl zoowel boven
als beneden het hoofdtafereel, twee profeten, elk met eene voorspelling, zijn
aangebracht. Men leest dus op iedere prent vier profetieën, en aanschouwt er ééne
antitype

(2)

‘Aujourd'hui les exemplaires de chaque édition provenant soit de la Hollande, soit de
l'Allemagne, avec inscriptions latines ou allemandes, s'élèveraient facilement au prix de 50
e

à 60.000 fr.’ (De Beauchamps et Rouveyre, Guide du Libraire-Antiquaire et du Bibliophile, 9
Livr., [Par. 1884], p. 138).
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uit het Nieuwe Verbond tusschen twee typen uit het Oude, wier beteekenis er boven
beschreven staat met de plaats uit den bijbel er bij. Maar nogmaals zaken als deze
(1)
zijn door beschrijvingen moeilijk te kennen . Wij kunnen dan thans overgaan tot de
typologie in w o o r d . Wegens veel minder rijkdom van stof zal ik hierbij veel korter
stilstaan.

(Vervolgt.)

(1)

Mocht iemand vragen, waarom het Speculum humunae salvationis niet in mijne beschouwingen
is opgenomen, dan zij hem geantwoord, dat in dit werk niet de afbeeldingen de hoofdzaak
zijn maar de tekst, en dat die afbeeldingen, ofschoon met zeer vele voorstellingen in de Biblia
pauperum verwant, meer als geschiedkundige parallellen dan als voorbeduidende typen
bedoeld zijn.
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Juliaan De Vriendts jongste werken.
ONLANGS de kunstwerkplaats van bovengenoemden meester bezoekende had
de ondergeteekende het voorrecht onder andere twee nieuwe schilderijen te
bewonderen waarvan wij hier eene schets geven. De eene, voor- het gerechtshof
van Antwerpen bestemd stelt de volgende historische gebeurtenissen voor. Een
edelman heeft opstand gemaakt, omdat hij weigerde zijne krijgsplichten te vervullen
als burger van Antwerpen. Ten dien gevolge heeft hij zijn lijf verbeurd. Zijne moeder
en vrouw, gevolgd van familieleden, vallen aartshertog Mathias te voet, maar deze
doet een afwijzend gebaar, zeggende dat hij, landvoogd der Nederlanden, niets
vermag omdat hij de privilegiën der goede stad Antwerpen moet eerbiedigen. Door
de openstaande deur ziet men het opgetimmeid schavot.
Wij zagen daarbij een aantal studie-hoofden van mannen en vrouwen, die voor
Juliaan De Vriendts tafereelen gediend hebben. 't Is ongelooflijk hoe menschelijk
waar en tevens vol uitdrukking, vol ziel en verheven leven de uitvoering ervan is.
Onder de studien troffen ons nog ook eenige echte meesterstukken in Grisaille en
gewaste verf.
Doch allermeest werden wij geboeid door het tafereel voorstellende de Moeder
Gods en St. Jan.
O.L. Vrouw woont na den dood van haren goddelijken Zoon bij St-Jan, den
geliefden apostel. 't Is avond, een van die avonden, die men alleen in het H. Land
aantreft. De moeder van den Zaligmaker zit te mijmeren op eene steenen bank, en
gekeerd naar den tempel. Haar blik weidt over de plaatsen, waar het goddelijk
treurspel is uitgevoerd geweest. Niettegenstaande den zweem van droefheid, die
op het wezen der moeder Gods gespreid ligt, drukt het vrede en kalmte uit. Op
eenigen afstand van haar zit St-Jan op den steenen vloer en schrijft op papyrusrollen,
waarvan er nevens hem liggen. De evangelist, een prachtige Arabier, is gansch
verslonden in zijn werk. Die treffende groep wordt omlijst door de blauwe bergen
van Judaea en een wonderschoone lucht, die men na den ondergang der zon in
Palestina kan bewonderen.
Als men dit prachtig doek aanschouwt gevoelt men dat slechts een
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geloovige christen kunstenaar dit onderwerp heeft kunnen malen. Juliaan De Vriendt
is ten andere vol geestdrift voor de schoonheden van het H. Land. ‘Daar is de hemel
wijder en dieper; daar nemen de sterren levendige gedaanten aan. Men gevoelt dat
dit land voorbestemd was de wiege van den Heiland te worden, want schooner
plaats in de wereld bestaat er niet,’ zoo sprak de dichterlijke kunstenaar.
Men weet niet wat men in de werken van De Vriendt meest moet bewonderen,
ofwel de sierlijkheid en onberispelijke uitvoering van zijne tafereelen, ofwel de groote
geleerdheid, die uit zijne doeken straalt. 't Is niet te verwonderen dat de jongere
schilders het geschiedkundig vak verlaten, het vereischt te veel jaren studie.
DU C.
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Dichtkunst, letteren.
(1)
De Dichter Albert Moeser,
door Pol de Mont.
HET is een algemeen bekend feit, dat - waar middelmatige en zelfs onbeduidende
talenten somtijds, dank aan eigen charlatanisme of marktgeschrei van in de pers
machtige vrienden, althans voor enkele jaren grooten roem verwerven, wezenlijk
groote kunstenaars vaak lang, zeer lang moeten streven en strijden, om door het
veelhoofdige publiek eenigszins naar waarde geschat te worden.
Tot deze veel en lang miskenden, wier uur toch éenmaal slaat, behoort in
Duitschland de dichter, wiens voornaamste werken ik hier aan den voet dezer pagina
vermeld.
En - ronduit moet ik het bekennen - teleurstelling wél, verwondering niet kan het
baren, zoo wij dezen schrijver, ondanks een meer dan twintigjarige, litteraire
loopbaan, nog steeds verstoken zien van den overgrooten, fabelachtigen bijval,
waarin zich b.v. een Julius Wolff of zelfs een Rudolf Baumbach verheugen.
Vooreerst is Moeser een bij uitstek aristokratisch dichter, aristokratisch door den
hoogen adel zijner gevoelens en gedachten evenzeer als door het artistieke gehalte
zijner vormen; daarenboven legde hij zich uitsluitend of bijna uitsluitend toe op de
beoefening van de op onze dagen meest impopulaire aller dichtsoorten: de lyriek.

(1)

Nacht und Sterne. 1872. - Schauen und Schaffen. 1881. - Singen und Sagen. 1889. - Gedichte.
Erste Auflage. 1868. Dritte Auflage. 1890. - Een nieuwe, lijvige bundel, Aus der Mansarde,
neue Gedichte, 1892, zag zooeven te Bremen, bij M. Heinsius Nachfolger, het licht.
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Of hem dan hoegenaamd geene lauweren mochten te beurt vallen, waar anderen
onder dezelve als bedolven werden? Integendeel! Reeds toen zijn eerste bundeltje
onder den titel Gedichte het licht zag - en toch bevatte het toenmaals nauwelijks
een vierde gedeelte van den geheelen heerlijken voorraad, welken wij thans in de
derde uitgave aantreffen! - zwaaiden de degelijkste beoordeelaars zijns vaderlands
hem uitzonderlijken lof toe. Een H. Kletke, een Karl Frenzel, een Rudolf Gottschall,
een Feodor Wehl verkondigden zijn naam aan de liefhebbers van degelijke litteratuur,
en laatstgenoemde aarzelde zelfs geen oogenblik den toen ter tijde nauwelijks
dertigjarigen schrijver, ‘naast Hamerling’, tot de ‘hoffnungsvollste poetische Kraft
der Neuzeit’ uit te roepen.
Te vergeefs! Dat publiek, door Multatuli eens begroet met het koninklijk-vranke:
‘Ik veracht u’, het Mob, de talrijke gemeente der Droogstoppels, Slijmeringen en
andere afstammelingen dezer bij uitstek edele twee: Jan Rap en Jan Salie, dat
publiek had natuurlijk wel wat anders en beters te doen dan te luisteren naar de
wijsgeerige bespiegelingen en voorname gevoelsontboezemingen, welke de jeugdige
zanger in de moeilijkste vormen der lyrische kunst: sonet, sapphische en alkaische
ode, distichon, terzine, enz., zonder oorlof en schaamte durfde voordragen.
Vruchteloos stortte hij in zijne in puike, machtige taal geschreven verzen, de intiemste
betrachtingen uit zijner hooge ziel, het innigste van geheel zijn gemoedsleven;...
geen der gebreken of hebbelijkheden van ‘het openbaar’ wist hij te vleien, geen met
den morgen geboren en met den avond uitgediende mode te volgen, niemands lust
naar banalen, licht te verduwen kost te voldoen, en - wat gebeuren moest, gebeurde
- het publiek ging voorbij en legde kronen neder aan den voet van anderen, die
thans reeds zoo goed als geheel vergeten zijn.
Intusschen had Moeser, met dit eerste kleine boekje, als het ware den maatstaf
gegeven van de geheele litteraire persoonlijkheid, welke zich in zijn volgende bundels
zoo schitterend zou ontwikkelen:
Een lyrisch dichter in de volste en hoogste beteekenis van het woord, puttende
de stof zijner oden en zangen veel meer in zijn eigen wijsgeerige beschouwing van
de buitenwereld en het werkelijke leven dan in de voorvallen van zijn eigen
persoonlijk bestaan; toetsende de waarde van personen en zaken aan het verhevene
ideaal van schoonheid, door de natuur in hem gelegd, en alles, buiten en binnen
zich zelven, ondergeschikt makende aan dat ideaal; een dichter, eindelijk,
beschikkende als slechts weinigen over al de hulpmiddelen, welke een gesmijdige,
welluidende, beeldrijke taal, een volledige kennis van en meesterschap over alle
schema's van Oudheid en nieuwere tijden, een alzijdig ontwikkelde en door
jarenlange studie gelouterde smaak opleveren!
Men zou zich vergissen, moest men hooger bedoelde onverschilligheid van het
publiek toeschrijven aan des dichters eigen onverschilligheid voor de groote
vraagstukken onzer eeuw. Moeser toont zich wel degelijk een waren zoon van onzen
tijd, zoowel in algemeenen als in engeren
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nationaalduitschen zin. Schenkt hij ons, om slechts dit éene voorbeeld te noemen,
in zijne Kaiserlieder een meesterlijke, in een vijf-en-twintigtal portretten of liederen
uitgewerkte samenvatting van de wording en ontwikkeling der Duitsche keizer-idee,
in tal van zijn oden en hymnen behandelt hij door en door moderne stoffen, en
noodigt hij ons uit om mede te vorschen naar de oplossing van de belangrijkste
philosophische of natuurwetenschappelijke probleemen. De lezer, die zich de kleine,
overigens zeker rijkbeloonde moeite wil getroosten, in SCHAUEN UND SCHAFFEN
enkel de stukken Die Steinkohle, Tag und Nacht, Auf der Höhe des Grimselpasses,
in SINGEN UND SAGEN Der Komet, Gesang des Weltmeers, Im zoologischen Garten,
enz., te ...genieten, zal niet aarzelen aan Moeser, onder al onze tijdgenooten, die,
als Browning, Sully Prudhomme, Wilhelm Jordan, Haraucourt, Bouchor, Haushöfer,
ten Kàte, zich op de beoetening van wat ik zou willen heeten de wetenschappelijke
lyriek toelegden, een der allereerste plaatsen toe te wijzen.
Ziehier een enkel staaltje uit deze schitterende reeks gedichten. Ik ontleen het
aan Der Komet.
‘Er weilt als Gast in Sonnennähe,
Vom Strom des golduen Lichts getränkt;
Geendet ist der Flug, der jahe,
Der spornend durch den Raum ihn lenkt;
Jahrlang beschwingt auf Aetherpfaden
Ist er gerollt in toller Hast,
Nun darf er froh im Glanz sich baden
Und halt beschwichtigt kurze Rast.
Doch rasch aufs neu' in ode Fernen
Treibt ihn des Weltgesetzes Zwang,
Durchs Meer von ungezählten Sternen
Anhebt er neu den Wandelgang;
Unsta t aufs neu' nun musz er kehren
Zum Ziel, das fern der Gott ihm zeigt,
Bis wo im Grenzgebiet des Leeren
Urew'ge Stille lastend schweigt...
Nun ist 's erreicht, und rasch gewendet
Eilt er aufs neu zuruck zum Licht;
Ob's kaum noch matten Grusz ihm sendet,
Es bannt ihn starr und laszt ihn nicht;
Der Inbrunst Gluth nicht kann er zugeln,
Erneuter Sturm hat ihn erfaszt,
Hoffnung und Sehnsuchtsdrang beflugeln
Den tragen Lauf zu wilder Hast.’ Enz., enz..

Modern is Moeser nog door de melancholie, laat mij zeggen, de bittere
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melancholie, welke althans uit enkele zijner oden en hymnen tot ons spreekt. Onder
dit opzicht is Freiheit, bl. 120 van SCHAUEN UND SCHAFFEN, hoogst merkwaardig.
Dat is een pijnlijke klacht van den door de alledaagschheid gekwelden genius, die
de jaren ziet voorbijgaan éen voor éen, en het groote gewrocht, waartoe hij zich
geroepen voelt, niet kan tot stand brengen.
‘Nothdurft aber, o Leid, to dtet den Genius,
Hulflos, ewig ein Kind, steht er im Larm des Tags,
Harrt im Joche mit Unmuth
Und sieht sterben die beste Kraft...
Drum, ward Sorge dein Loos, lasse von Hoffnung dann!
Wie's am Leben auch nagt, Groszes vollbringst du nie!
Trag's gelassen, und lerne
Schmerzlich lacheln und untergehn!’

Bitter? Voorzeker! Overdreven? Ik vrees: dát is verre.
Moeser's gedichten in klassieke versmaat, de Oden und Hymnen uit SCHAUEN
UND SCHAFFEN, de Episteln und Elegien uit SINGEN UND SAGEN, de Oden en Sprüche
und Distichen uit GEDICHTE, behooren tot het allervolmaaktste, wat de Duitsche
muze, sedert Goethe en Schiller, in dezen aard heeft opgeleverd, en zouden - alléen
- ruimschoots volstaan, om hem als eenen zeer grooten, zeer voornamen kunstenaar
te doen waardeeren. Stukken als Die Leier des Orpheus, An meinen Wanderstab,
Vor den Gebeinen eines Urmenschen, en vooral het allerpuikste, in zijn hooge
sereniteit eenig edele An den Tod, zouden Plato tot eere strekken: gedachte en
vorm, beide staan hier op gelijke hoogte!
Ziehier een enkele strooph uit An den Tod.
‘Doch mir, o Tod, warst du des Lebens Tage
Ein lieber stets, ein freundlicher Geselle,
Wie oft fuhlt' ich von Sehnsucht mich durchdrungen,
Zu trinken aus des Selbstvergessens Welle,
Wenn wund mich schuf des Erdenlebens Plage,
Wenn ich verzagte ganz von Leid bezwungen;
Doch auch voll Huld umschlungen
Und traut gebettet von geliebten Handen
Fuhlt' ich, o Tod, gar oft dein lindes Wehen,
Und leise Mahnung glaubt' ich zu verstehen:
Bedenk es wohl, wie bald dein Gluck kann enden!
Also in dustern wie in goldnen Stunden
Ist niemals mir dein ernstes Bild entschwunden.’

Zijn Idyllen, o.a. Auf dem Alpensee, In Weimar, beide in SCHAUEN

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

76
UND SCHAFFEN, zijn niet alleen meesterstukjes van liefelijkheid, maar tevens vol van

echt Goethiaansche levenswijsheid. Zij bevatten détails, die met het allerlietste uit
Alexis und Dora en Der neue Pausias volop wedijveren; zij noopen tot lang nadenken
over een wijsbegeerte, die de kunst tot levensdoel en het leven zelf tot kunst wil
(1)
maken .
Als schilder van natuurschoon wordt Moeser wellicht door geen zijner landgenooten
geëvenaard. In al zijn bundels komen stukken voor, die deze bewering ook tegenover
den strengsten scepticus kunnen staven. In SCHAUEN UND SCHAFFEN zijn Sommerlied,
Die alte Buche, Herbstzauber, ware parelen; in de derde uitgave der GEDICHTE
vestigt de trits Nachtlieder de aandacht als ware modellen in het genre. Reeds gaat dit opstel de gewone ruimte te buiten, en eerst nu zie ik, tot mijne
beschaming, dat ik nog geen woord repte van de Romanzen, Balladen en daarmede
verwante gedichten, welke in 's mans verzamelingen vrij talrijk voorhanden zijn.
Toch kan ik niet laten er op te wijzen, dat Moeser's balladen, door vorm en inhoud
beiden, veel meer tot de zuivere lyriek dan tot de epiek schijnen te behooren.
Meermaals laat de dichter zijn personnages in eigen naam tot ons spreken, om ons
óf een enkele episode uit hun leven, óf de gansche synthesis van hun bestaan mee
te deelen. Zoo o.a. in Oenone, Pygmalion, Lied des Römers, Der Mönch auf dem
Athos, Lied der Westgothen in Spanien, alle in SCHAUEN UND SCHAFFEN, Orestes,
Lied der Kalypso, Lied Bothwell's, Augustus und die Sibylle, enz., uit GEDICHTE. In
andere stukken houdt hij zich meer aan de gewone opvatting dezer dichtsoort, geenszins met minder goed gevolg. Karl I und der Henker, Anna Boleyn, Persepolis,
Das Gastmahl des Skopas, Tassilo, behooren tot deze soort.
Enkele balladen, vooral die, waarvan de stof aan de Helleensche Oudheid ontleend
werd, zijn met de allerbeste van Schiller te vergelijken: Die Venus des Apelles,
Oenone, Pygmalion, nog andere.
Ik wil niet gierig wezen. Evengoed als ik zelf moge de lezer een paar strophen uit
het voortreffelijke stukje Orestes bewonderen!
‘Wem noch war je beschieden
Wie mir so schlimmes LOS?
Mir schwand des Herzens Frieden,
Der Seele Zwist ist grosz,
Mir bebt die Brust in Bängnisz,
Denn grausigstes Verhängnisz
Sprang mir aus Jovis Schosz.

(1)

Men zou eene uitlegging behoeven, alvorens te beslissen, of een wezen, voor de eeuwigheid
bestemd, deze wijsbegeerte onvoorwaardelijk aanhangen kan.
(RED.)
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Mein Vater zog vor Zeiten
Zum Kampf mit Schwert und Schild,
Mit Troern wollt' er streiten
Auf ödem Blachgefild;
Dem Knaben blieb, dem jungen,
Kaum in Erinnerungen
Von ihm ein mattes Bild.
Zehn Jahr des Krieges Plagen
Trug er in Trojas Bann,
Indess Aegisth verschlagen
Daheim sein Weib gewann;
Und als er heimwarts kehrte,
Sank er, durchbohrt vom Schwerte,
Dass roth der Estrich rann...’ enz..
Drum klafft mein Herz, zerspalten
Von schlimmstem Erdenleid:
Wie soll der Pflicht ich walten?
Wer löst den Widerstreit?
Ob matt den Stahl ich senke,
Ob ich mit Blut ihn tränke,
Ich bin dem Fluch geweiht.’

Wat bij het lezen van Moeser's bundels vooral treft, dat is de treffende wijsgeerige
eenheid, die van deze zoo uiteenloopende rubrieken: oden, hymnen, balladen,
epistels, elegieën, liederen, sonetten, idyllen, een enkel, innig in elkaar sluitend
geheel maakt, en waarop reeds Hamerling zinspeelde, toen hij, in 1865, in een brief
aan den dichter schreef: Ihre Sammlung ist ganz und gar aus EINER Empfindung
herausgeboren.
Ten slotte is het ook mijne overtuiging, dat Moeser, zooals Wehl destijds in de
Dresdener Constit. Zeitung opmerkte, met hoofd en schouder boven de mannen
der zoogenaamde Tageslyrik in Duitschland uitsteekt.
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Dichtkunst, letteren.
De Psalmen in Gezangen,
door Em. Hiel.
Psalm xxi.
Heil den Opperheer.
O, God, uw groote macht,
Hem steunend dag en nacht,
Verheugt den Koning zeer.
Heil! Opperheer!
Gij gaaft, in overvloed,
Voldoening zijn gemoed,
Schonkt hem de Koningskroon,
Zijn wensch ten loon.
Hij bad, om 't leven, Heer,
God, Gij verleendet meer:
Het licht der eeuwigheid,
Heil! Majestert!
Groot werd door U zijn roem,
Die geurt, als eedle bloem,
En blinkt ten hoogsten trans,
In glorieglans.
Gij zegent hem altijd,
Terwijl hem diep verblijdt,
Uw hemelsch aangezicht,
Heil! eeuwig licht.
Heer, Hij vertrouwt op U,
De Koning bouwt op U,
Hij aarzelt, wankelt niet,
Daar Gij gebiedt.
Gij treft uw vijands, Heer!
Gij slaat uw haters neer,
Door uwen rechterarm,
Heil! vorstenscherm!
o, In uw gramschap, God!
Verslind hun zondig rot,
Door 't gulzig vlammend vuur,
Maak de aarde puur.
Hun zaad blijv' niet gespaard,
Verdelgd word' thans op de aard,
Hun laatste vrucht en spruit,
Heil! Godsbesluit.
Ze spanden uit hun net,
Hun list werd plots belet;
Gij dreeft ze rugwaarts heen,
Met angstgeween.
Gij houdt den boog gericht
Naar hun boos aangezicht...
Ze storten stervend neer,
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Heil! Opperheer!
Verhef U in uw kracht,
We roemen dag en nacht,
Met zang- en snarenklank:
God! eeuwig dank!
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Psalm xxv.
Bede om Bescherming.
God, naar U verlangt mijn herte bovenal!
U, vertrouw ik, Heer, o spaar me spot en schand;
Laat niet vijands juichen, Jahve, bij mijn val,
Zij, die in U hopen houdt Ge sterk in stand!
Zij, die trouwloos handlen, zonder rede of recht,
Werp ze diep in schande! Toon mij uwe baan...
Leid mij in de waarheid, leer uw' trouwen knecht,
God mijns heils! Ge zijt mijn hoop en mijn bestaan.
Jahve denk aan uw bermhartigheid! o, Heer,
Aan uw goedertierenheid, alom verspreid.
Uit de heemlen dalen zij milddadig neer.
Heerschend op de wereld, uit der eeuwigheid.
Jahve denk niet aan de zonden mijner jeugd,
Toen ik leefde in dwaze wispelturigheid...
Schenk mij, Jahve, door uw liefde en goedheid, vreugd,
Heer gedenk me! dat uw wille mij geleid'!
Heer, Gij onderwijst in uw rechtveerdigheid,
Arme zondaars in den waren weg! Ge leidt
Vromen in het recht! Gij leert ze mild hun spoor!
Heer, uw goedheid, Heer, uw waarheid licht ze voor.
Alle stappen tot U, Heer, zijn liefde en huld,
Heer, voor hen, die dienen trouw uw eedverbond.
Namens U, o Heer, vergeef me mijne schuld,
Want ze is groot... o, Jahve maak me weer gezond.
Waar, waar is de man, die vreest den Opperheer?
God wijst hem de baan, die hij steeds volgen moet,
Zijne ziel zal rusten in geluk en eer,
Zijne kindren erfden reeds het aardsche goed.
Jahve's dienaars winnen zijn vertrouwen gansch,
Zij, die Jahve vreezen leert hij zijne wet.
'k Richt gedurig de oogen naar des Heeren glans,
Redden zal Hij mij, den voet uit 't schandenet.
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Wend U toch tot mij, wees mij genadig, Heer!
Ik ben eenzaam, diep ellendig... Heer, mijn hert
Is bevangen om te barsten, 't is bedrukt zoo zeer...
Schaf het ruimte, help mij uit mijn helsche smert.
Heer, verlos mij van ellende en ergen nood.
o, Neem weg al mijne zonden, o verlaat
Mij niet, God! De booze vijands, nog vergroot,
Haten mij, met dollen wreveligen haat.
Jahve red mijn ziel, bewaar me voor de schand!
'k Zoek bescherming, ja, in Godes vaderhand!
Vroomheid, reedlikheid behoeden mij! - Ik wacht
Naar U!.. Red Isrel uit den bangen nacht.

Psalm xxvi.
Gebed der Onschuld.
Richt me, Jahve, want in onschuld
Ging ik. steeds U minnend, voort.
'k Stel in de Almacht mijn vertrouwen.
'k Twijfel nooit aan 't godlijk woord.
Proef me, Jahve, en onderzoek me,
Smelt mijn nieren, mijn gemoed,
'k Houd uw liefde voor mijn oogen
'k Wandel in uw waarheidsgloed!
'k Zit niet bij verwaande lieden,
'k Ga met huichelaars niet om;
'k Vlucht der boozen zamelplaatsen,
'k Haat der goddeloozen drom.
'k Wasch met Reinen mijne handen,
'k Beêvaar rond uw outer, Heer!
Om te zingen psalm en danklied,
Jahve's wonderwerk en eer!
'k Min uw prachtverblijf, uw tempel,
Zetel uwer heerlikheid!
God verderf niet mijne ziele
Met der zondaars vuig beleid.
Spaar mijn leven tegen schurken
Dorstig naar onschuldig bloed...
't Kleeft aan hunne linker hand, wijl
't Rechterhand geschenken doet.
Blijven wil ik vrij van zonden,
Help mij, wees mijn toeverlaat!
'k Zal op de eerebaan steeds stappen,
Heer, U lovend in 's volksraad.
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Jozef-Aug. Mertens, oudheid- en geschiedkundige († 1892),
door J.Th. de Raadt.
n

OP den 22 Februari 1892 overleed te Tervueren de heer JOZEF AUGUST MERTENS,
de verdienstelijke pastoor dier gemeente, die op het gebied van geschiedenis en
oudheidkunde met gunstig gevolg werkzaam is geweest.
Wegens mijne persoonlijke betrekkingen tot den gestorvene, zij het mij vergund
te dezer plaatse een erkentelijk woord aan zijne nagedachtenis te wijden.
In het jaar 1890 viel het mij te beurt met Pastoor Mertens kennis te maken. Kort
na de uitgaaf van mijn Armorial Brabançon (Recueil d'armoiries inédites) verzocht
hij mij schriftelijk om eenige inlichtingen, betreffende middeleeuwsche
schepenlamiliën der stad Tervueren, wier wapenzegels ik in dat werk had
beschreven. Mijne mededeelingen moesten dienen voor een werk over de
geschiedenis der kerk van die stad.
Daar het te doen was om een wetenschappelijk werk te bevorderen, en bovendien
een collega van het Brusselsch oudheidkundig genootschap van dienst te zijn, was
het mij een genoegen mijnen correspondent de weinige onuitgegevene
aanteekeningen, die ik over de hem interesseerende personen in mijne papieren
vond, te doen toekomen en hem verder eenige vingerwijzingen te geven over de in
het Algemeene Rijksarchief alhier aanwezige oorkonden, waarin een verder
onderzoek met gevolg kon plaats hebben.
Bij den brief, waarin Pastoor Mertens mij zijnen dank betuigde voor den hem
bewezenen, uiterst geringen dienst, noodigde hij mij in hartelijke woorden uit, hem
spoedig eens te bezoeken, om onder zijn geleide, de hem dierbare kerk en haar
archief, en ook zijne, zooals hij schreef, bescheidene, verzameling van oudheden
te bezien. Het mij voorgestelde genoegen was te aanlokkend, om niet zeer spoedig
gevolg te geven aan eene zoo beminnelijke uitnoodiging.
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De ontvangst, die mij ten deel viel, beantwoordde daaraan volkomen.
Met jeugdige geestdrift schetste mij de bijna 70 jarige grijsaard in groote omtrekken
(1)
de geschiedenis van zijn oud eerwaardig godshuis , verklaarde hij mij de daarin
aanwezige gedenkteekenen en verdere bezienswaardigheden, terwijl hij mij het
schitterend verleden zijner gemeente schilderde, en met droefheid melding maakte
van de financieele hinderpalen, die hem niet hadden toegelaten, den tempel naar
zijne ideale wenschen, op eene waardige wijze te herstellen en te versieren.
‘Reeds sedert jaren’, zeide hij mij, ‘ben ik bezig met het uitwerken der geschiedenis
van mijne kerk. Mijn voornemen is het werk in twee afdeelingen uit te geven; de
eerste moet de eigenlijke geschiedenis uitmaken, en de tweede het gebouw
behandelen ten opzichte van de oudheidkunde. De strekking van het boek is de
aandacht van de Commission royale des Monuments daarop te vestigen, om door
haar optreden bij de regeering de benoodigde gelden te verkrijgen tot herstelling,
onderhoud en versiering van het gebouw’.
Na onze terugkomst in de in het groen gelegene vriendelijke pastorie, die door
den oudheidkundigen bewoner, met kunstzin, in een klein Museum was herschapen,
het Pastoor Mertens mij de schoonste voorwerpen zijner aanzienlijke verzameling
bewonderen, terwijl hij mij met het aan verzamelaars eigene vuur, de geschiedenis
der vermaardste kunstwerken verhaalde. Daar waren oude kostbare kasten en
andere meubelen, Maria- en Heiligen-beelden, schilderijen uit den tijd der gothiek
en der renaissance, allerlei soort gedreven koperwerk, oude staande kastklokken,
koper-gravuren, boeken, en - last not least - de hem zoo zeer ter harte gaande geel
geworden perkamenten oorkonden en registers, de voornaamste bouwstoffen van
zijn in handschrift bijna voltooid geschiedkundig werk.
Uren lang bleef ik nog in de gastvrije pastorie en had een opgewekt gesprek met
mijn geleerden en geestigen gastheer onder een glas heerlijken ouden Rhijnschen
wijn, waartoe de ons beide evenzeer

(1)

Tervueren is de oorsprong van haar grootheid verschuldigd aan St.-Hubertus, een edelman
uit Aquitanié, die als Heer van de Ardennen, waarvan het Bosch van Soignès deel uitmaakt,
daar eene villa stichtte. Volgens de zeer waarschijnlijke onderstelling van den Heer Mertens,
is hij het geweest, die de nieuwe kolonie met een herligdom begiftigde. De heilige Bisschop
n

stierf den 30 Mei 727. Eene door de souvereinen van Brabant ter eere van den Heilige
gebouwde kapel, verhief zich eertijds ter plaatse waar- hij gestorven was. Ten tijde van
Albrecht en Isabella was zij in puin vervallen. Deze vorsten lieten op dezelfde plaats, volgens
het ontwerp van Wenceslaus Coehergher, de kapel bouwen, die men nog in het park van
Tervueren ziet.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

83
boeiende geschiedenis van het Hertogdom Brabant de voornaamste stof leverde.
Met de hem eigene gehechtheid aan zijne dierbare gemeente, wist Pastoor Mertens
vele belangrijke gebeurtenissen, in oorzaak of in gevolg, met de bijzondere
geschiedenis van Tervueren in verband te brengen. Zoo herinnerde hij mij, dat deze
plaats reeds in de middeneeuwen een geliefkoosd zomerverblijf der landsvorsten
was, waarvan een, Hendrik I, 1227, aan de abdij Parc bij Leuven, in vorigen
eigendom gegeven had het patronaat van de in zijn slot te Tervueren gelegen kerk
en kapel, en dat talrijke leden van het doorluchtige huis in de kerk hunne laatste
n

(1)

rustplaats gevonden hadden . Zoo onder anderen Hertog Anton. Den 23 October
1415 had hij zich van Tervueren naar Azincourt gespoed, om koning Karel VI van
Frankrijk tegen de Engelschen bij te staan, en weinige weken daarna werd zijn
bloedig lijk naar Tervueren teruggebracht.
Pastoor Mertens gedacht de vele ellenden, door het oorlogsrumoer over zijne
gemeente gebracht en de talrijke beroemde personen, die daar verblijf hadden
gehouden, zooals in 1572 Willem de Zwijger, die het in de stad gelegen slot Buren
bewoonde, en in 1582 Frans van Valois, aan wien de Staten Generaal, de
Souvereimteit der Nederlanden hadden aangeboden, en die in September van dat
jaar Tervueren innam en verwoestte, enz., enz.
Met weerzin moest ik eindelijk afscheid nemen van mijnen beminnelijken gastheer,
om den laatsten trein naar Brussel niet te missen. Ik mocht intusschen den drempel
niet overschrijden, zonder de belofte gegeven te hebben, mijn bezoek spoedig te
hervatten.
Tweemaal was het mij vergund Pastoor Mertens weder te zien, en beide keeren
werd ik door hem op gelijke hartelijke wijze ontvangen. De met hem doorgebrachte
uren zullen bij mij steeds in aangename herinnering blijven.
In den loop van het jaar ontving ik het mij beloofde exemplaar van het eerste deel
zijner geschiedenis der kerk van Tervueren. Kort

(1)

Van de hertoglijke familie werden o.a. in de kerk te Tervueren bijgezet: 1335 Johan, Hertog
van Limburg, bruidegon van Isabella van Henegouwen; 1349, Hendrik, heer van Mechelen,
n

bruidegom van Johanna van Frankrijk, die op den 29 November te Tervueren aan de gevolgen
van eene op een tournooi te Brussel bekomene wonde was gestorven; 1352, Godfried, heer
van Aerschot, de verloofde van Bonne van Bourbon; 1407, Johanna van St.-Pol, gemalin van
Antonie van Burgondie; 1427, Hertog Jan IV; 1430 zijn broeder Philips van St.-Pol, wiens
eerste jaargetijde werd bijgewoond door Philips den Goeden.
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daarna kwam het bericht van zijn dood. Ik behoef zeker niet te zeggen dat die tijding
mij diep bedroefde. De bevoegde pen van mijn hooggeachten vriend, den heer
e

Eduard van Even, den geleerden archivaris der stad Leuven, heeft in de 2 aflevering
der Dietsche Warande, jaargang 1892 (bl. 210 en 211) eene korte recensie van het
bedoelde werk van den overledene gegeven.
‘De zoo achtingswaardige als geleerde herder der parochie, schrijft de heer van
Even, ‘de weleerw. heer A. Mertens, komt in zijne Etude sur l'Eglise de Tervueren,
een allerbelangrijkste bijdrage voor de plaatselijke geschiedenis te leveren. In dit
e

wel geschreven werk brengt hij ons in kennis met de kerk, wier stichting tot de 8
e

eeuw opklimt. Zij is thans een heerlijke bouw in spitsboogstijl der 15 eeuw, doch
vordert eene ernstige herstelling. Deze herstelling dient verricht te worden niet alleen
in het belang der kunst, maar tevens in het belang der geschiedenis... Met verlangen
zagen wij het tweede deel des arbeids van den verdienstelijken schrijver te gemoet...
hij is plotselijk door den dood aan zijn' werkkring ontrukt’.
n

J.A. Mertens is den 8 Augustus 1822 te Leuven geboren. Zijne ouders waren
Jan-Baptist Mertens, bloemhandelaar en Anna Barbara Lokens, geboortig van
Brussel.
Hij liet zich aan de universiteit zijner geboortestad inschrijven om in de rechten
te studeeren. Eerst na zijne philosophische studiën volbracht te hebben, besloot hij
tot den geestelijken stand over te gaan. Hij begaf zich toen naar het groot seminarie
te Mechelen en ontving de wijding als priester in 1845. In hetzelfde jaar werd hij
benoemd tot onderpastoor te Tervueren, daarna te Assche (1849).
Vervolgens werd hij onder-almoezenier aan de cellulaire gevangenis te Leuven
n

(1860), pastoor te Oetinghen (1863) en eindelijk te Tervueren, sedert den 16 Juli
1878. - In den Fransch-Duitschen oorlog was hij als almoezenier werkzaam in de
ambulances van hel Duitsche leger.
De heer Mertens was lid van verscheidene geleerde genootschappen, t.w., het
Taal- en Letterlievend genootschap van Leuven, de Sociéte d'Archéologie de
Bruxelles, enz. Hij was een geleerde van uitgebreide kennis. ‘Maar’ - aldus schrijft
een zijner vrienden, - ‘hij was bovenal een eerwaardig priester, van groote
verdiensten, van buitengewone bescheidenheid en van zeldzame goedheid. Zijne
opofferende liefde jegens de armen had geene grenzen. Men kon hem niet kennen
zonder hem lief te hebben, dien man, met zijn edelmoedig hart en zijne beminnelijke
deugd. Men kan zeggen, dat de Heer Mertens vereerd en aangebeden is geworden
door allen die zijne parochianen geweest zijn. Voor hen zal het bericht van zijn dood
eene oprechte en diepe droefheid zijn, waarmede zullen instemmen de
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geestelijkheid, die hem hoogachting toedroeg, en zijne talrijke en getrouwe vrienden,
waartoe wij ons het een geluk achten te hebben behoord’.
De koninklijke familie waardeerde hem in het bijzonder, en volgens de berichten,
die ik ter plaatse heb kunnen inwinnen, zou H.M. de Koningin, voor hem de pastorie
van Tervueren verzocht en verkregen hebben, om hem in de nabijheid van keizerin
Charlotte te hebben, en dikwijls ging zij hem zien, als zij hare keizerlijke schoonzuster
bezocht. Toen, ten gevolge van den brand van het kasteel Tervueren de ongelukkige
vorstin het kasteel van Bouchout ging bewonen, onder de parochie van Meysse,
zou de Koningin getracht hebben den heer Mertens over te halen om zijn standplaats
met die van Meysse te verwisselen. Hare pogingen bleven echter zonder gevolg,
omdat haar beschermeling zich te oud vond om zich nog te verplaatsen.
Behalve het reeds vermelde werk, waarop ik nog zal terugkomen, heeft de
overledene meerdere geschriften uitgegeven, waarvan de volgende mij bekend zijn:
Iets over de Spotnamen onzer belgische Steden in 't algemeen en over den naem
van Maenblusschers den Mechelaren gegeven, in 't bijzonder, door Aug. Mertens,
Lid van het Taal- en Letterlievend genootschap van Leuven. Antwerpen, J.E.
o

Buschmann, 1847. Een deeltje in 8 , 132 bladz., met platen in fac-simile.
e
De IV Meert 1855 in Assche gevierd, uiteen gesteken voor de brave menschen
o
van Assche. Leuven, bij Fonteyn in 1855. Een deeltje in 12 , 90 bladz.
Het handelt over de Onbevlekte Ontvangenis.
Geschiedenis der twee Mirakuleuse Kruizen van Assche, met eenige
aenmerkingen over het H. Kruis des Zaligmakers. Brussel Adriaens, 1862. Een
o
boekje in 18 , II - 140 bladz.
Histoire des deux croix miraculeuses d'Assche, traduit de l'ouvrage flamand de
o
M. l'abbé Aug. Mertens, par G.A. - Bruxelles, G. Adriaens, 1862; een deeltje in 18 ,
68 bladz.
In het begin van 1892 verscheen eindelijk het eerste deel van het werk over de
kerk van Tervueren, de vrucht van jarenlang, onafgebroken onderzoek, onder den
titel:
Étude sur l'église de Tervueren, au point de vue historique et archéologique (lière
partie) Coup d'oeil històrique. Bruxelles, Imprimerie Polleunis et Ceuterick. Een
o
deeltje in 8 , 136 bladz.
n

In zijn van den 8 December 1891 gedagteekend slotwoord, dat aan de
geschiedkundige bijlagen voorafgaat, resumeert de schrijver op beknopte wijze de
geschiedenis van het Godshuis, dat hem zoo dier-
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baar is ‘omdat het voor een halve eeuw onze eerste en onvergetelijke indrukken
ontvangen heeft van de heilige bediening, en wij thans daarvan zijn de bewaarder
en verzorger.’
Overgaande tot het praktische doel van zijn werk, beveelt hij het gebouw met
vertrouwen aan in de zorgen van de Commission royale des monuments: ‘een
gedenkteeken’, zegt hij, ‘dat ons tegelijk het staatkundig en het godsdienstig leven
onzer voorvaders in herinnering brengt.’
‘Want zoo is de oude kerk, waar acht eeuwen hun kenmerk op gezet hebben en
die ons blijft als de laatste bladzijde der roemrijke en veelbewogene geschiedenis
van het verblijf onzer vorsten te Tervueren. Hare legende is die van het hertogelijk
kasteel, welks lot zij deelde in grootheid en in rampspoed. Door onze machtige
graven van Leuven gebouwd van denzelfden steen als hun slot, werd zij als een
onmisbaar onderdeel daarvan beschouwd. Verfraaid, vergroot en hersteld door
Hendrik I, Hendrik II en Margareta van York, Johanna van Brabant en Antonie van
Bourgondié, Albrecht en Isabella, Karel van Lotharingen, bewaart zij het kenmerk
van de verschillende huizen, die ons geregeerd hebben. Zij zag onze souvereinen
nederknielen aan den voet van hare altaren, hun stoffelijk overschot aan haar
toevertrouwen, en hunne ziel uitstorten in vrome stichtingen. Zij schreven in hare
jaarboeken de namen en daten van hunne voorouders, en ontleenden aan haar
den luister, om de belangrijkste gebeurtenissen van hunne regeering te vieren. Die
kerk was hunne kerk, met hetzelfde recht als het kasteel. Thans, nu dit verdwenen
is, zonder een spoor na te laten, is het de kerk alleen, met hare wankelende kruizen,
hare afgebrokkelde tinnen en haar instortend dak, die ons zijn trotsch verleden
herinnert, vermengd met zooveel grootheid en zooveel lotwisselingen.
Maar ook haar dreigt hetzelfde lot. Hare muren scheuren overal, het water lekt
door de gewelven, en elke bemoste steen, dien de winter losmaakt, wijst op de
dringende noodzakelijkheid van wetken tot behoud, die de kerkfabriek, bij gebrek
aan middelen, in de volslagene onmogelijkheid is te ondernemen.
Voor deze laatste en dreigende bouwval, waaruit nog zooveel grootheid straalt,
is de indruk te smartelijker, omdat de talrijke mishandelingen die de kerk heeft
ondergaan, samenvallen met- de rampspoedigste gebeurtenissen van onze
e

geschiedenis. Wreedaardig verwoest tijdens de troebelen van de XVI eeuw, beroofd
en verarmd na twee eeuwen van oorlogen en omwentelingen, is de verlaten toestand,
waarin zij zich bevindt, het gevolg van onze politieke strijden, waarvan zij altijd het
slachtoffer was.
Wij gelooven dus dat zij ten volle de opofferingen rechtvaardigt, die wij voor haar
verzoeken, en wij wijzen op haar als een van die monumenten, die hunne
geschiedkundige beteekenis hebben, wier behoud voor het land van belang is, en
die om die dubbele reden
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buitengewone begunstiging van den Staat verdienen. Met het grootste vertrouwen
doen wij een beroep op die tusschenkomst van staatswege, want nimmer is het
gouvernement des Konings, de bewaarder der grootsche traditién, karig geweest
in zijne buitengewone toelagen, waar het betrof de bestendiging van een nationaal
aandenken, dat dreigde te verdwijnen.
Uit dit oogpunt hebben wij ons voorgenomen in dit eerste gedeelte onze kerk voor
te stellen, geheel afgezien van haar archaeologisch belang. Mogen wij er in geslaagd
zijn om de welwillende aandacht der Commission royale des Monuments op haar
te hebben gevestigd; het zoude ons een groote troost zijn, den eersten steen te
hebben aangebracht voor de bevestiging van dat aloude godshuis, dat zoovele
geslachten heeft zien heengaan, en in welks schaduw wij weldra zullen rusten.’
Met ontroering leest men deze aandoenlijke regels, waarvan wij onzen lezers de
vertaling niet hebben willen onthouden.
Weinige weken na het verschijnen van zijn boek, sloot de eerwaarde schrijver
voor altijd de oogen. Hij rust nu in de schaduw zijner dierbare kerk, helaas, zonder
dat het hem gegeven is geweest, den innigsten wensch zijns levens vervuld te zien.
Het was hem zelfs niet vergund het tweede deel van zijn werk, waarin hij de kerk
archaeologisch wilde behandelen, uittegeven. Zijn te vroeg ontslapen is voor de
wetenschap een zwaar verlies.
Terwijl hij het onderwerp van het werk, dat hij tot een goed einde hoopte te
brengen, volkomen machtig was, heeft hij geene aanteekeningen nagelaten, die
een ander in staat zouden stellen zijne langdurige studien ten nutte te maken.
Het is mij met bekend of er van hem eenig ander werk in handschrift bestaat,
hetzij voltooid of onvoltooid.
Zijne oudheden werden in het openbaar in de pastorie verkocht den 30 April 1892.
Het merkwaardigste stuk, dat de gadingmakenden elkander hebben betwist, die,
e

zooals men zeide, zelfs van Parijs waren gekomen, was een altaarkruis uit de XII
eeuw, in byzantijnsch email, 31 centimeter hoog. Het moet voor 1500 franks zijn
toegewezen.
In de verzameling was ook eene pauselijke roos, genueesch werk van zilverdraad
(filigraan), waarin een Agnus Dei, die door Paus Innocentius XI aan eene
Aartshertogin en door Koningin Marie-Henriette aan den eerwaarden Heer Mertens
was geschonken.
Wij hopen, dat te eeniger tijd een onzer Brusselsche collega's het werk van den
overledene, over de kerk van Tervueren, in archaeologisch opzicht zal voltooien.
Moge de tegenwoordige herder van Tervueren's gemeente spoedig de vrucht oogsten
van het door zijn voorganger gezaaide en door rijkelijk toestroomende subsidién
den tempel een passend voorkomen kunnen geven.
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Allen, wien het behoud van de oudeerwaardige bouwwerken van ons land ter harte
gaat, zullen in dezen wensch met mij instemmen.
Men is bezig voor den Heer Mertens een grafteeken te bewerken zooals ook voor
zijne laatste voorgangers in Tervueren is geschied.
Door de uitgave van deze regels heb ik het bewustzijn een plicht van dankbaarheid
(1)
en hoogachting jegens den verstorvene, met vreugde te hebben vervuld .

Brussel, Mei 1892.

(1)

Ik kan niet in gebreke blijven, mijn hartelijken dank te betuigen aan mijn medelid, den Heer
L. Paris, Bibliothecaris van het Brusselsch genootschap voor oudheidkunde, voor de mij
verschafte mededeeling voor dit opstel.
Het zij mij voorts in het belang der wetenschap vergund, eenige in de Etude sur l'Eglise de
Tervueren voorkomende, kleine vergissingen te herstellen, die intusschen aan de waarde
van het boek volstrekt geen afbreuk doen.
Bl. 41 en 43. Het is Nicolaas Peeters, schepen van Tervueren, in 1422, die zegelt met het
wapen, toegekend aan Jacob Peeters, schepen in 1465-1470. Dit wapen is onjuist
weergegeven. Lees o.a. croissant in de plaats van croisillon.
Ibid. Hendrik Margerits of Margarits, en niet Mergaerts, noch Mergants, zegelt in 1407 met
de ‘trois maillets penchés au francquartier chargé d'une bande ou d'un poisson, posé en
bande’.
Gerard M., schepen in 1415 en 1422 zegelt met het wapen dat op bladz. 43 is aangegeven.
Bladz. 42. Arnold van der Leeps, zegelt 1398, 1404 en 1409 met het aan Gerard Van der
Leeps toegekende wapen; lees annelet in de plaats van annulet.
Ibid. Hendrik Herpere, 1362-1415. Zou dit één persoon kunnen zijn? Het beschreven wapen
is door mij aangetroffen op zegels van 1387 tot 1410.
Ibid. Daniel Nuwechs, schepen 1354-1401? Ik heb het zegel aangetroffen van Daniel Neuwech,
schepen in 1396. De punten der scharen zijn naar boven.
Ibid. Het wapen dat aan Pieter van de Poele, schepen in 1404, wordt toegekend, is gevoerd
door Jan, schepen in 1415. De blasoneering is onvolledig.
Ibid. Het aan Jan van der Borcht, schepen in 1415, toegekende en onvolledig beschreven
wapen, behoort hem zeker niet toe. Ik heb het gevonden op het zegel van Hendrik van der
Borch, die in 1367 zegelde voor een schepen van het hof van Dieseghem, die geen zegel
had.
Bladz. 43. Het wapen, dat aan Willem Blondeels, gezegd Spilrines, of Spikinc, wordt
toegeschreven, is dat van Wijnand Spijkinc, schepen van T. in 1397 en 1415. In de plaats
van contournant lees entourant.
Bladz. 44. Op zegels van 1397, 1410 en 1412 heb ik het wapen gevonden van Hendrik van
Berge, en niet van den Berge.
Ibid. In de plaats van Rassons Sijs, schepen van T. in 1339 1402, lees Rasse Sijs, schepen
van T. in 1402. Het spoorradertje bevindt zich in de point (midden) en niet in den coin van
het schildhoofd.
Voor meer bijzonderheden vergelijke men mijn Armorial Brabançon. Recueil d'armoîries
inédites. (Brussel, 1890.)
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Boekenkennis.
La reine Christine de Suède à Anvers et Bruxelles, 1654-1655. Bruxelles, Alfred
le

0

Vromant et C , 1891, in-12 , 167 blz.
De schrijver van deze belangrijke bijdrage tot de geschiedenis zoo wel van koningin
Christina van Zweden, de Semiramis van het Noorden, als van de steden Antwerpen
en Brussel, is Zijne Excellentie de heer Karel van Burenstam, gevolmachtigd minister
van Z.M. den koning van Zweden en Noorwegen, te Brussel.
Hij deelt daarin, vele tot dusverre geheel onbekend gebleven bijzonderheden
mede, over het verblijf van deze merkwaardige vorstin te Antwerpen en Brussel in
1654-1655, allen geput zoowel uit publieke als uit particuliere archieven.
Dank zij gebracht aan den geleerden zweedschen schrijver en diplomaat.
M.N.
Poëzie, door HÉLÈNE SWARTH. Beelden en Stemmen. Sneeuwvlokken. Rouwviolen.
Passiebloemen. Nieuwe gedichten. Amsterdam, P.N. Van Kampen en Zoon. 286
o

bladz. in-8 met portret.
De voortreffelijke dichteres wier naam wij hier vermelden, stelt hier vroeger reeds
gedrukte gedichten met nieuwere bijeen. Wij weten, het zijn meest kleine perelen
van eene enkele bladzijde. Zij zijn minder naar de gedachte, dan naar den vorm
aaneengeregen.
De gedichten waarmede de bundel opent, Verlaten straat, Het doode kindje,
Kwâjongens, enz. boeien elkeen in 't bijzonder door den dichterlijken geest, zoowel
als door de zuiverheid van vorm.
Verderop in het boek ontmoeten wij gedichten die, ofschoon bekend, raadselachtig
schijnen. Zoo bijv. bl. 17: Van 't vuur dat niet wordt uitgebluscht, waarin de dichteres
uitroept: ‘Ik brand met mijn lief in het hart der hel’... ‘Al zou mij de hemel ook open
gaan... Veel liever blijf ik bij mijn lieven schat’... Zie, dat kan eene christelijke
jonkvrouw, al was zij Francesca da Rimini, toch zoo letterlijk niet meenen.
Sommige trekken uit Christoforos, Geluk en andere gedichten bevestigen dit dan
ook. De dichteres loopt eigenlijk het vonnis over hare daden en werken vooruit,
elders zeggende dat zij ‘eeuwig zweven
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zal tusschen hel en hemel. Een engel heeft het haar verkond. Maar ofschoon de
gedachte niet ondichterlijk is, drukt ons hierbij toch weder de onnatuurlijkheid en
gelooven wij dat de dichteres ook hier niet ernstig spreekt, dat zij slechts eene
opwellende gedachte mededeelt, die zij alras weder heeft laten vallen.
Zeker is het echter, de lezer zoekt bijna te vergeefs in die 286 blz. naar éen woord
van troost, van bemoediging, van opbeuring, terwijl overal de vertwijfeling
doorschemert.
Of de dichteres de Lente, de Mei, Het Vagevuur bezingt, haar eenige troost is de
liefde, de kus; er bestaat, naar 't schijnt, voor haar geen ander geluk!
De Zonnestralen wekken bij de dichteres het begeeren naar ‘het bouwen van een
lichtpaleis’. De Kersen het verlangen naar eenen ‘rooden mond’ op. enz.
Mocht Helena Swarth ons hare kunstvruchten in chronologische orde gesteld
hebben, wij zouden ons dan met belangstelling in den gang van hare gevoelens
hebben kunnen verdiepen!
Groote kunstvaardigheid kunnen wij in elk geval aan de dichteres niet ontzeggen.
Tot slot de laatste strophen des boeks:

Isaäk.
O God, mijn God! nu 't offer is gebracht,
Nu ik mijn laatst Geluk, als Abraham
Zijn lieven zoon, naar 't bloedig outer nam,
Nu laat mij weenen, heel mijn levensnacht!
Omkransd met bloemen als een offerlam,
Huppelde 't argloos kind, met rijs bevracht,
En waagde een vraag of neurde een wijsje zacht,
Tot Abram aan de plek der wijding kwam.
Doch eer op 't weerloos hoofdje 't offerzwaard
Neerdaalde, greep een engel Abrams arm.
En zie! den vader bleef zijn kind gespaard. O laatst Geluk, gekoesterd lang en warm,
U heeft geen engel voor Gods troon bewaaard...
En 'k voel mij nu zoo eenzaam en zoo arm!

Mij dunkt in deze regelen, waarmede de dichteres haar werk besluit ligt de
bevestiging van de schatting die wij hierboven uitspraken.
e

Ghetiden Boec. Naar een handschrift der XV eeuw, uitgegeven door Dr. K. DE
GHELDERE, van de Koninklijke Vlaamsche Academie. Gent, Alfons Siffer, 1893
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Met zorg heeft de uitgever dezen ouden tekst bewerkt en sierlijk heeft de drukker
hem uitgevoerd.
Het boek opent met eene beschrijving van het handschrift en een overzicht der
vroegere bezitters.
Het is opgedragen ‘aan de leerende jeugd van Vlaanderen’ om oude taalvormen
en de ‘onbedorvene tale’ te leeren kennen.
‘De misslagen die in het handschrift voorkomen’ zijn verbeterd ‘door de vergelijking
met een ander handschriftelijk Getijdenboek, van omtrent denzelfden tijd.’
De boekwerken welke gediend hebben om eenige oude woorden uit te leggen
zijn met zorg in eene lijst van drie bladzijden vermeld. Het Boec opent met eenen
kalender voorafgegaan door twee cirkelvormige figuren, waaruit men gemakkelijk
het guldengetal en de Zondagsletter kan opsporen. De kalender zelf bevat geene
bijschriften; de namen der Heiligen zijn zoo groot in getal als de dagen des jaars.
Dat de kalender uit Vlaanderen stamt zouden wij niet vast beweren en meenen
dat de opdracht aan de geheele Nederlandsche jongelingschap kon gericht zijn.
Van de meeste woorden waaabij de schrijver in de woordenlijst opgeeft: ‘Nog
heden in Westvlaanderen gebruikelijk,’ kunnen wij evenzeer getuigen: ‘In Holland,
in Utrecht, enz. gebruikelijk;’ dat geldt voor aanbeden, barnen, begaan zijn, benen,
enz.
Ook vele andere woorden verlangen in de Noordelijke Nederlanden geene
uitlegging als: Brootbidder, confuus, deerne, dorsten, dusdanich, gave, gescutten,
ghewaerdich di, jammer, lantaarne, ontbreken, ontfermuh, termijn, wachte, wynranc,
yghelic, enz.
Als men bedenkt dat het hs. afkomstig is van Balthazar Huydecoper, is het niet
gewaagd den oorsprong aan Noord-Nederland toe te schrijven. De uitgever heeft
eene zeer verdienstelijke taalstudie geleverd.
Johannes Mabillon. Ein Lebens-und Literaturbild aus dem XVII. und XVIII.
Jahrhundert, von P. SUITBERT BaUMER Benediktiner der Beuroner Congregation.
o

Augsburg, 1892. XII, 270 p. in-8 .
In het jaar 1888 verscheen te Parijs het werk van den heer Emmanuel de Broglie:
Mabillon et la Société de l'Abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Schrijver leerde ons
daar Mabillon kennen van eene zijde welke maar al te dikwijls onopgemerkt wordt
voorbijgegaan. Inderdaad, terwijl bijna overal Mabillon als de ‘geleerdste Benedictijn
e

der 17 eeuw’ begroet wordt, hebben toch slechts zeer weinigen hem leeren kennen
als het zinnebeeld van den waren benedictijner-monnik, die wetenschap en
geleerdheid met alle kracht nastreeft, maar zich vooral in de kloosterlijke deugden
weet te oefenen. Meestal ook wordt de abdij van Saint-Germain als eene soort van
Akademie beschouwd, of als eene letterkundige oefenschool voor geleerde
kloosteilingen, terwijl toch de echte ‘moine de la Congrégation de St.-Maur’ eerst
en vooral als een ware benedictijner-monnik dacht en gevoelde, en, getrouw
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aan den Regel zijner Orde, geen hooger doel kende dan de bevordering van Gods
eer, de verheerlijking der heilige Kerk en zijne eigene heiliging; en de historische
navorscher die dit uit het oog verliest, begrijpt nooit ten volle de ware beteekenis
van de reusachtige werkzaamheid der Mauristen, op litterarisch, geschiedkundig
en godsdienstig geoied.
De heer Emmanuel de Broglie heeft, zeer te recht, Mabillon ook van deze zijde
beschouwd. Hier en daar nogthans zijn belangrijke punten aan zijne aandacht
ontsnapt. P. Suitbert Bäumer, daarentegen, beter op de hoogte van de benedictijner
t

overlevering en van de grondbeginselen waarop de Congrégation de S Maur
gevestigd was, heeft deze gapingen aangevuld; vervolgens heeft hij in het leven
van Mabillon de godsdienstige beweegreden gezocht die hem tot zijn rusteloozen
arbeid aanspoorde. Ondersteund door de beste bronnen, en geholpen door talrijke
handschriften, welke hij zelf nauwkeurig onderzocht en doorgelezen heeft, schetst
P. Baumer op meesterlijke wijze, in de eerste bladzijden van het boek, den toestand
de

van Frankrijk in het begin der 17 eeuw en de eerste levensjaren van Mabillon.
Duidelijk en klaar weet Schrijver vervolgens de verschillende deelen van zijn werk
uiteen te zetten; zonder moeite volgt de lezer den gang der gebeurtenissen en de
veelzijdige ontwikkeling van Mabillon en zijne medebroeders uit het klooster
Saint-Germain, gedurende de reizen welke zij nu en dan ondernamen om hunne
ontzaggelijke uitgaven tot stand te brengen.
Iedereen die het boek van P. Baumer ter hand neemt, zal met genoegen den
jeugdigen leerling, waaruit later de stichter der moderne diplomatie zou opgroeien,
gadeslaan, vooreerst in het ‘Collège des Bons-Enfants’ te Reims, en vervolgens in
sten

het seminarie dier stad, waar hij den 1
Augustus 1652, op schitterende wijze den
titel van magister artium behaalde. Schilderachtig wordt de intrede van den jeugdigen
t

Mabillon in het klooster van S Remy (1653) geteekend, en nauwkeurig wordt zijne
levenswijze beschreven gedurende het noviciaat, alsook zijn ijver voor de liturgie
en de zorg waarmede hij zich voorbereidde tot de priesterwijding, welke hij den
sten

27

Maart 1660 te Amiens ontving.
t

Verder treffen wij Mabillon te Corbië aan, daarna te S Denys en eindelijk, in 1664,
in het klooster van Saint-Germain-des-Prés.
de

Een zeer belangrijk kapittel is het V , waarin P. Bäumer den toestand van dit
klooster beschrijft en aantoont welke ontzaggelijke schade de zoogenaamde
t

‘Commende’ in alle kloosters en in het bijzonder in dat van S Germain veroorzaakte.
de

Het VI

hoofdstuk bevat eene duidelijke beschrijving van den toestand der
de

t

Benedictijner Orde in de 17 eeuw, en vooral der ‘Congrégation de S Maur’ (gesticht
de

in 1639). Met het VII hoofdstuk begint het uiteenzetten der eigenlijke litterarische
werkzaamheid van Mabillon en zijne medebroeders, waaronder Dom Luc d'Achery,
Dom Théodore Ruinart, Dom Claude de Bretagne, en Dom Michel Germain op de
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eerste plaats mogen genoemd worden. Wij zien dan hoe, het een na het ander, tot
stand kwamen de Acta Sanctorum O.S.B., De Re Diplomatica, de uitgaven der
werken des H. Augustinus en de Annales. Onder de Controversen wordt vooral
besproken de pennestrijd tusschen Mabillon en Dom Armand Le Bouthillier de
Rancé, stichter der Trappisten, over de beoefening der studiën in de kloosters. (Cap.
XVII). Boeiend ook zijn de reizen van den geleerden Benedictijn beschreven in
Vlaanderen en Bourgondië, in Zwitserland, Duitschland en Zwaben (Iter Germanicum,
Cap. XIII en XIV), in Beieren en naar Salzburg, in Italië (Iter Italicum), In 1685 en
1686, Cap. XV en XVI).
de

Het XIX Hoofdstuk bevat het verhaal der laatste levensdagen van den gevierden
(1)
(2)
kloosterling en van zijnen dood, die op zijnen naamdag, in het jaar 1707 voorviel .
Het geheele werk sluit met eene lijst der uitgaven van Mabillon's werken, en een
Alphabetisch Register dat met zorg vervaardigd is.
Wij zijn overtuigd dat het werk van P. Suitbert Bäumer gretig in de geleerde wereld
zal ontvangen worden. Wij durven hopen dat bij eene eventuëele tweede uitgave,
sommige kleine vlekjes, zooals o.a. het ‘zu Ackoy in der hollandischen Grafschaft
Leerdam’ van bladz. 4, uit den tekst zullen verwijderd worden.
D.W.
Conseils d'une tante à sa nièce, par LOUISE DE CROISILLES, avec une préface de
l'écrivain des Paillettes d'or. 1 vol. tn-12, VIII, 174 p. Avignon, 1892, bij Gebroeders
Aubanel.
Men weet dat de schrijfster van dit lieve boek, die zich Louise de Croisilles noemt
geene onbekende in ons land is; namelijk Jonkvrouw Stratenus werkt sedert
verscherdene jaren mede aan het belangrijk tijdschrift La Jeune fille. Het boekdeel
bevat eene reeks van verschillende onderwerpen, zooals: Het Volmaakt geluk, De
Moedeloosheid, De Kunst van spreken, De Kunst van luisteren, Kasteelen in Spanje,
Zelfverloochoning, enz. Al deze onderwerpen zijn sierlijk, altijd edel van gedachten,
zonder schoolmeesterachtigheid, levendig, nooit alledaags behandeld. Het zijn
geene slaapverwekkende redevoeringen voor kostgangers. Het zijn bezielde
spreuken, vol van christelijken zin. Het zijn afbeeldingen van onze maatschappij.
De lezing ervan is gemakkelijk en vertroostend. Wanneer men die geëindigd heeft
voelt men zich beter.
Wij bevelen vuriglijk dit smakelijk boekdeel aan de huism oeder

(1)
(2)

t

27 Dec. S Johannes-de-Dooper.
Hij was 75 jaar oud. Op zekeren dag dat Mabillon bezig was met het afschrijven van het leven
des H. Anselmus, die, zooals bekend is, in het jaar 1109 en in den ouderdom van 75 jaar
overleed, trad Dom Ruinart zijne cel binnen. Zonder het Benedicite van den binnentredende
te beantwoorden, zeide Mabillon dat hij in den zelfden ouderdom als de H. Anselmus zou
sterven. En dit geschiedde. (Vgl. Baumer, p. 232.)

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

94
en onderwijsgestichten. Het is wonderlijk goed geschikt als ‘leesboek’ of tot hulp bij
't onderwijs.
De stoffelijke zij le van het werk is niet veronachtzaamd. Zij beantwoordt aan de
letterkundige waarde.
Eléments de Droit naturel, par D.R. DE CEPEDA, traduits de l'espagnol par ANG.
ONCLAIR. Paris, Retaux-Bray, 1891.
De vragen van staatkundigen, maatschappelijken en economischen aard treden
in onzen felbewogen tijd immer verder op den voorgrond. Bevoegden en vooral
onbevoegden spreken en schrijven in boeken, couranten, leerstoelen, en
vereenigingen over recht en vrijheid, gezag en onafhankelijdheid, over algemeen
en beperkt kiesrecht, over protectie en vrijhandel, hervorming der bestaande
toestanden, verbetering van het lot van den werkman, over Staats- en
Kathedersocialisme; met één woord, iedereen acht zich geroepen over de moeilijkste
onderwerpen een oordeel te vellen, en voor iedere kwaal een geneesmiddel aan te
wijzen, zonder zelfs te vermoeden, dat de oplossing van dergelijke vraagstukken
iets meer vordert, dan eene oppervlakkige kennis uit de eene of andere courant
opgedaan.
Wie echter niet wil oordeelen als een blinde over kleuren, en een veiligen weg
zoekt in het doolhof der talrijke stelsels, moet een handboek van het Natuurrecht
raadplegen, ten einde de noodige kennis der beginselen te verkrijgen, in wier licht
iedere maatschappelijke hervorming beschouwd en getoetst dient te worden,
Onder dit opzicht kan bovenstaand werk de beste diensten bewijzen, vooral,
omdat de schrijver de voornaamste strijdvragen van onzen tijd breedvoerig behandelt.
In het eerste deel (bl. 73) worden op bondige wijze de hoofdwaarheden ontwikkeld,
welke het natuurrecht tot onmisbare grondslagen dienen.
Daarop volgt het Natuurrecht zelf, en wel vooreerst het Individueele recht (bl.
296), waarin op meesterlijke manier de algemeene beginselen, de oorsprong, de
natuur, de grenzen van onze aangeboren en verkiegen rechten ontvouwd worden.
Het hoofdstuk over het eigendomsrecht verdient in onze dagen vooral de aandacht.
Noch de stellige wet, noch de menschelijke overeenkomst, noch de arbeid kunnen
de eerste bron van het eigendomsrecht zijn; dit recht vloeit voort uit de natuurwet,
welke den mensch de bereiking van zijn einddoel bij middel zijner werkzaamheid
gebiedend voorschrijft, en hem de noodige krachten daartoe verleent en verzekert.
Het maatschappelijk recht (bl. 570) bevat de volgende hoofdstukken: de
rechtsbetrekkingen welke ontstaan uit het huwelijk, de familie, en de Staat. Het
wezen en doel van den Staat, zijne macht, zijne verhouding tot het huisgezin en de
maatschappij; zijne betrekking tot de werkgevende en werkende klasse, tot den
stoffelijken, zedelijken en godsdienstigen vooruitgang; zijn toezicht op het onderwijs
en de opvoeding der burgers. Eindelijk wordt de oorsprong van het openbaar gezag
en zijne verschillende vormen aan een wetenschappelijk onderzoek onderworpen.
Het international natuurrecht en eenige beschouwingen over de Kerk en hare
verhouding tot den Staat besluiten het boek (bl. 590).
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Uit dit overzicht kan de lezer zich een begrip vormen van de samenstelling en den
inhoud van het handboek. Hij zal ontwaren dat de vragen, welke in onze dagen de
geesten alom boeien en bezighouden, met de grootste zorg besproken worden.
Ook tusschen de katholieken bestaat verschil van gevoelen omtrent het al of niet
wenschelijke der Staatsinmenging in het verbeteren der maatschappelijke
toestanden. De eenen zijn huiverig iets van den Staat te vragen, en wantrouwen
alle tusschenkomst van het openbaar gezag. In het bijzonder veroordeelen zij de
internationale overeenkomsten betreffende den arbeid, en willen de
Staatsbevoegdheid zooveel mogelijk beperken, uit vrees van de individueele vrijheid
aan de eischen van het Socialisme op te offeren.
De anderen zijn voorstanders eener matige en beperkte Staatsbemoeiing Niet
alleen is het de roeping van den Staat de strikte rechten der burgers te beschermen,
hij moet ook zorg dragen dat uit het bestuur van het land de welvaart, zoo van de
gemeenschap als van de afzonderlijke burgers voortvloere. Het is de plicht van het
openbaar gezag, de noodige zorg aan te wenden, om het welzijn en de belangen
der arbeidende klasse te verzekeren. Worden de algemeene belangen, of die van
een afzonderlijken stand geschaad, of ook maar bedreigd, dan moet noodzakelijk,
zoo er geen ander middel tot verbetering of voorkoming overblijft, de Staat tusschen
beiden komen.
Deze laatsten beroepen zich niet ten onrechte op de jongste En yclick van Leo
XIII. Immers deze wil dat de Staat de goedgezinde werklieden bescherme tegen de
oproerstokers; hij wenscht wettelijke voorziening om de werkstakingen te voorkomen:
voor den arbeider verlangt hij de bescherming van zijn godsdienstig leven en
hoofdzakelijk de Zondagrust. De Staat moet beletten dat de werkman op welke wijze
ook geexploiteerd worde, dat de kinderen te jong naar de fabriek gezonden, de
vrouwen aan het huisgezin ontrukt en de mannen met arbeid overladen worden.
De Encycliek laat nogtans niet na den Staat tot omzichtigheid te manen, want hij
loopt gevaar een terrein, dat het zijne niet is, te betreden, het bijzonder en privaat
gebied van burgers en huisgezinnen. ‘Opdat in deze en dergelijke zaken... de Staat
zijne bemoeiing niet te ver uitstrekke, vooral met het oog op verschil van
omstandigheden, tijden en plaatsen, daarom verdient het de voorkeur dergelijke
zaken voor te behouden aan de beslissing van vereenigingen.. of een anderen weg
in te slaan om de belangen der werklieden naar behooren te waarborgen, zoo noodig
onder de bescherming en het toezicht van de burgerlijke overheid.’
Het is geen klein verdienste van den schrijver den katholieken de beginselen en
den veiligen weg aan te wijzen, om zonder horten noch stooten de maatschappelijke
wanverhoudingen op geleidelijke wijze eenigszirs te verbeteren en te wijzigen. De
leer van het Handboek aan de beste bronnen ontleend is onberispelijk, de bewijstrant
is kort en bondig, en vooral geschikt, om jongere lezers tot diepere studie en eigen
onderzoek aan te sporen.
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Moge het werk van den geleerden professor de kennis der beginselen op het gebied
van het natuurrecht bevorderen, en tot de oplossing van het sociale vraagstuk
krachtig medewerken.
r

D A. DUPONT.
Een Wandelingsken door eenige Socialistische schriften van J.R. doctor in
Wijsbegeerte en letteren. Ninove, Anneessens. Prijs 75 centiemen, 36 centen.
De heer J.R. is geen onbekende op sociaal gebied. Reeds heeft hij in ‘De Daghuur’
een der bijzonderste punten onzer beroerde tijden met goed gevolg behandeld. Nu
is hij er op uit, aan de hand van socialistische schrijvers zelven, het gevaar bloot te
leggen dat de maatschappij door het socialisme bedreigt. De schrijver toont het
program der duitsche sociaaldemocraten, hun einddoel onder opzicht van godsdienst,
van staatkundige en maatschappelijke inrichting, en de oorzaken van de spoedige
ontwikkeling onzer sociale ziekte. Onder deze laatste wordt, door den Gentsche
leider der socialistische werklieden, het verspreiden der machienen gerekend.
Het socialismus dat op den grond der hedendaagsche maatschappelijke
ontevredenheid en godsdienstige onverschilligheid zoo weelderig gedijt, wordt
dagelijks meer en meer regel- en stelselmatig ingericht. Sommige zijner bestrijders
meenen dat men met eenige algemeene opmerkingen de bestbeslagene socialisten
kan weerleggen. De meening behoort nog niet tot het verleden dat het er den
socialisten om te doen is alle eigendommen te verdeelen; doch met zulke wapenen
wordt de strijd heden niet geleverd.
Het is wenschelijk dat ernstige werken zooals het hier vermelde, onder ons volk
verspreid worden. Laat langzamerhand eene anti-socialistische bibliotheek tot stand
komen, als burcht ter afwering van den maatschappelijken vijand. Wij hebben behalve
den omzendbrief van Leo XIII met verschillende verklaringen, de Begrippen van
huishoudkunde, door A. Verhaegen, Rozekens eerste Communie, door A. Janssens,
Het Socialismus van Cathrein, vertaald door E. Soens, dat eene volledige uit- en
wederlegging van 't stelsel bevat, De Kanker onzer eeuw, door Van de Kerckhove,
Gilberta door O. Loosen. Verder een aantal vlugschriften, redevoeringen enz.
Laat ons ten slotte zeggen dat de heer J.R. niet alleen als vriend der ware
wetenschap, maar uit overtuiging en met edele hartstocht de rechten van het volk
verdedigt.
E.

Vondeliana.
o

In de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, 1892, n 10, komt een artikel van G.
Segers voor: Vondel en de Roomsche leer.
o

In Noord en Zuid, n 5, slaat v.M. voor, in Jephta, vers 1890. Staert van plaeghen,
in pl. van Staert van jaeren te lezen.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

97

Inhoud van Tijdschriften.
België.
Archéol. de Belg. (Annales de l'Acad. d'). 9. De Nouë: Législ. de l'anc. princip.
de Stavelot-Malmédy.
Belfort. 11, 12, 1. Van Voordenhove: Vlaamsche tapijten en Gobelins. Claerhout:
Westvl. Idioticon. Mets: De Aya Sofia, de broch. v. Bots, etc. Drijver: Middelnederl.
dichtk. J. Bols: Latijnsche uitspraak. Goetschalckx: Uitgav. der Kon. Commissie v.
Geschied. De Potter: Middelnederl. rijm-snippers. Drijver: Karel ende Elegast. Van
Lantschoot: Meetjeslandsch Idioticon. Stille: Histor. grammatica d. nederl. taal. J.
Bal's verklarend woordenbock. Emile Claus. Gezelle: 1893. Martens: Uitstapje naar
de maan. Drijver: Beatrijs. Stille: Germ. en nederl. taalwetenschap. Lecoutere:
Sâvitrî, indisch epos. Mets: Kerkelijke kunst.
Biekorf. 20-23. Gezelle: Morituri. 't Laatste blad. Spaart! Meêstrate, medeblander.
Bijdr. v. de vl. rechtstaal. Naam der maanden. Kneipp's geneeskruiden.
Bullet. de l'acad. R. des sciences, lett. et B.A. de Belg. II 9-10. Lamy: Livre des
théor. et des avert. d'Ibn-Sina, par J. Forget. Potvin: Choix de Rhapsodies d'Homère.
Bulletin de la Soc. de Géogr. 4-1. Christophe Colomb. La Malaisie. Prem. voyage
de Chr. Colomb.
Dicht- en Kunsthalle. 9-10. De Raadt: Testament op rijm v. Jac. Cammaert. Ronse's
Gentsche nov. Gittée's Een. dagen in ons bergland. De vlaamsche toestand in
Z.-Vlaanderen. Namen d. gemeent. d. prov. Antwerpen. Segers: Vondel en de
roomsche leer. De taalstrijd hier en in Fransch-Vlaanderen.
Fédération artistique. 4-11. Scénologie néerland. Trois prosceniums conc. l'anc.
théât. d'Anvers; Thésée, opéra de Quinault et Lulli; Répertoires scolaires; Troupes
anglo-flamandes. Copies de Fra Angelico p. Guffens. L'apostolat de M. Péladan.
Notes s.l. instr.
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de mus. anc. et mod. l. pl. connus. Maître Martin, opéra de Blockx. Bruges en
miniature à Chicago. L'enseign. de l'art industr. L'Amsterdamsch a capella- koor.
Yolande, drame de Magnaid. Principes occultistes ds l'art. † Jos. Delin.
Magasin littéraire. 12. Bouteyre: Pourquoi Jeanne d'Arc n'a pas encore de poète.
De Harlez: Poésies chinoises.
Museum (Kempisch.) 12. Oorkondenlijst v. Mierde. Geslacht Mérode. Beersse en
Vosselaer.
Museum (Nederl.) 7-8. Van de Venne: Amerikaansche letterkunde, vooral Bellamy.
Van Cuyck: Eug. Zetternam. Worp's Huygens.
Revue de l'Art chrétien. 6. Durand, év. de Toulouse 1047-1071. Exp. de peint. de
e

maîtres néerl. du 15 s. à Londres. Volets du retable de St Bertin. Reliquaire de
l'abb. de Soleilmont. Porteplume métallique du trésor de St Franç. d'Assise. Poésie
liturg. du moyen-âge, p. Chevalier.
Revue Bénédictine. 1. Nouv. hist. du bréviaire rom. Un écriv. belge ignoré du 12
s.
Rev. de Belgique. 10. 11. Vandevelde: L'université d'Upsal. Fréson: Rich. Wagner,
l'homme et l'artiste. Deux filles nat. de Charles-Quint. Séville et Cordoue.
Rev. Générale. 11-12. Woeste: Mémoires de Talleyrand. Bordeaux: Renan. Belmont:
A l'Acad. franç.: E. Lavisse. Buet: La marquise de Blocqueville. Freson: Les maîtres
e

chanteurs au 16 s. Ballades russes, p.H. Hoornaert. Au Ciel, p.J. Casier. James
Ensor, p.E. Demolder. La fin des dieux, p. Mazel. La terre promise, p. P. Bourget.
Toekomst. (De) 10-12. De Mont: Ov. Shakespeare. Segers: M. de Vries.
Hoogewerff's Petrus Dathenus, trag. in 5 bedr. Renan.
Volk en Taal. 4-6. Fruitnamen. Kaartspelen. Fransche tijd te Oudenaarde. Bijdr.
t.d. nederl. taalschat: Het weefgetouwe. Beeldspreuken. Du Catillon: De markt v.
Wareghem. De Kerstblok.
Volkskunde. 10. Gittée: Sted. en dorp. teg. elkander. - Loten weervoorspell. i. de
spreekw. Bedevaart te Mulken.
Volksleven. (Ons) 11-12. Bijdr. tot een Kempisch Idioticon. Kikvorschen kruien.
Sagen, Sprooken. Joos' Westvl. vertelsels. De klokken.
Vlaamsche School. Salon v. Gent, bl. 161. Arthur Briët, 181. Het Landjuweel in
1892, 183. Hulde aan Max Rooses, 193. Het gulden cabinet der schilders, 191.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

99

Nederland.
o

Archief v. nederl. kerkgeschiedenis. N 1. Acquoy: De Psalmwijzen d. ned. herv.
kerk in h. herziening. Wustenhoff: Collatien v. Joh. Brugman, n. een Gentsch
handschr.
Familieblad. (Nederl.) 10-11. Brielsche vroedschap 1618-1794. Familie de Marez.
Schimmelpenninck. Van Sevenaer. Gardin, Noey, Noy, Noyen. Sehas. Schrijver.
e

Van Wassenaer. Van Sevenhoven. Handsch. uit de 15 e.: Généalogie de la Bible
(66 miniaturen) Van Romondt.
Gids. 11-12. Van Hall: † J.H. Hooijer's schetsen. Cosijn: M. de Vries. Dyserinck:
Wolf en Deken. Polak: Seneca tragicus. Boissevain: Tennyson. Arthur's komst, v.
Tennyson. Van Hall: Mounet-Sully als Oedipe. Simons: De toekomst der duitsche
litteratuur. Hubrecht: Spreken de aapen? C. Huygens' Hoogenoord. De Beer's
Gesch. d. nederl. letteren. Heine's Familienleben.
t

Maandbl. v. Muziek. 11-12. Hanslick s Vom musikalisch Schönen. Viotta:
Herhalingsteekens in symphonièn. Beethoven herdacht. Uit de dagen v. Lodewijk
II v. Beieren.
Illustratie. (Kath) 14-23. Dante's sterfbed, n.O. Friedrich. Vertrek en Terugkomst,
n. Dennelin. De Ganzen v.h. Capitool, n. Motte. Het rozenwonder, n. Flandrin. Het
verloren proces, n. Kaufinann. De novice, n. Benlhure y Gil. Christus' geboorte, n.
Manca Stropa. Keizer Domitianus in den circus, n. Motte.
Katholiek. (De) 12-1. Bots: Goethe en Schiller over Egmond. Jansen: Eppink's
Kath. kerkel. volkslied in onze moedertaal. Ermann: C. Wohler's Was das ewige
Licht erzählt. Sloet: Eerdmans over Molochdienst.
t

Navorscher. 11-12. Geslacht v. Vondel. Oudste Grafboeken d. S Jacobs-kerk te
's Hage. Van Starter? Drinklied v. 1668. Hendrik v. Ensse. Oudeman's Mid-Ned.
wdb. Slenner-Hincke. Eest. Ginhoven. Yzeren tabakspijpen en stalen pennen.
Penningen of munten? Rade. Lied Wilhelmus. De mansnaam Sebaer. Parlevinkers.
Sel.
Noord en Zuid. 5. Kok: Aren-lezing op letterk. gebied: a) Bilderdijks Aan mijne
Vrienden en Oliver Goldsmith; b) Bild.'s vertaling. Zangstukjen; c) Starings vertal.
Het Kameleon; d) pseudosonnet v. Hooft. Van Dalen: Ov. Joh. Kinker. De Beer:
Math. de Vries. Den Hertog: Da Costa's Slag bij Nieuwpoort. Bijdr. tot de studie v.
Potgieter: Aan New-York, Zandvoortsche wedrennen.
Oud-Holland. X. 3. Schlie: Regentenstuk (1635) v. Allart v. Loeninga. Bredius: De
schilder Joh. v. de Cappelle. De Roever: Nieuwe Rembrandt te Stockholm.
Haverkorn: P. de Hooch's geboor-
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teplaats. Hofstede: Beschr. d. werk. v.P. de Hooch. Van Someren: Oranje's briefwiss.
m. Wesenbeke (verv.).
Spectator. Nederl. 46-53. † Alf. Michiels, v. Hellwald, Maurenbrecher. Mantegazza's
Natuurl. Historie der Liefde. Hélène Swarth. Mélanges méd. de Montesquieu. Briev.
v. Heine. Léon I audet's Haeres en Germe et poussière. Sar Péladan. Rudyard
Kipling's werken. Groningsche Volksalm (1893). L'Envers de la soc romaine d'apr.
Pétrone Haagsch Jaarboek v. 1893: Oud-holl. kunst. Galland's Stud z. Brandenburg.
u. holland. Kunstgesch. Larrey's Madame Mère (Napoleon mater). † G. Schotel.
Vanden Brandeler's S. Jacobskerk te 's Hage. Multatuli's Liefdesbrieven.
‘Kleur-melodien’. Celtische tooversprookjes Van Eeden's Joannes Viator. † John
Lemoinne. Lessing's Nathan, vertaald d. Taco de Beer. Paul Bonnetain's ‘Passagère’.
Studiën op godsd., wetensch. en letterk. gebied Amerika: op schoolgebied.
Tijdschr. v. nederl. taal- en letterkunde. 4. Moltzer: De Ogier-sage. Nauta: Toirt,
toert. Beets: Toerewevet-tortwevel; zetpil. Uhlenbeck: Gat, ontberen, stekan. Kalff:
Hsch. v. Hooft en tooneelstuk v. Spieghel. Buitenrust: Fresiska. Treght. Verdam:
Middelned. overblijfs. Pirenne: Ham. Fruin: Clawen en Clawenden. Kern's
Limburgsche Sermoenen.

Duitschland.
Anzeiger d. germ. Museums. 5. † A.v. Essenwein. Hans Sachs' Quellen u. Stoffe.
Der Nurnberger Rotschmied Jak. Weinmann. Eiserner Thurklopfer d. 18. J.
Flieg. Blätter f. Kath Kirchenmus. 12-12. Kirchenmusikal. Instruktionskursus in
Salzburg 1892.
Gesellschaft. (Die.) 11-12. A. Nitschke. Wie Shakespeare's Genossen in Frankfurt
astimiert wurden. Tolstor's Krieg. u Frieden. Der Dichter Conrad Ferdin. Meyer. Die
Moderne im Frauengehirn. R. Voss' Drama Unebenbürtig. P. Raché's Plebejerblut.
Jakskzakov's Aus den sibirischen Bleibergwerken. Olinet's Nemrod.
Hist. pol. Blätter. 5. 7. 11. Place du monastère d'Admont ds. l'hist. littér. Michel
Vehe, l'édit. du prem. livre de chant cath. en Allem. Der Maler Wilh. Ahlborn. Joh.
Janssen. Gedichte v. Fr. Bonn.
Histor. Jahrbuch d. Görresgesells. 4. Funk: Berufg. d. ökumen. Synoden d.
Alterthums. Schultheiss. Karl-Friedrichsurkunde u. Karlslegende. Die d. Cyprianus
beigel. Schriften De Spectaculis u. De bono pudicitioe. Historisches aus liturg.
Handschr. Italiens. Nic.
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v. Cusa in Basel. Neueres ub. d. Martyr. d. thebäischen Legion Wolfenbuttler
Fragmente.
Magazin f. Litt. 46-52. Catalog. v. Javaansche handschr. Vondel en du Bartas.
Rooses' Rubens. Bourget's La terrc promise. Th. Fontane. Aus Auerbach's Nachlass:
Sardou's Dora u. Daniel Rochat. Wildenbruch's Meister Balzer. Der Ideologe F.
Rohmer. Erinn. an Heine. Der Dichter Otto Ludwig. Nietzsche's Wiederkunftslehre.
Georg Egestorff. R. Voss' Malaria u. Zugvogel. Aus d. Leben L.v. Gerlach's. Die
Tragodin Eleonora Duse. Jensen's Hunnenblut. Wolzogen's Tronfolger. G. Keller's
Nachlass. Heine's Familienbriefe. Fontane's Frau Jenny Treibel. Ibsen's Baumeister
Solness. Friedr. u. Ferd. v. Hellwald. Jung-italienische Opeincomponisten:
Leoncavallo, Giordano, Tasca.
Stimmen aus Maria-Laach. 10, 1. Zimmermann: Der engl. Konig. Elisabeth neueste
Biographie. Dreves: Die altest. Lieder zu Ehren d. hl. Cacilia. Baumgartner: Klassiker
der altindischen Buhne. Schmid's Dollinger. Ehrhard's Unterird. Rom. Janitschek's
Kunstlehre Dantes u. Giotto's Kunst. Die Kunstdenkmale Bayerns. Vanson's Orig.
de l'égl. de Toul. Kreiten: Provincialbriefe Pascals. Pfulf.: Mirabeau. Baumgartner:
Schi-King, das Liederbuch der Chinesen. Pastor's Janssen. Jeanne d'Arc: Litteratur.
Clemen's Kunstdenkmaler d. Rheinprovinz.
Zeitschr. f. christl. Kunst. 8-10. Skulpt. d. Kathedr. v. Amiens u. die Bildhauerschule
d. Isle de France. Z. Mittelalt. Begrabnissweise. Schnutgen: † A.v. Essenwein.
Mittelalt. Wandmalereien i. Preussen. Restaur. zu Susteren. Kraus' Kunstdenkm.
Badens. Die Konigsportale der nordfranz. Kathedralen. Neue Reliquienbuste f.d.
Haupt d.h. Paulinus in Trier. Alter Taufstein zu Seligenthal. Centralbau auf d.
Valkenhof bei Nymwegen. † Joh. Peper. Die Overbeckschen Cartons d. 7
Sacramente. Meister w.d. deutsch. Bildnerei d. Mittelalters. Der Meister v. St. Severia.
Dom zu Frauenburg. Thurme v.S. Martin zu Kassel. Ratgeb's Wandmalereien in
Frankfurt. Kunstdenkmale Bayerns. OEuvres comp. de Barbier de Montault.

Frankrijk.
Art (L'). Nov.-Déc. La femme noyée d'Amboise. J.B. Huet. L'art italien de la
Renaissance. Portrait de l'artiste et de sa fam., p. Corn. de Vos. Le musée Ingres
à Montaubon. S. Reichenberg de la comédie Franç. La statue de Balzac. Rod.
Piguet. La Madone aux Roses d'ap. Rubens et Brueghel. La comédie d'aujourd. Art
japonais. La maison de Campagne d'ap. P. de Hooch.
Correspondant. Oct.-Nov. E. Renan. Gladstone. La musique et lâme moderne. La
sculpt. au musée de Berlin. Victor Cherbuliez.
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Etudes rel., phil., hist., litt. 8-11. Delaporte: L. Veuillot épistolier. La critique bibl. au
e

3 s. Peint. de scènes évang. ds. les catacombes. Zola à Lourdes. L'apothéose de
Renan.
Mélanges d'hist et d'arch. Juill. Inscript. de Carthage. Archéol. sarde. La manuf.
nat. des Gobelins p. Gerspach.
Notes d'art et d'arch. 8-9. Andrea del Verocchio et ses élèves. De Rossi. L'aichit.
goth. au p. de vue améric. Palais d. princes d'Este à Ferrare. La fiancée de
Raphae l.
Polybiblion. 11-12. Les littératures étrang., p. Dietz Goethe et Beethoven, p. Blaze
de Bury. Petrarque et l'humanisme, par de Nolhac. Corresp. de Veuillot. Les dern.
Carolingiens, p. Lot. Rouget de Lisle, p. Tiersot. Id., p. Leconte. La Normandie
monumentale et pittoresque.
Rev. Archéol. 7-8. Anneaux et cachets de l'ép. mérov. Toponymie gaul.: Igoranda
o

fiontière. L'éc. toulous. du 13 s. Dis Pater et Aere-Cura. L'inscr. du temple du
capitole à Numbulis. Eglise St Jérémie à Abou-Gosen.
Rev. de l'Art franç. 7-8. Docum. s.l. peintre. Phil. et J.-B. de Champaigne. Vincent
Mignan, peintre-enlumineur à Paris. Tombeau p.P. Biard. Leo Macé,
sculpt.-mosaistes sur bois. Docum. s. le peintre P. Mignard et sa fam.
Revue des Deux-Mondes. Oct.-Nov. Les amies de Bernard. de St P. Le problème
de l'audit. colorée. Les hallucinations véridiques. Edgar Quinet. L'héroisme ds. la
musique. Après M. Renan. Jean de Joinville.
Revue histor. 4-12. Colomb n'est pas né à Savone. Les rois mérov. ont-ils porté
le titre de vir inluster?
Revue scientif. Oct. Comment les peupl. transf. l. civilis. et I. arts. Les orig. des
arts de l'Inde.
Revue (Nouv.). Oct. Nov. La caisse des musées. La collab au théâtre. Renan. L'art
et la province. Tennyson. Littérature persane. Châteaubriand et ses amoureuses.
Xav. Marmier.
Revue de la France moderne. Juill.-Nov. Les dern. années de Weber. Le
Bovarysme. A propos de Chopin. Les procédés de Zola.

Engeland.
Dublin Review. CXII. 1. English scholars at Bologna during the Middle-Ages. Robert
Surtees as a poet.
Nineteenth Century. Oct. Nov. The ‘Salons’ in the ancient regime. Recoll. of Renan.
Michelangelo.
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Omroeper.
Benoit heeft een nieuw orkestwerk onder handen, voor een druna van Gittens,
getiteld: De laatste dagen van Pompeji (naar Bulwers roman).
Wambach werkt aan eene opera, getiteld Melusine, op eenen tekst van Paul Billet.
Tinel heeft een nieuw werk op touw, een drama getiteld Godelieve. Het eerste
gedeelte, dat reeds voltooid is, belooft een verheven genot. Het gedicht is van
Mathilde Ramboux.
Wonderkind. Een zevenjarige pianist, Raoul Koczalsky, reeds ridder van
verschillende orden (!) maakt tegenwoordig te Leipzig grooten opgang. Hij speelt
de moeilijkste stukken van het concert-repertorium alsmede zijn eigen compositien
niet de grootste technische vaardigheid, uit het hoofd.
Jef Lambeaux heeft een grootsch werk voltooid: Bacchanten die een Faun plagen.
Er zal zeker bij de beoordeeling van dit werk menige stalen pen gebruikt worden
en menig hevig woord pro en contra vallen.
Een nieuwe opera. Er is in Italië weder een dramatische toonzetter opgestaan,
wiens werk veel grootere waarde moet hebben dan Cavalleria rusticana. Het is I
Pagliacci van Ruggiero Leoncavallo, in het Königl. Opernhaus te Berlijn met
schitterenden bijval opgevoerd. Leoncavallo volgt de voetsporen van Wagner. De
triviale, aan operetten herinnerende manier van Mascagni is teenemaal uit I Pagliacci
verbannen, alsmede diens opgeschroefde en onaangename modulatien.
Alles is er echt en natuurlijk in, aldus dramatisch waar.
Johannes Brahms. Wie zich van de werken dezes grooten duitschen meesters
eene klare voorstelling wil maken, leze het puike vlugschrift van Dr Willibald Nagel,
verschenen te Leipzig bij Hug, ten prijze van één frank. Nieuwe werken van den
toondichter: klavierstukken op. 116 en 117. Zeer oorspronkelijk en niet al te zwaar.
Kerkelijk-historische kunst. In Duitschland is eene algemeene vereeniging gesticht,
ter bevordering der ‘christelijke’ kunst. Jonkheer Dr. von Hertling, hoogleeraar te
Munchen, is tot voorzitter daarvan uitgeroepen. Dr. Schnurer, hoogleeraar te
Freiburg, in Zwitserland, is de algemeene secretaris.
Dendermonde. Wij kennen Broeckaert als eenen ijverigen werker. Hij opent eene
reeks Dendermondiana, (Dendermonde, De Schepper-Philips, 1892): Uurwerk op
het Belfort te D., Het kaatsspel te D. Zwaarddansers. St-Antoniusverkens.
Vastenavondzotten. Bescherming der zwaluwen.
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Verder gaf de heer B. in de Vlaamsche Academie nog eenige rederijkersgedichten
e

der XVI eeuw ten beste.
Koninklijke Vlaamsche Academie. Zitting van November. De heer Génard werd
tot bestuurder en de heer K. Stallaert tot onderbestuurder gekozen. De heer
Alberdingk Thijm geeft lezing van eene studie over middeleeuwsche kalenders als
inleiding tot eene uitgave die hem door de academie is opgedragen.
Zitting van December. De heer Em. Hiel draagt eenen feestzang voor ter eere
van meester Gevaert, waarin zijn levensloop met beschouwingen van algemeenen
aard worden omkleed.
Uit de werkzaamheden der afdeelingen blijkt dat de Vlaamsche Biographie eenen
goeden voortgang heeft.
De Vlaamsche taalwetten van den heer Prayon van Zuylen zijn met vele andere
(1)
werken waaronder de bekroonde werken ter perse.
Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Zitting van December. Levensbericht
van prof. Opzoomer, voorgedragen door den heer Van der Wijck.
Voordracht van den heer Van Boneval Faure over de vervallenverklaring van het
vaderlijk gezag in België.
Zitting van Januari. De heer van de Sande Bakhuyzen spreekt over een onlangs
door Bourian gevonden brokstuk van het ‘Evangelie van Petrus tusschen de ‘achtste
en de twaalfde eeuw’ geschreven. Spr. beweert dat de schrijver de evangeliën van
Mattheus, Marcus en Johannes heeft gekend. Herodes treedt hier meer in 't licht
dan Pilatus. De hemelvaart valt met de opstanding te zamen. Door dit fragment is
overigens niets opgelost. ‘De raadselen zijn grooter geworden’ zegt de spreker.

(1)

Onder 't afdrukken dezes verschenen.
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Bijlage.
's Hemels Ommekant.
WAAROM’. sprak 't jeugdig kind, ‘ziet men de gouden vleuglen
Van 's Hemels engelijes niet prijken aan 't azuur?’
En moeder zer ‘Mijn kind’, met zacht en minzaam lachen,
‘Wat gij daarboven ziet is slechts de scheidingsmuur’.
Toen sprak wêer 't aardig kind met de oogen naar den Hemel.
‘Och moeder zie, hoe schoon is toch der Hemelen wand.
Dat blauw azuur bestrooid met kleine zilvren wolken!
Wat moet het heerlijk zijn aan 's Hemels ommekant!’
En t'avond, als de zon zich wegschuilt in het Westen,
Als alle lief en leed in eenen droon verdwijnt,
Ligt rustig 't lieve kird de sterien aan te staren
En lacht het maantje toe, dat zijn vertrek beschijnt
De starten schijnen zich kroonvormig saâm te garen
En 't kindje mompelt stil, zacht kussend moedershand,
‘Wat is het firmament toch wondermoor, o moeder,
Wat zoude ik gaarne zien der Heemlen ommekant!’
Die wensch van t lieve kind steeg als de wierookwalmen
Naar 't eeuwig Eden op door de onbewolkte lucht,
En voor de zon in 't Oosten oprees uit de kimmen,
Was reeds het lieve kind het tranendal ontvlucht.
Bij 't bedje zat een vrouw in d'ochtendstond te weenen,
Haar kindje was verhuisd naar 't eeuwig vaderland,
Om in der Englenrij op Englentoon te ziagen
De Glorie en het schoon van 's Hemels Ommekant.
JOZEF DE RAS.
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Schilder- etskunst, enz.
De christelijke Typologie in beeld, in woord en in handeling,
(1)
door J.G.R. Acquoy .
(Slot.)
HET eenige mij bekende voorbeeld van typologische tafereelen in woord, vond ik
o

in handschrift N . 258 van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te
de

Leiden. Reeds Moll heeft het voor zijn ‘Johannes Brugman’ gebruikt en er in het II
(2)
deel van dat werk eene korte beschrijving en eene kleine proeve van gegeven .
Doch blijkbaar heeft deze groote kenner van het godsdienstig leven onzer vaderen
vóór de Hervorming de overeenkomst van dit handschrift met de ‘Biblia pauperum’
niet opgemerkt. Had hij dat gedaan, hij zou er het merkwaardige beter van hebben
begrepen

(1)
(2)

Zie Dietsche Warande, 1893, blz. 55 en vlgg.
Moll, Johannes Brugman, dl. II, blz. 13 v. en 259-262.
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en er ongetwijfeld toen of later uitvoeriger over hebben geschreven. De naam, dien
hij er aan gaf, duidt nochtans aan, dat hij het wezen er van zeer goed heeft ingezien;
hij noemde het een ‘typologisch leven van Jezus’. In het handschrift zelf, na den
Prologus, heet het ‘een deel vanden leven ons heren jhesu christi ghenomen wter
heiligher ewangelien bewijst mitter figuren des ouden testaments ende der
propheten’. Het bestaat uit vijf en tachtig tafereelen, elk met twee typen uit het Oude
Verbond, gevolgd door twee profetieën, en besloten met een gebed. Aangezien de
‘Biblia pauperum’ meestal slechts veertig, hoogstens vijftig tafereelen bevatten,
staan er in dit handschrift zeer vele, die aldaar niet voorkomen. Doch voor zooverre
zij er in voorkomen, is het opmerkelijk, welk eene groote overeenstemming er
tusschen deze tweeërlei soort van geschriften bestaat. Bijna overal zijn het dezelfde
typen en dezelfde profetieën. Slechts worden in deze typologische tafereelen in
woord, de typen veel uitvoeriger beschreven, dan dit bij die zelfde tafereelen in
beeld het geval is. En geen wonder: in de ‘Biblia pauperum’ wordt alles
aanschouwelijk gemaakt door eene prent; die prent is de hoofdzaak; de korte tekst
dient slechts tot hare verklaring. In het typologisch leven van Jezus daarentegen
heeft men dit hulpmiddel niet; hier moet alles worden beschreven, en dit geschiedt
dan ook, somtijds vrij breed, aan de hand van de bijbelschrijvers zelven. En wat de
profetieën aanbelangt, men vindt er, gelijk reeds gezegd is, bij elk tafereel slechts
twee, maar die twee komen bijna altijd onder de vier van de ‘Biblia pauperum’ voor.
Alleen de gebeden aan het einde van elk tafereel zijn iets nieuws. Men kan er aan
zien, dat alles op de stichting van den lezer is aangelegd. Het gansche leven des
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Heeren gaat aan zijne oogen voorbij. Alle hoofdgebeurtenissen daarvan leert hij
kennen in haar verband met het Oude Testament, waarin zij zoowel door typen zijn
voorgebeeld, als door profetieën voorspeld. En telkens, wanneer hij op deze wijze
een gedeelte met aandacht heeft gevolgd, om er de wonderbare leiding van Gods
voorzienigheid uit te leeren kennen, die eeuwenlang alles deed heenwijzen naar
Christus, en in Christus alle typen en profetiëen vervulde, stort hij zijnen geest uit
in een korter of langer toepasselijk gebed.
Leveren alzoo deze typologische tafereelen in woord veel minder voor ons op dan
die in beeld, de typologie in handeling, waarvoor ik ten slotte de aandacht nog vraag,
zal ons wederom iets langer bezighouden. Hier gáan wij ons bewegen op het gebied
van het mysteriespel.
En dan treft ons terstond een opmerkelijk verschil Bij onze beschouwing van de
zoogenaamde ‘Biblia pauperum’ en van het typologisch leven van Jezus zagen wij
zoowel de profetieën als de typen des Ouden Testaments als heenwijzigingen naar
Christus gebezigd, maar in de mysteriespelen schijnen deze twee òf nooit òf zelden
te zijn samengevoegd. Verreweg de meeste hebben geen van beide. Die, welke
iets van dezen aard bezitten, geven in den regel een profetenvoorspel te
aanschouwen; zoover ik weet, bestaat er slechts één, dat typologisch heeten mag;
maar een mysteriespel, dat de beide zaken in zich vereenigt en dat men dus
typologisch-profetisch zou kunnen noemen, is mij niet bekend.
Intusschen acht ik de samenvoeging in enkele
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mysteriespelen volstrekt niet onmogelijk, ja veeleer waarschijnlijk. Ik zeg dit met te
meer overtuiging, dewijl mij althans één voorbeeld is voorgekomen, dat er heenwijst.
Nog jaarlijks wordt er te Veurne eene kruisprocessie gehouden, die er enkele
bestanddeelen van bevat. Deze omgang is wel is waar geen mysteriespel; hij
geschiedt niet met levende personen, maar slechts met gebeeldhouwde groepen;
gelijk hij thans is, dagteekent hij niet uit de middeleeuwen, maar uit het jaar 1646;
doch dit alles neemt niet weg, dat hij op middeleeuwsche traditiën berust, en dat hij
met Abraham's offerande, met de slang van Mozes en met acht profeten begint.
Hier heeft men dus zoowel de typologische als de profetische aankondiging van het
lijden des Heeren, dat vervolgens in eene menigte van groepen aan het volk te
(1)
aanschouwen wordt gegeven .
Doch, zooals ik reeds zeide, verreweg de meeste ons bekende mysteriespelen
hebben niets van dien aard, en die, welke er iets van hebben, bezitten bijna nooit
(2)
iets typologisch, maar slechts een profeten-voorspel . Toch kan het nauwelijk
anders, of er moeten

(1)
(2)

Zie over deze processie H. Rommel, De Passiespelen van Oberammergau, Brugge, [1881],
dl. I, blz. 57-70.
De mij bekende mysteriespelen met een profeten-voorspel, waarbij soms ook de Sibylle en
de

Virgilius dienst doen, zijn: 1. een Latijnsch ‘Mystère de la Nativité du Christ’ uit de 13 eeuw
(uitgegeven door Édélestand du Méril, Origines latines du théâtre moderne, Par. 1849, p.
de

187-213); 2. een Duitsch kerstspel uit de 14

eeuw (uitgegeven door Mone, Schauspiele
de

des Mittelalters, Karlsruhe, 1846, S. 143-198); 3. een Fransch kerstspel uit de 15 eeuw,
getiteld: ‘La nativité de N.S. Jhésucrist’ (uitgegeven door Jubinal. Mystères inédits du quinzième
siècle, Par. 1837, tome II, p. 1-78). Geen profeten-voorspel, maar een zeer klein profetenspel,
dat m.i. bij de liturgie op het Kerstfeest dienst zal hebben gedaan, is het ‘Mystère des Prophètes
de

du Christ’ uit de 11 eeuw (uitgegeven door Édélestand du Méril, l.c. p. 179-187; zie aldaar
vooral p. 179, note 7), vroeger verkeerdelijk beschouwd als behoorende bij het mysteriespel
van ‘Les vierges sages et les vierges folles’ en daarmede verbonden uitgegeven door
Monmerqué et Michel, Théâtre français au moyen-age, Par. 1839, p. 3-9. - Van geheel anderen
aard is een gedeelte van het Nederduitsche mysteriespel ‘Der Sundenfall’ (uitgegeven door
Schonemann, Der Sündenfall und Marienklage, Hanov., 1855, S. 1-126). In dit gedeelte (F.
87-110) treden wel is waar verschillende Profeten en Sibyllen op, doch men mag het geen
profeten-tusschenspel noemen, dewijl het in den bouw van het stuk zelf behoort.
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ook typologische spelen hebben bestaan. Het denkbeeld er van lag zóózeer in den
geest van die dagen dat het hier of daar wel ten uitvoer moet zijn gebracht. Maar
vooral, het beroemde passiespel te Oberammergau pleit er zóó krachtig voor, dat
de zaak schier niet te betwijfelen valt. Dat spel is door en door typologisch. Zoover
wij weten, moge het eerst van het jaar 1633 dagteekenen, het wijst naar veel
vroegere tijden, ja naar de middeleeuwen heen. Hoe toch zouden eenvoudige
dorpsbewoners er toe zijn gekomen, ter afwering van de pest, die in hun midden
woedde, de gelofte te doen, dat zij alle tien jaren het Passiespel zouden spelen, als
er niet vóór dien tijd in de plaats hunner inwoning, evenals in zoovele andere plaatsen
(1)
van Beieren , zulk een spel had bestaan, dat wellicht door lauwe nalatigheid of
kwijnende godsdienstigheid in onbruik was gekomen? En wederom, hoe zouden
die eenvoudige dorpsbewoners, hoe zou zelfs hun geestelijke leidsman er den vorm
van een typologisch spel aan hebben gegeven, als het dien vorm niet reeds vroeger
had gehad? Zoo iets dacht men ten jare 1633 niet

(1)

Door Von Deutinger, Das Passionsspiel in Oberammergau, Munch. 1851, S. 571-574, worden
e

meer dan vijftig Beiersche steden en dorpen genoemd, waar tot het midden der 18 eeuw
passie- of andere mysteriespelen plachten gegeven te worden.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

112
meer uit. Hoe dit zij, reeds in het volgende jaar hebben de Oberammergauers hun
(1)
passiespel met de daarbij behoorende typologische ‘tableaux vivants’ gespeeld .
Tot 1674 hielden zij dit om de tien jaren vol. Toen besloten zij, het in 1680 te
hervatten en dan voortaan om de tien jaren te vertoonen. Aldus geschiedde het; en
op het kerkhof van een afgelegen dorp, niet ver van de zuidelijkste grenzen van
Beieren, hadden voorstellingen plaats, die, althans sinds de groote verbeteringen,
(2)
in 1811 daarin aangebracht , van heilige toewijding en hooge kunst getuigden'
(3)
zonder dat het gerucht er van veel verder dan tot den naasten omtrek doordrong .
Eerst na 1850 werd dit anders. De beroemde tooneelspeler Eduard Devrient, die
in dat jaar het dorpje bezocht, toen er, thans voor de derde maal op eene groote
weide, weder eene voorstelling zou gegeven worden, stond verbaasd over deze
voorbeeldelooze ontwikkeling van het dramatisch leven in een zoo kleinen kring. In
het volgend jaar 1851 maakte hij zijne reisindrukken

(1)

Althans in het oudst bekende gedrukte tekstboekje van 1770 (overgedrukt bij v. Deutinger,
a.a.O., S. 599-607) komen deze laatste voor. Ongelukkig heeft Wijl, die achter zijn werkje
te

(2)

(3)

Maitage in Oberammergau, 2 Aufl., Zür. 1880, S. 101-119, een uittreksel uit den oudst
bekenden geschreven tekst van 1662 liet drukken, verzuimd te melden, hoe daarin gehandeld
is met de figuren uit het Oude Testament.
In 1811 werd de tekst geheel omgewerkt door den priester Ottmar Weis, en de muziek in
hare tegenwoordige gedaante gebracht door den schoolonderwijzer Rochus Dedler. Zle
levensberichten van deze twee bekwame mannen bij v. Deutinger, a.a.O., S. 555-570.
Zelfs de uitvoerige artikelen van Guido Gorres, onder den titel van ‘Das Theater im Mittelalter
und das Passionsspiel in Oberammergau’ (in de Historisch-politische Blätter, Jahrg. 1840
[Bd. VI); ook afgedrukt bij Von Deutinger, a.a.O., S. 392-494), ofschoon niet zonder invloed
op den toeloop in 1850, schijnen niet in staat te zijn geweest, de algemeene aandacht op de
zaak te vestigen.
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(1)

wereldkundig, roemde het passiespel te Oberammergau hoog , en werd daardoor
oorzaak, dat in 1860, '71 (wegens den Fransch-Duitschen oorlog), '80 en '90
ontelbare reizigers uit allerlei landen naar Beieren togen, om er het heilig kunstgenot
te smaken, dat hun aldaar werd aangeboden.
Doch waartoe deze algemeen bekende zaken? Wie, die dat spel ooit gezien heeft,
is niet altijd onder den indruk er van gebleven? En wie, die het niet gezien heeft,
werd niet door hen, die het zagen, onder dien indruk gebracht? En wij ouderen,
herinneren wij ons niet allen het meesterlijk artikel van Eelco Verwijs over het
passiespel te Oberammergau in ‘De Gids’ van November 1871?
Maar wat Verwijs met al zijne liefde voor mysteriespelen miste, was de zin voor
typologische tafereelen. Al wekten vele daarvan door hunne keurige schikking zijne
bewondering op, zij waren voor hem ‘een noodelooze en hinderlijke stoornis’;
(2)
sommige er van vond hij zelfs belachelijk en dwaas . En wat hij ondanks zijne
groote kennis van de letterkunde der middeleeuwen niet inzag, was de nauwe
verwantschap tusschen de tooneelvoorstellingen te Oberammergau en de
prentverbeeldingen in de ‘Biblia pauperum’. Wij, die het, zoo ik vertrouw, thans wel
inzien, zullen er meer belangstelling voor gevoelen.
De verschillende episoden uit de lijdensgeschie-

(1)

(2)

‘Darum kann man von diesem merkwurdigen Volksschauspiele gar nicht genug reden und
schreiben, damit die Aufmerksamkeit recht allgemein darauf gerichtet und eine möglichst
lebendige und vollständige Anschauung davon verbreitet werde’ (Eduard Devrient, Das
Passionsschauspiel in Oberammergau, Leipz. 1851, S. 1).
Zie dif alles in De Gids van 1871, dl. VI, blz. 216, 217 en 235.
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denis des Heeren vormen den inhoud van de achtereenvolgende bedrijven in het
Oberammergausche drama, en elk der handelende personen vervult hierin als
spreker zijne rol. Doch aan ieder bedrijf gaan onder het zingen van het koor een of
meer zoogenaamde ‘tableaux vivants’ of ‘levende beelden’ vooraf, en elk daarvan
is de veraanschouwelijking van eene Oud-Testamentische type, waaraan de episode,
die ten tooneele zal gebracht worden, als antitype beantwoordt. Wij willen slechts
(1)
aan een paar tafereelen herinneren . Als bijv. het tweede bedrijf zal beginnen, gaat
het gordijn op, en onder het zingen van het koor ziet de toeschouwer de vlakte van
Dothan voor zich. Op den voorgrond bevindt zich een steenen put. In de verte komt
Jozef aan, en de broeders wachten hem op, om hem te dooden. Dit is de zwijgende
voorafbeelding van hetgeen onmiddellijk daarna als dramatische handeling volgt:
de beraadslaging van het Sanhedrin tegen Jezus. - Ik sla een paar bedrijven over.
Wederom gaat het gordijn op, en als levend beeld staan voor onze oogen eenige
honderden Israëlieten in de woestijn, mannen, vrouwen, kinderen, met Mozes en
Aäron in hun midden, allen opgetogen van dankbare blijdschap over het manna,
dat hun uit den hemel tot voeding wordt geschonken; een aangrijpend tooneel. Een
oogenblik later zien wij die zelfde menigte, maar geheel anders gegroepeerd en
thans vol verwondering starende op een reusachtigen druiventros, door twee
verspieders van

(1)

De lezer houde wel in het oog, dat deze verhandeling van 1889 dagteekent (zie boven, blz.
55). In 1890 waren enkele tafereelen eenigzins anders.
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Kanaän aan een stok op de schouders gedragen. Eerst het manna, daarna de druif;
gij begrijpt reeds, waartoe deze zwijgende vertooningen moeten dienen. Zoo
aanstonds wordt het drama van Jezus' lijdensgeschiedenis voortgezet, en men ziet
den Meester met zijne leerlingen op den laatsten avond zijns levens in de opperzaal
te Jeruzalem, het H. Avondmaal instellende onder de teekenen van brood en wijn.
- Wederom laat ik een paar bedrijven onvermeld. Het levend beeld, dat ons thans
te aanschouwen wordt gegeven, is Kaïn in de nabijheid van twee altaren. Aan den
voet van het ééne ligt Abel uitgestrekt, de broeder, dien hij heeft verslagen, en hij
zelf is overgegeven aan bange vertwijfeling en wilde wanhoop. Wat thans als actie
volgen moet, ligt voor de hand: Judas, door bekeeringloos berouw gefolterd, zal de
hand slaan aan zijn eigen leven. - Opnieuw ga ik een paar gedeelten voorbij. Thans
komen er niet minder dan drie ‘tableaux vivants’ achter elkaar, het een al
indrukwekkender dan het ander. Het eerste vertoont ons den jongen Izaäk met het
offerhout op de schouders, den berg Moria bestijgende en gevolgd door Abraham,
die in diepe gedachten is verzonken. Het tweede geeft ons de koperen slang te
aanschouwen, die door Mozes in de woestijn zal worden opgericht, terwijl honderden
Israëlieten hem omringen, waarvan velen worstelen met den dood, en anderen
hoopvol uitzien naar de naderende redding. In het derde zien wij, hoe door het
staren op de slang de kranken zijn genezen, en hoe allen zich verheugen in
dankbaarheid aan God. Dit alles kan natuurlijk slechts voorafschaduwing zijn van
de twee bedrijven, die thans worden afgespeeld: Jezus, zijn kruis dragende, en
Jezus, aan het kruis ver-
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hoogd tot verlossing der menschen. - Nog één voorbeeld, en ik besluit. Wederom
verheft zich het koorgezang. Wederom gaat het gordijn op. Vóór ons ligt eene
golvende zee en in de verte een schip. Aan den oever der zee staat Jona, die
zooeven verlost is geworden uit den gapenden mond van den grooten visch, in
welks ingewand hij drie dagen en drie nachten heeft doorgebracht. Een oogenblik
later volgt een ander Oud-Testamentisch tafereel, dat eveneens van heerlijke
uitredding gewaagt. Thans is het de Roode Zee, waarop wij staren. Tusschen de
golven verzinkt Farao met zijn heir. En aan den oever staat Mozes in eene houding
vol majesteit, met het volk om zich heen, dat, van vreugde opgetogen, getuige is
van hetgeen daar plaats heeft. Waartoe deze twee voorafgaande zwijgende
tooneelen? Het gordijn opent zich, en als handeling volgt de glansrijke verrijzenis
van Jezus uit het graf.
Hiermede stap ik van dit typologisch mysteriespel af. Als men het met het laatst
gedeelte der ‘Biblia pauperum’ vergelijkt, zal men bemerken, dat allerlei typen en
antitypen híer overeenstemmen met zwijgende tooneelen, en dramatische
o

voorstellingen dáár. Leest men Hs. N 258 van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden, dan wordt men getroffen door menig tafereel uit de
lijdensgeschiedenis des Heeren, dat, met de twee daarbij gevoegde voorbeduidende
figuren uit het Oude-Testament, slechts als verhaal bevat, wat te Oberammergau
in ‘tableau vivant’ en in handeling te aanschouwen wordt gegeven. Alles te zamen
levert den indruk van eene hoogere eenheid, die
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zich in drie verschillende vormen heeft geopenbaard, de eenheid der Christelijke
Typologie in b e e l d , in w o o r d en in h a n d e l i n g .
Op die hoogere eenheid in de drieledige verscheidenheid te wijzen, is het doel
van deze verhandeling. Door altijd slechts op één der drie vormen te staren, heeft
men haar steeds voorbijgezien. Ook schijnt men wel godgeleerde te moeten zijn,
of althans met de godgeleerdheid niet onbekend te moeten wezen, om haar zonder
aanwijzing van anderen op te merken. Ik vlei mij, er thans de oogen zóó voor te
hebben geopend, dat zij er niet meer voor kunnen worden gesloten.
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Bouwkunst.
De Maria Magdalena-kerk te Amsterdam.
van den architect Dr. P.J.H. Cuypers.
(Met afbeeldingen.)
DE uitbreiding van Amsterdam heeft aanleiding gegeven tot den bouw van
verschillende nieuwe kerken voor den R. Katholieken eeredienst. Voor eenige jaren
werd in de Linnaeusstraat de St.-Bonifaciuskerk gebouwd uit vrijwillige giften, in de
hoofdstad zelve verzameld, evenals vroeger de kerk van het H. Hart in de
Vondelstraat werd gesticht door belangstellenden in en buiten Amsterdam.
Ook in de nieuwe wijken van 't westelijk deel der gemeente bleek, na de voltooiing
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk aan de Haarlemmerstraat, een nieuwe tempel
noodig te zijn.
Het feit echter dat de bouwfondsen voor de Maria Magdalena-kerk eerst sedert
twee jaren zijn ingezameld en verder verkregen moesten worden uit eene leening,
die door het bestuur van deze minvermogende gemeente wordt gedragen en afgelost,
kon niet anders dan van overwegenden invloed zijn
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Dietsche Warande 1893
S. Maria Magdalena te Amsterdam,
van den architect Dr. P.J.H. CUYPERS.
e

o

Zie De Bouwmeester, 6 jaarg, n 18, uitg. P. Gouda Quint, te Arnhem.
Zincographie Colens, te Brussel.
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op het ontwerp. Het gold hier de vraag, met de geringste middelen een ruim en
waardig gebouw te stichten, dat ook in de toekomst aan de behoeften van een zich
uitbreidend kerspel blijft voldoen en een schoon middenpunt vormt van een nieuw
kwartier.
De eigenaardige vorm van het terrein, een rechthoekige driehoek, waarvan de
top, tusschen twee straten ingesloten, gekeerd is naar den hoofdverkeersweg,
dwong den ontwerper zijn gebouw tusschen de nauwe rooilijnen van de straten in
te sluiten. Doch uit de samenstelling van den plattegrond en karaktervollen opbouw
blijkt, dat dit terrein, wat oppervlakkig zoovele bezwaren opleverde, den kunstenaar
tot eene rijkere en meer afwisselende ontwikkeling heeft geleid dan waarschijnlijk
op een regelmatig grondvlak zou bereikt zijn.
De halve achthoek van het voorportaal, met ingangen naar drie zijden - een
voordeel van de vrije ligging - is geheel in de punt gedrongen Uit de breede vlakke
zijde van dit portaal met twee dubbele deuren ontwikkelt zich een groote zeshoekige
voorbouw, die daar de gansche breedte tusschen de rooilijnen aanvult en met zijn
drie tegenoverliggende zijden den grondslag vormt, waaruit middenschip en zijbeuken
zich geleidelijk ontwikkelen.
De grootste breedte bereikt de kerk door de kruisarmen, afgesloten door twee
schuine kanten, welke volgens de richting van de twee rooilijnen zijn getrokken.
Aan beide einden dezer armen vindt men een verhoogd koor, waarvan het eene
bestemd is voor zangers en orgel, het andere tot plaatsing van geloovigen.
Ter hoogte van het priesterkoor aanschouwt
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Dietsche Warande 1893.
S. Maria Magdalena te Amsterdam,
van den architect Dr. P.J.H. CUYPERS.
e

o

Zie De Bouwmeester. 6 jaarg, n 18, uitg. P. Gouda Qnint, te Arnhem.
Zincographie Colens, te Brussel
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men vijf beuken, door even zoovele veelhoekige kleine koortransen afgesloten. De
hier als vanzelf gevormde kapellen, waarin vijf altaren geplaatst kunnen worden,
liggen op een boog, die zijn middelpunt heeft onder den toren, waarover het kruispunt
van dwars- en middenschip hoog is opgetrokken.
Deze vierkante toren, inwendig open tot boven de aansluitende daken, vertoont
eerst een blinde galerij en daarboven een lichtlantaarn met smalle spitsboogvensters.
Door dit hooge licht worden de horizontale lijnen van 't houten gewelf uit dwarsen
middenschip gebroken; terwijl de kerk, die voor hare lengte, wegens de beperkte
bouwsom, niet hoog is opgetrokken, inwendig in hoogteaanzien zeer heeft gewonnen.
Ook uitwendig was deze plaats voor den toren als aangewezen, daar het zwaartepunt
van den plattegrond in dit middelpunt der veelhoeken en op de lijn van de grootste
breedte ligt.
Het smallere westelijke gedeelte heeft nog een uitgedrukt middelpunt in den
kleinen dakruiter, die zich verheft boven den zeshoekigen koepelvormigen voorbouw.
Deze twee hoofdpunten van den bouw, hoewel geheel verschillend van waarde en
verschillend van kracht, geven in den opstand rekenschap van de beide
middelpunten, die bij 't eerste aanschouwen van den plattegrond al dadelijk in het
oog vallen.
Noch door rijkdom van grondstoffen. noch door pracht van versiering kon aan dit
gebouw waarde worden geschonken; alles moest verkregen worden door
afwisselende en verrassende rangschikking der verschillende deelen van den aanleg.
En inderdaad, in dat opzicht is de begaafde ontwerper, dr. P.J.H. C u y p e r s ,
allergelukkigst geslaagd.
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Het geheel, zoowel de kerk als de aangrenzende woning van den pastoor, zijn bijna
uitsluitend met gebakken vormsteenen uitgevoerd. Schuine kantsteenen werden
voor venster- en deuropeningen, voor muur- en gordelbogen gebruikt. Het
middenschip is overdekt met een houten tongewelf, vastgespijkerd tegen de
kapspanten en rondgezaagde schenkels, telkens op één meter afstand daartusschen.
Het priesterkoor is met steenen gewelven overspannen, waarvan de sluitsteenen
belangrijk lager liggen dan de nok van de houten zoldering. De boog en muur, welke
den overgang van deze twee verschillende hoogte vormen, zegeboog genaamd,
eigent zich bijzonder voor muurschildering, en daar gemeenlijk een zegevierende
Christus boven dezen spitsboog, met engel- en heiligenbeelden omgeven, wordt
voorgesteld, is deze naam van dubbele toepassing geworden.
De houten kap, hoewel uit verscheidene aaneengeschakelde driehoeken gevormd,
zou door de werking van het hout nog zijdelingschen druk kunnen uitoefenen; daarom
heeft de bouwmeester de middelbeukmuren verzwaard met beeren, steunende op
de dwarsmuren boven de gordelbogen der zijbeuken. De kapspanten zijn op
kraagsteenen geplaatst, en worden dus ingesloten door beide zijmuren van het
middenschip. De hoofdmuren zijn niet bijzonder hoog; een machtig sprekende
vertikale verdeeling was daarom hier gewenscht. De vijfvoudige verdeeling van elke
tusschenruimte (travée) is zoowel voor de wandgalerij (triforium) als in den lichtbeuk
met evenveel vensters doorgevoerd. Achter de daken der zijbeuken is zij met houten
luiken, voor beschildering bestemd, afgesloten.
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Ter hoogte van den aanzet der bogen zijn ankers in een aaneengesloten ketting
met lange schieters in alle hoekpunten gelegd, zoowel in de muren der zijbeuken
als in die van 't middenschip en in den toren. Deze kettingen zijn van 't middenschip
naar de zijbeukmuren weder verbonden door dergelijke ronde stangen.
De onderdorpels der vensters, de dorpels, de treden der ingangen en eindelijk
de basementblokken van de pijlers zijn van hartsteen: de weinige kapiteelen en
kraagsteenen van zandsteen; alle afdekkingen onder de vensters en de kordonlijsten
van roodverglaasde Waalsteen; de banden uitwendig van machinale Friesche steen.
De pastorie, zeer eenvoudig afgetimmerd, heeft op den beganen grond, nevens
de woonkamer, twee zeer ruime ineenloopende vertrekken, bestemd om na
huwelijksinzegeningen en jaargetijden, op oud-nederlandsche wijze, een talrijken
familiekring te bevatten.
Het gansche werk, met de houten fundeering, de pastorie en de torenspits
inbegrepen, werd aangenomen door den heer J. v a n G r o e n e n d a e l , te
Nieuwer-Amstel, voor de som van 145 duizend gulden en binnen den gestelden tijd
tot algemeene tevredenheid opgeleverd.
Dit sober behandelde kerkgebouw, van binnen indrukwekkend in al zijn eenvoud,
getuigt opnieuw van het meesterschap zijns ontwerpers. Met de meestbescheiden
grondstoffen is hier, dank zij oordeelkundige indeeling en afmetingen, een werk tot
stand gebracht, dat dezer nieuwe wijk tot sieraad strekt en weer een schoon
getuigenis aflegt van de offervaardigheid onzer katholieke stadgenooten. Pastoor
G.W. K o n i n g s , die den bouw ondernam
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en op wiens schouderen eene groote zorg blijft rusten, mag met voldoening op zijn
herderlijk streven terugzien.
Nog een vierde naam is aan deze stichting verbonden, namelijk van den heer
J o s e p h T h .J. C u y p e r s , architect en civ. ingenieur, onder wiens bekwame
leiding het geheele werk werd uitgevoerd. Wie belang stelt in bouwkunst, kan zeker
evenals wij bij den pastoor op een vriendelijke ontvangst rekenen en het gebouw,
met zijne schoone doorzichten en eigenaardig, zoo gelukkig opgelost grondvlak,
aandachtig beschouwen.
A.A.H.
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Zedegeschiedenis.
Eene Nederduitsche kolonie bij Triër.
Die van Tongeren strijden om het ‘licham van Sente Matternus’,
door Max Keuffer.
IN het Wittlicher-dal, een zij-dal van den Moezel, heeft vier en halve eeuw lang eene
kolonie gebloeid, die als eene nederduitsche stichting mag beschouwd worden. Aan
den top van een heuvel ziet men aldaar nog heden een van verre in den lande
zichtbare eerwaardige gothische kerk, die met haar toren zoowel den klokkentoren
van het oude Treviris als de Mariazuil begroet, welke aan een sterrenwacht gelijk
op de kruin van den statigen Apolloberg verrijst. Hier in het stille Wiesendal, aan
den zoom der Eifelbergen, hebben de Broeders van het Gemeenschappelijk leven
der Windisheimer-orde een armzalige kluis en een daartoe behoorend godsgebouw
opgericht, als het uitgangspunt van eene stichting, welke na verloop van tijden den
storm der omwenteling bijna zonder nadeel doorstaan heeft. Nog heden, even goed
als vier eeuwen geleden, stroomen jaarlijks van alle kanten vrome pelgrims daarheen,
om van de Moeder
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Gods hulp in lichamelijke of geestelijke nooden af te smeeken. Immers hier is een
heerlijke tempel ter harer eere gebouwd. Boven en om een nietig beeld slingeren
zich de lichte bogen van het gothische gebouw. Hier werd sedert de vijftiende eeuw,
door groote bedevaarten Maria vereerd. Gods woord gehoord.
Hierheen trok ook dat machtige genie, Nicolaas van Cues, met de bedoeling zich
te sterken op zijnen moeilijken tocht, ter verbetering van de kerkelijke tucht en de
studie.
Na hem trokken er de vreedzame Augustinerkoorheeren, de leerlingen van Thomas
van Kempen heen. In 1456 kwamen hunne eerste voorboden er aan, en in 1459
werd dit gesticht feestelijk door den aartsbisschop ingewijd. Thans brak er eerst
recht de tijd aan van geestelijken en lichamelijken arbeid op alle gebied. De
gebouwen werden aanmerkelijk vermeerderd. Een prachtig koor, het groote schip
der kerk en de hooge toren, behalve allerlei woningen, verrezen er. Vlijtig werkten
ook de handen van den afschrijver voort, die onder de bewoners wel de beste kracht
vertegenwoordigde. Binnen korten tijd hadden zij eene aanzienlijke bibliotheek. Het
koor werd met missalen en psalmboeken verrijkt, de kapittelzaal met fraaie
schilderingen versierd. De kerk verkreeg een heerlijk vleugelaltaar. Men schafte
zich gedrukte boeken aan. Uit dien grooten litterairen schat werd stof voor het
levende woord verzameld. De leerredenen weerklonken er zoo krachtig, dat zij al
te luid aan het venster der gezagvoerders sloegen, en aan een der meest door het
volk beminde redenaars het stilzwijgen werd opgelegd.
Deze gansche levendige kolonie, die haren geschiedschrijver in Wilhelm von
Bernkassel gevon-
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den heeft, is eene n e d e r l a n d s c h e schepping. Eberhardskluis, zoo het zij,
vertoont zich in den tijd van haren opbloei als eene spruit der Nederlanden in de
Moezellanden.
Wij zullen eenige proeven geven van den geestesarbeid in bovengenoemde
plaats. Wij beginnen met de Maternus-legende, welke in waarheid voor nederduitsche
lezers hetzelfde belang heeft als voor die van Triër. Daar nu aldus een
gemeenschappelijke grond gevonden is, zullen wij de merkwaardige betrekkingen
nagaan waarin Nederland tot ons gebracht werd door Eberhardskluis. Een nauwe
schakel verbindt de talen. Nederduitsche lezers zullen slechts weinig moeite hebben
het Midden-Rijnsche dialect, waarin de legende geschreven is, te verstaan. De
opvatting der laatste is van eene oorspronkelijke, of althans zelfstandige redactie,
die ons aan de latijnsche legenden herinnert.
Do [toen] Sente Maternus in der stat zo Collen vernam den dach syns stervens
van dem heilgen Euchario und Valerio, die sich eme offenbairden: so besorgde he
sere wijslich den stait synre kyrchen und ordinerde, diegene, die na yme volgen
solden. He bat ge mit groisser begerden alle die luyde, die by eme waren, dat sy
synen doden licham woilden brengen zo Trier und begraben den by syn vurfarren,
uff dat also als sy eyn sele und eyn hertze hatten in dem leven, dat sy ouch eyn
graff hetten in dem leven. Do syn doyt kundich wart, do quamen die van Trier zo
Collen mit vil gewaeppenden luyden. Also daden ouch die van Tongeren, und
hieschen in [heetten hun] geven den licham des heilgen mans. Sy baden und sy
dreuweden. Die van Collen in [en] woldens nit overgeven und hatten dese rede vur
sich: He in were hie
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nit gestorven, in woilde he hie nit syn begraben. Die van Trier saden, he ist van
Sente Peter, dem apostelen gesant uns Trierschen und nit uch Colschen noch
Tongeren. Die Tongeren schrouwen, ir kyrche were noch nuwe, sy hetten anxt, sy
soilde sich balde weder umbkeren zo dem ungelouven, wa dat heilge licham, in nit
in woirde. Die elsten van desen steden und irre priesterschafft, die mit in komen
waren, arbeitten mit alle iren crefften darumb, dat sy die dry stede moichten
eyndrechtich machen. Want in was leyde, dat sy sich morden solden under eyn
ander, und dat in guder meynongen begonnen was, dat dat solde ovel uus gaan;
dat umb eyns heilgen doytz willen eyn also groysse doytslechtonge geschien soilde.
Die wijse luyde, die gerne hetten gesoent, suchten mencherley wijse, so in was
doch keyne bequeme, je was eyn van den steden, die is wedersprach. Tzo dem
lesten gaven die Coelschen desen rait, dat der heilge licham soilde mit tzemlicher
eren begraven syn zo Collen und wanne he verwesen were, zo Eschen, dan soilde
man in deylen in drudeyl, na duncken guder erberer luyde, und geven eynre
yecklicher [ieder] stede eyn deyl, uff dat die, die Sente Maternus lieff hatte in syme
(1)
leven, dat er die nit weisen in lyes na syme dode. Der raid behaichde wail den
luyden van Tongeren, aver [maar] den van Trier in behagde he nit, und sy in waren
keynreley wijse darzo zo brengen, dat sy dat hengen [toestaan] woilden. Sy saden,
dat die Colschen hetten den rait erdicht, in behendicheit sy dan zo bedregen; sy
woilden in dan geven eynen Malernum vur eynen Matternum. Ja sy saden, it were
geck-

(1)

Dat hij er niet beroofd van bleef.
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heit, dat sy soilden in deylen, den sy mit recht gantz haven soilden. Do die Trierschen
nit anders in wolden, do sprachen die van Tongeren: Ir aller liebsten, warumb syn
wir alsus uneyns? Wir syn doch alle brueder dis vaders und syne kynder overmytz
die wedergeburt in dem douff [doopsel]. Wir haen uns lieff gehat bys noch an dese
zyt in bruederlicher mynnen und wir syn zosamen verbunden in alten verbuntenissen,
die wir nummer brechen in soillen. Neit in laist uns versuechen unse creften mit
striden noch unse sterckten unsers harnysch; laist uns anroyffen [aanroepen] den
rait des gottlichen willens, der starcker und mechticher ist, dan wir; dem ouch
nyemans wederstaen in mach. Zo desen worten swegen sy alle. Darna spraichen
die Tongeren vortan: unser heiliger vader werde in eyn schyff gelecht, man lays dat
schyff mit dem licham gewerden. Syn schyffmann sy alleyne die gotliche
barmhertzicheit. Is it dat dat schyff weder an die stat zo Collen kumpt, so soillent
die van Collen haen den licham. Is it dat dat schyff mit dem wasser aff flust, so
soillent die van Tongeren sich vreuwen des lichams als eynre gotlicher gaven. Is it,
dat dat schyff uff wertzer geyt entgegen den stroum, so soillent die van Trier
froelichen syn, dat in der schatz des heiligen lichams worden ist overmitz dat groisse
merackel. Also hoiret dan uff uns un (?) eyndrechticheit. Und gantze bruederliche
mynne blijvet dan stede in uns; und hie in gesche nuyst [gebeure niets] weder die
gotliche ordinancie. Na desen worden wart dat Triersche fulcke zo zorne beweget
und sproichen: Wir in haen hude nit anders, dan wort und spoetlichen rait:
Rechtverticheit ist vur uns. Wir haen ouch harnisch und waeppen, die uns weigeren
dat uns
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mit recht zo gehoirt, die mossent uns alle dynck geven. Do sy alsus grummen
giengen under dem fulcke, do begonden ir priester, die heilge manne waren, zo
samen royffen die raitz heren und die vorsten der stat van Trier und rieden in, dat
sy boven alle dynge nit in deden weder die ordinancie Godes. Dat sy sich gantz
dem willen gotz soilden bevelen. Sy in soilden nit mit waeppenen strijden. It in were
keyn zweyvel, der heilge man in hette syn begreffde by in usserkoren. Und saden,
dat der Tongeren rayt were van gotlichem insprechen gegeven, und der heilge
Matternus nit alleyne mit synre begrefft wolde verluchten die stat van Trier; mer
ouch mit dem gegenwortigen merackel, dat he nu doyn sal und dat he soilde den
Colschen und den Tongeren geven u zo verstaen, wie mit groysser liebden und
begerden he die stat van Trier mynnet. Also worden sy is eyns, alle mit eyn ander
mynnenclichen und mit groyssem verwonderen beyten sy wat geschien soilde
Der heilge licham wart in dat schyff gelecht und dat schyff wart gesat mytten uff
den Ryn alleyne. Do wart dat schyff mit hemelscher hulffen intgegen dat wasser
uffgevort eyn groysse myle des landes. Die Colschen und die Tongeren volgeden
na, alle schreyenden.
Die Trierschen volgden mit groysser freuden und loffden unsen heren Jhesum
Christum und die verdienste irs heilgen vaders. Do dat schyff eyn myle gefaren hat,
do quam it selver an dat lant, Do quamen zo die luyde van den dryen steden. Eyn
songen und waren froelich; die ander schruwen und waren sere bedroyfft. Dat werde
wwail eyn ure. Sy machten da eynen uffsatz, dat sy da eyn
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kyrche woilden doyn zymmeren. Dat geschach und sy nanten die kyrche eyn kyrche
der schreyenden. Sy heischet nu Rodenkirchen.
Do giengen die Colschen und die van Tongeren heym, und die Trierschen vorten
den heilgen licham zo Trier mit ymnis und mit loyfsengen. Sy begroven in by die
heilge busschoffen Eucharius und Valerius mit groysser eren, als it wail betzemet.
Van dem heilgen licham quam so soisse geroch, dat it wunder was, und groisse
genade, gesunt zo machen; die siechen. Do dit alles was follenbrecht, so waren die
Colschen und die Tongeren noch sere bedroyfft, und sy bedroyfden sich van dage
zo dage me. umbdat sy iren heilgen vader verloren hatten. Also dat sy dat
verbuntenisse der alder fruntschafft braichen. Und sy machten fruntschafft mit
fremden luyden die ir hulffer worden. Und sy rouffden in dem Trierschen lande und
daden groyssen schaden. Die dry stede worden zo samen by eyn brecht. Sy woirden
gesoent, als it got wolde.
It wart alsus gedaedinck, dat der heilge staff sente Peters soilde gedeilt werden.
Dat overste deyle, dat man mit der hant heldet, dat soilden die van Collen haen.
Dei van Trier soilden dat underste deyl behalden. Do baden die van Tongeren, dat
sy doch ouch moichten haen eyn stucke van den staeffe. Des in wolden die
Trierschen nit doyn. Also funden wijse luyde den rait, dat man gaft den Tongeren
Sente Matternus staff, des he plach zo gebruchen in dem heilgen ampt. Den sy sere
gerne namen mit danckberheit. Also worden die dry stede weder versoent und gesat
in ir eirste verbuntenisse des fredens.
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Schilder-, etskunst, enz.
Iets over aarden-schilderwerk,
door H. Biegelaer.
Te veel is er gewis nog niet geschreven over die schildermanier. En toch, behoort
zij tot de langlevende kunstfamiliën - de bouwen beeldhouwkunst - die de eeuwen
kunnen trotseeren. Zelfs het muurschilderen (fresco) der Ouden heeft zijn besten
tijd gehad, vooral voor de Noordlanden; immers, het is daar op den duur niet bestand
tegen de lucht. En wat bleef er over van de schilderkunst der Oudheid? Waar vindt
men nog een schilderwerk van den tijdgenoot der grootste beeldhouwers en
bouwmeesters, Apelles? Hoe beroemd was zijn naam, die uit verre eeuwen tot ons
is overgekomen! Van zijne werken is echter sinds lang geen spoor meer te vinden.
Hoe zijn manier van schilderen moge geweest zijn, het is treurig en maar al te waar,
dat ons uit het verleden slechts de naam tegenstraalt van zulk een fonkelende star
aan den kunstenaarshemel.
Bij uitzondering zijn de schilderwerken op de wanden van gangen en vertrekken,
uit den eersten
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tijd van 't Romeinsche keizerrijk nog bekend geworden; en te Herculanum en Pompeji
(verwoest en daardoor voor de nageslachten bewaard) zal men zich behooren te
haasten, de schilderingen weg te nemen, omdat ze anders dra zullen verkleuren,
onder den invloed van daglicht, lucht en wisselingen der weersgesteldheid. Wel
blinken nog schitterend Rafaël's en Michel-Angelo's muurschilderingen. Maar,
bestaan sommigen, bijv. het ‘Laatste Oordeel’, nog in werkelijkheid? Meer dan eens
hertoetst en overgeschilderd, vertoont het van het oorspronkelijk werk niet veel meer
dan den vermoedelijken aanleg (de compositie)! Hoe jammerlijk is 't in dat opzicht
ook gesteld op 't kasteel te Fontainebleau, met de fresco's der galerij van koning
Frans I, en te Parijs met die van het kerkgebouw S. Germain l'Auxerrois. Reeds
heeft men hieraan te hulp moeten komen, hoe goed ze ook verzorgd waren, en
hoezeer van betrekkelijk jongen tijd. Wat blijft er over van vele werken, waarop het
zegel van het machtig genie van groote meesters werd gedrukt?... Ten minste niets
meer van hun schildermanier.
Ware velerlei werk, in de manier, die even schoon als nieuw mag heeten, van
Barbotine, uitgevoerd, dan zou men het nog na eeuwen voor zich hebben, zooals
het voort kwam uit het brein en de hand der meesters.
Met beleid toegepast, zou die schildermanier, als duurzamer en frisscher van
kleur dan de olieverf, deze kunnen vervangen. De oude olieverfschilderingen, die
alsnog aan den invloed van tijd en andere omstandigheden weerstand boden, zijn
ongeveer vijftig eeuwen jonger dan de Chineesche pagoden, met hare nóg
oorspronkelijke kleuren; terwijl menige
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olieverfschilderij reeds zwart is geworden, breekt, scheurt, en het voortbestaan
slechts verschuldigd is aan de goede zorgen en de uiterste inspanning van hen, die
belast zijn met de bewaring. De Chineesche (hetzelfde geldt van de Japansche)
monumenten - waarvan sommige ouder jaarteekening hebben dan de Egyptische
piramiden - kunnen getuigen van het lang leven der schilderingen op in 't vuur
gebakken en geëmailleerd leem (porselein). Het kunstwerk wordt door dat émail
beschermd tegen den invloed van weêr en wind. Het zoogenaamd ‘faiencewerk’,
op pagoden, vazen, borden en schotels, beelden en groepen blijft eeuw in, eeuw
uit; breken kan het, maar dan bestaan toch nog de stukken en brokken, waarin, op
nieuw aan elkaar gehecht, de geschiedenis kan gelezen worden van den tijd, toen
die voorwerpen zijn vervaardigd. Dát kunnen de scherven getuigen, die van tijd tot
tijd worden gevonden, met behoud niet alleen der teekening, maar ook der kleuren.
Laat ons eens aannemen, dat de pagoden en tempels van Oost-Azië, die zoo
opvallend bewaard bleven, en nog tot de nageslachten zullen spreken van overoude
tijden - dat ze beschilderd waren door kunstenaars, als die der Vlaamsche en
Hollandsche scholen, die, even vaardig als talentvol en natuurgetrouw, voorvallen
en gebeurtenissen uit het dagelijksch en maatschaplijk leven, krijgstafereelen te
water en te land wisten weertegeven - welk een schat van bouwstoffen zou men
dan hebben tot opbouw der vervallen geschiedenis dier gewesten, ja zelfs van die
der wereldgeschiedenis.
De kunstenaars der hooge Oudheid stonden echter nog op een te lagen kunsttrap,
om heel veel
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meer natelaten dan wanstaltige figuren van menschen, dieren, afgoden enz. voor
ons vaak raadselachtige, onverklaarbare monsters. Het is eene aansporing te meer
voor het thans levend geslacht, in de Oude en Nieuwe Wereld, waar zoovele
middelen der kunst ter beschikking staan, te zorgen, dat verre nageslachten niet te
vergeefs vragend en vorschend behoeven terug te zien naar ons tijdperk, om zich
met juistheid te kunnen voorstellen, hoe onze maatschappij er toch wel uitzag, hoe
ons uiterlijk en innerlijk leven geweest is. De kunstschilders kunnen daarvoor zorgen,
als zij óók op gebakken aardwerk, in stede van altijd op hout óf doek schilderen.
Op ruime schaal van de Barbotine gebruik makend, is de nieuwe manier (procédé)
gevonden. Zij munt uit door degelijkheid van toon en fraaiheid van kleur boven de
glasachtige kleuren der gewone plateelschilderingen, en behoeft in niets onder te
doen voor de fraaiste olieverfschildering; terwijl de andere manieren van schilderen
op gebakken aarde, óf doen denken aan de gewone waterverw, óf aan 't eenvoudig
porseleinschilderen. Zoowel de massieve, als de doorschijnende en ‘geglaceerde’
tonen en de toetsen der olieverf worden verkregen door het aanwenden der
Barbotine. Zoodat al de hulpbronnen van het schatrijke olieverfpalet daaraan
onbeperkt ten dienste staan.
Van de bekwaamheid der kunstschilders hangt daarbij alles af. Zij dienen de zaak
grondig te kennen.
Het is van algemeene bekendheid, hoe Barbotine de gelegenheid, om zijn nieuwe
manier aan het oordeel der kunstenaren en aan dat van het
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‘groote publiek’ te toonen, na ongeduldig wachten, aangreep met beide handen.
Op eene Parijsche wereldtentoonstelling moest een paneel worden beschilderd van
vijftien meters lengte, op acht hoogte, tot versiering van den ingang naar de uitstalling
der ‘établissements des fayences’ van Creil en Comp. Barbotine werd uitgenoodigd
om, in de eerste plaats, het leem en de materialen der fabrieken te Montereau te
beproeven, met de vrijheid om over alle hulpmiddelen aldaar te beschikken. Hierdoor
was hij in staat proeven te nemen van nieuwe vindingen, zonder meer te twijfelen
aan dezer deugdelijkheid.
Men weet hoe hij boven aller verwachting slaagde, met het bedoelde plateel-,
bak- en schilderwerk, met jachttafereelen op tegels van gewonen vorm geschilderd,
met alle kleuren van het palet.
Al bevat de kunst van tegelschilderen nog wel geheimen, zooals bijvoorbeeld de
kunstschilder Kuytenbrouwer die beoefent, die geheimen bestaan alleen in 't
vervaardigen der tegels en het vervenbereiden. Maar de manier, waarop men
plateelschilderingen en óók schilderijen maakt, behoeft geen geheim te wezen voor
kunstschilders, voor ‘dilettanten’ en voor het ‘groote publiek’. Ieder schilder en zelfs
ieder leek, die meer of minder goed met het penseel kan omgaan, kan vrij spoedig
leeren, hoe hij 't moet aanleggen om zijne scheppingen op gebakken aarde te
brengen, in plaats van op doek, papier enz.
Met gom en water worden de kleuren vloeibaar gemaakt en behandeld als gewone
dekverf. In de keuze van den vorm der tegels is men vrij, óók van de grootte tot
binnen zekere gren-
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zen: men neme den gewonen, vierkanten vorm van tegels, samengevat in een raam
of lijst, óf platen van één tot twee meter lengte en hoogte en 1 tot 2 cent. dikte, die
buitengewoon sterk zijn en slechts kunnen breken door een zwaren val, of het
schokken van een zwaar werktuig.
Is dit niet veel belovend voor de kunst?

Rome.
(Slot volgt.)
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Nederlandsche en andere oudheden.
Een ciborium als lijkbus, met menschenhart, opgedolven in
Limburg
(Met afbeelding),
door Casimir Ubaghs.
(1)

LIMBURG, zoo rijk aan voorwerpen uit het voorhistorisch tijdvak , heeft ook een
schat van voorwerpen uit de historische tijdvakken der Celtische, Germaansche,
Romeinsche en Frankische perioden geleverd, welke meerendeels door de heeren
r

r

D Leemans, Jos. Habets, D Janssen, Schuurmans en anderen beschreven zijn,
als ook in mijne studiën (1890) zijn opgenomen. ‘De vóór-Romeinsche
begraafplaatsen, tusschen Weert, Budel en Nederweert-Leveroy, vindt men in den
(2)
Wetenschappelijken Nederlander, met zes platen versierd .’
Hoe veel is al niet aan het licht gebracht, wat voor

(1)

(2)

Zie mijne studiën: L'age et l'homme préhistoriques et ses ustensiles de la station lacustre
près de Maastricht, 1864. Les ateliers de Ste-Gertrude et Ryckholt près Maastricht, 1887-88.
Mes Théories, réponse à la notice de M. De Puydt, intitulée Les théories de M. Casimir
Ubaghs, 1888.
Amsterdam. C.L. Van Langenhuizen, 1890.
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altijd in Limburg's grond, zoo rijk aan voorwerpen van lang vervlogen eeuwen, voor
de wetenschap verborgen zou zijn gebleven, of wel voor altijd in den boezem van
stoffige archieven scheen te zijn verscholen! Aan welke moeite, ja aan welke
teleurstellingen ziet zich de oudheidkundige onderzoeker dikwijls blootgesteld, tot
dat hem het toeval, eene belangrijke vondst ontsluiert, en voorwerpen doet vinden,
welke hem zijne moeite in belang der wetenschap beloont!
Onder dezen, is er toch vaak een of ander, waarvoor hij eerst denkend en vragend
stil houdt, te vergeefs naar vroeger opgedolven overeenstemmende voorwerpen
ter vergelijking rond ziende. Hij staat besluiteloos, in welk historisch tijdperk zijn
unicum te rangschikken is.
Zulk voorwerp, hetwelk het toeval als het ware mij in de hand speelde, is het
onderwerp dezer mededeeling.
Voor een paar jaren in Augustus, op eene geologische excursie, om de
stratigraphische uitbreiding van het bovenste senon krijt, tusschen Kunrad en
Benzenrad (Limburg) te onderzoeken, was ik in de vallei, welke bij Ubaghsberg in
de richting naar Heerlen loopt, bezig met zoeken op eene plaats genoemd Te
Putberg, niet ver van Daalhof, toen mij een werkman zeide dat hij dicht daar bij iets
aardigs gevonden had. Hij was bezig geweest den wortel van een dikken afgekapten
el

boom uit te graven, en stiet daar, ter diepte van 1 ,50 onder den beganen grond
de hierbij afgebeelde ciborieachtige bus. Het voetstuk was van het bolvormige
bovenstuk gescheiden, want de stof, waarschijnlijk ijzer, waardoor het voetstuk aan
het bovenstuk gevoegd was geweest, scheen verroest. De bolvormige, ronde
verhooging van het voetstuk, even-
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als de eikelvormige ronde verlenging der vaas naar onderen, vertoont aan het
vereenigingspunt, eene opening, waardoor de stift liep, welke het voetstuk met het
bovendeel der vaas verbond. Van onderen in den voet heeft een plaatje zijn spoor
gelaten; ook op het bolvormig deksel der vaas ziet men eene kleine vierkante
opening, waarop insgelijks een vierkant plaatje met kruis (?) moet gehecht zijn
geweest.
Naar den werkman overtuigd te hebben dat er geen geld in de vaas was, maar
volgens hem oude vuile vodden, kocht ik hem het voorwerp af.
Verdere nagravingen hebben niet de minste verklaring aan den dag gebracht,
ook is er in de naaste omgeving geene woning of overblijfsel van een oud gebouw
te bespeuren. De plaats en de omgeving zijn met boom en struikgewas bezet en
moeten vroeger bosch zijn geweest.
De ciborieachtige, goed behouden vaas is van geel koper, van buiten in vuur
el

verguld, zij heeft eene hoogte van 0,20 . Het is te betreuren dat het handvatsel (de
knoop (manubrium), dat het bovenste gedeelte der vaas, door de verroesting van
den stift, welke voetstuk, manubrium en kelk vereenigde, niet gevonden is; wanneer
men dit gedeelte er toe rekent en op zeven centimeters hoogte schat, zal de heele
el

el

hoogte van het ciborie 0,28 zijn geweest. De doorsnede der opening meet 0,123 ,
el

de doorsnede van den voet 0,14 , de breedte van den platten rand, welke van
onderen den voet omgeeft met een naar binnen omgeslagen boordje is 1 centimeter
breed.
Het deksel rust op een uitspringend afgerond lijstje, hetgeen den rand der vaas
vormt, en waarop het deksel sluit en past. Naar onderen verengt zich het

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

142
bolvormige gedeelte der vaas en springt met een scherpkantig plat lijstje terug.
Onder dit lijstje bevindt zich eene naar onderen verengende lijst of kornis, waaronder
zich eveneens weer een scherpkantig plat terugspringend lijstje bevindt, onder
hetwelk de vaas in eene zich verengende rondte uitloopt, zoodat het kelkvormige
gedeelte der vaas, van boven bolvormig rond, naar onderen eene sierlijke met lijsten
voorziene eikelvormige gedaante vertoont.
De voet bestaat uit eene naar boven wat afgeplatte bolvormige rondte, welke naar
onderen in eene zich verbreedende holle lijst uitloopt, door een scherpkantig plat
lijstje omgeven; hij rust op den rondstaf of sterk uitspringende rondgeslagen kwart
baguette, dewelke van onder met een centimeter breeden rand omgeven is.
De vaas in gedreven geel koper, bestaat naar de chemische analyse welke ik te
danken heb aan den zeer gunstig bekenden heer V. Lamine van Tongeren, uit
Koper,

67,181.

Zink,

31,381.

Tin,

0,637.

Lood,

0,492.

IJzer,

0,309.
_____
100,000.

Dit mengsel (alliage) heeft veel overeenstemming met het tegenwoordige geel
koper of laiton jaune, met dit verschil echter dat het metaal brooser en wat ruwer,
en niet zoo rekbaar is als ons hedendaagsch geel koper, en dat de zinkdeelen
merkelijk grooter zijn dan in het tegenwoordige mengsel daarvan. Ik ben van meening
dat men voor de alliage onzer vaas, in plaats
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van zink, eenvoudig kalamijnsteen gebruikt heeft; hierdoor zoude zich de grootere
broosheid, ruwheid het grooter zinkgehalte en de aanwezigheid van tin, lood en
ijzer laten verklaren; daar het bekend is dat kalamijn gesteente altijd in meer of
mindere mate, met de drie genoemde metalen bezwangerd is.
Aan het verguldsel is ten deele het behoud der vaas toe te schrijven; want het
goud hield meer of min de koper oxydatie naar buiten tegen. Ook is aan het
verguldsel de donker bruine koffiekleurige patine, waarmede zij bedekt is toe te
schrijven.
In de bruine patine vertoonen zich hier en daar plekken en streepen van oxydatie.
Waar de patine, op een paar plaatsen door een droppel zuur verdwenen is, vertoont
de vaas een goudglans. Van binnen is zij met kopergroen bedekt.
In de vaas bevond zich een ten deele verweerde massa, in en om dewelke eene
menigte doode insecten zichtbaar waren. Hieraan strekte deze massa tot voedsel.
Het onderste gedeelte der massa bestaat uit eene donker bruine, gelatineuse,
verharde zelfstandigheid, welke den vorm van het binnenste der vaas aangenomen
heeft. In deze massa bevinden zich eene menigte stukjes van een half verweerd
weefsel ter lengte van 2-4 centimeters, op 11/2 centimeters breedte. Zij zijn als het
ware in de gelatineuse massa ingeplekt en hebben zich met deze vereenzelvigd.
De massa was blijkbaar, voor dat zij in de vaas ingesloten werd, daarin gehuld. Op
den bodem der vaas heeft men om de verengde diepte derzelve te vullen, en
misschien ook om de kostbare rest meer tegen de aanraking van het metaal te
vrijwaren, dit weefsel dubbel gelegd, want ik vond daar verschillende, grootere
overeengevouwen stukken.
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Men ziet duidelijk dat het een prachtig versierd zijden weefsel was, geelachtig van
kleur, waarin zich eenige donker bruine vlekken bevinden, even als eenige groene,
welke ik aan de inwerking van het koper op het stof toeschrijf. Toen men deze vaas
als lijkbus in de aarde bijzette, heeft men uit eerbied voor den inhoud ze geheel in
een linnen doek gehuld, want de holte van den voet der vaas vertoont in de groene
patine de duidelijke afdrukken van zulk een weefsel; dit was echter van buiten geheel
verteerd, er was niets meer van te vinden.
De organische, ten grooten deele verweerde, gelatineuse, bruine massa welke
in deze kostbare stof gehuld werd, alvorens in de vaas te zijn gesloten, is naar mijne
meening het h a r t v a n e e n m e n s c h .
r

Op mijne vraag gericht aan den heer D Pleyte, conservator aan het rijksmuseum
van oudheden te Leiden, of hem uit Nederland eene dergelijke vaas of lijkbus, welke
in een weefsel ingehuld, naar mijne meening een menschelijk hart bevatte, bekend
was, schreef mij zijn Edele: ‘Met groote belangstelling heb ik uwe interessante
mededeeling ontvangen en er is, dunkt mij, geen andere verklaring van deze vondst
mogelijk, als die welke gij hebt gegeven. Het bijzetten van het hart in afzonderlijke
urnen of potten is eene gewoonte zou oud als de beschaving der wereld. De pot
met het hart trad in de plaats van den geheelen persoon, omdat men aan het hart
den oorsprong toekende van 's menschen leven, zoowel lichamelijk als geestelijk.
Van verscheidene historische personen is het bekend, dat alleen het hart
medegenomen werd naar de gewijde plaats waar die persoon wenschte begraven
te worden of waar men zijne overblijfselen wenschte te bezitten. Zoo werd het hart
van Keizer
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Koenraad in den dom te Utrecht in het koor bijgezet, waar nog een steen ligt, die
daarvan de plaats aanwijst. Daar alle christelijke versiering ontbreekt, zoude de
vondst wellicht uit den tijd der Merovingers kunnen dagteekenen. Er is mij echter
geene enkele dergelijke bus bekend.’
Dat het bijzetten van het hart tot in de grijze oudheid opklimt, schijnt te blijken uit
r

Le pot à baume et le coeur, uitgegeven door den heer D Pleyte, ter gelegenheid
r
van het Jubilé van den heer D Leemans, directeur van het rijksmuseum van
oudheden te Leiden. Hierin zegt hij onder anderen: ‘Les Mastaba, ainsi que les
pyramides, sont des tombeaux; ils sont appelés de divers noms. Sciaparelli en cite
plusieurs. Parmi ceuxci je citerai seulement Set-ab-Ra, ou siège du coeur de Ra,
et Sepu-ab-Ra, réceptable du coeur de Ra. Le pot à baume paraît donc être le
sarcophage primitif du peuple, employé plus tard comme le pot dans lequel on
supposait que le coeur embaumé était déposé. La figure, qui est bien dessinée et
coloriée, fait voir un paquet embaumé dans le vase. Comment se faitil que le signe
ait reçu la signification de coeur, esprit, essence? Cela indique que le pot à baume
représente toute la personne défunte.’
Ter bestemming van weefsel en vaas, heb ik den vermaarden oudheidkundige
r
en weefselkenner kanunnik D F. Bock geraadpleegd.
Het strekt mij tot genoegen dezen verdienstrijken oudheidkundige opentlijk mijnen
dank uit te spreken. voor zijne vriendelijke ontvangst en aanwijzingen, welke ik hier
in het kort laat volgen.
r
Na vaas en weefsel onderzocht te hebben, uitte zich D Bock in dezer voege:
‘Wat betreft de capsel-vormige vaas in koper met sporen van sterke vuur-
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vergulding, ook wel semilaurum genoemd, welke in haar binnenste de overblijfsels
van een menschenhart bevat, is de vraag, welke bij deze belangrijke vondst zich
als van zelf voordoet: tot welk tijdstip behoort dezelve met haren inhoud? Wij hebben
voor de tijdsbepaling de volgende aanknopingspunten.
Wat den grondvorm of kunstige bewerking der capselvormige vaas aangaat,
bestaat er, door vergelijking met dergelijke voorwerpen, niet den minsten twijfel dat
deze vaas eens tot liturgisch gebruik gediend heeft, en wel voor een ciborium, waarin
de Eucharistie bewaard werd te houden is.
Naar kerkelijk voorschrift mocht de heilige spijs niet in eene koperen vaas bewaard
worden. Koperen vazen dienden om eene zilver vergulden capsel van gelijken vorm
op te nemen, in welke de H. hostiën zich bevonden. Dit wordt bevestigd door eene
kleine vierkante opening welke zich op de bovenste afronding van het deksel der
met den hamer gedreven vaas bevindt, hierin was een klein kruisje bevestigd,
waarmede alle ciboriën versierd waren, dat door eene schroef van binnen in het
deksel vastgehecht was.
Om ons ciborium volledig te maken, ontbreekt, behalve het kruisje, nog het
handvatsel (manubrium), dat het onderste der vaas met den voet vereenigde; dit
e

vindt men bij ciboriën uit de 17 eeuw in eenen plat gewerkten knoop (nodus) die
op beide kanten eene fistula uitstralen liet. De veronderstelling dat de vorm, de
opbouw van het besproken ciborium op een ontstaan omtrent de 1650 heenwijst,
wordt versterkt door den aard van het weefsel, hetwelk zich ten deele op den bodem
der vaas bevindt en ten deele bestemd was, de zich daarin bevindende substantiën
te omhullen.
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De stukken van het weefsel, welke zich op den bodem der capsel bevonden. dragen
de volgende teekenen. De kleur van het weefsel was oorspronkelijk rood, tusschen
cramoisi en feu-kleur, welke men in de oude tijden Leucarodinum noemde. Deze
kleur gaat, na lang in eene duistere vochtige plaats gelegen te hebben, in eene
bruinachtige over, wat bevestigd wordt door de menigvuldige ornate in roode zijde
welke men in de laatste jaren bij opening van bisschoppelijke graven gevonden
heeft. Wat de stof van het weefsel betreft, bestaat niet den minsten twijfel, dat het
geheel en al zijde is, namelijk een sterk gros grain.
De fraaie teekening, welke voor de tijdbestemming zeer belangrijk is en een
borduursel nabootst, is als inslag door weverij verkregen.
De duidelijk kenbaar zich herhalende bloemversiering is kenmerkend voor de
fabrikatie van Lyoner gebrocheerde zijden stoffen, uit het tijdstip van Lodewijk XIII.
De sierlijk ontwikkelde bladvormige versiering, die zich herhaalt, draagt duidelijk de
trekken der rijke zijden stoffen uit den Baroktijd, zoo als zij toen voor kerkelijke en
profane doeleinden vervaardigd werden. Het duidelijk smalle afsluitboordje aan
eene zijde des weefsels waar te nemen, en de voorspringende bladvormige
teekening, voert tot het besluit dat het tot een misgewaad, of koorkap behoorde, die
tot kerkelijk gebruik gediend heeft.’
Het schijnt mij dat wij hier dus te doen hebben met het hart eenes hoogvereerden
menschen, waarschijnelijk eens priesters, welke gewelddadig zijn leven verloor, en
wiens hart door een zijner vereerders als reliek in deze kostbare stoffe gewikkeld,
in dit ciborie gesloten werd. De vereerder heeft waarschijne-
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lijk, om verdere nasporingen te verijdelen, hetzelve, na het ciborie geheel in linnen
ingewikkeld te hebben, in het bosch in den grond gegraven, als herkenningsteeken
der plaats eenen jongen boom er op geplant, met het doel om zijnen schat later
weer optegraven, om dien, hetzij aan de familie-betrekkingen van hem wiens hart
de vaas insloot te schenken, of daaraan eene meer eervolle rustplaats te geven.
Dit voornemen is blijkbaar niet gelukt, zoo dat ciborie en hart in vergetelheid zijn
geraakt, tot dat het toeval na omtrent drie eeuwen ze aan het licht deed komen, om
eene plaats in mijn museum in te nemen.
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Kunstwegen.
Oorspronkelijke novelle
van Louise Stratenus.
MEN schreef het jaar 1725. De oude stad Orviëto lag in middagrust verzonken. De
hitte was zoo drukkend, dat slechts weinig lieden zich op straat vertoonden en de
beide vreemdelingen, die onder levendig gesprek op de kathedraal toetraden, den
indruk kregen als bevonden zij zich in eene uitgestorven plaats, waar slechts hier
en daar nog een voetganger doorheen dwaalde, om de geheimen der dooden die
daar voorheen hadden geleefd, gearbeid en geleden, op te vangen.
Orviëto, reeds bij de oude Romeinen bekend als Urbs Vetus, verheft zich op een
hooge, alleenstaande rots, en was in de middeleeuwen de geliefkoosde verblijfplaats
der pauzen, die meer dan eens, in dagen van onlusten, een toevluchtsoord zochten
op zijne eenzame hoogten en zich aldaar tegen de aanvallen hunner vijanden
versterkten. Zijne bezoekers waren te voet gekomen langs den Viterbo-weg, en
hadden daar het heerlijkste vergezicht genoten op de gansche stad met haar
diadeem van schilderachtige torens en wallen, paleizen en kerken. Onder de met
bloemen begroeide klippen die haar dragen, slingerde de rivier de Paglia zich voort
door de weelderigste olijvenstruiken, koren-
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velden en wijnranken. Op den achtergrond teekenden zich de nevelachtige omtrekken
der Apenijnen af, en in het midden der plaats, hoog boven alle torens of vestingmuren
uit, verhief zich, plechtig en vol majesteit, de grijze kathedraal. Door een tot puin
vervallen poort waren de wandelaars de gemeente binnengetreden. Hier was slechts
weinig veranderd sedert Orviëto's roemrijke dagen. De straten waren donker en
smal, aan weerszijden omzoomd met sombere, oude huizen en bouwvallige paleizen.
Langs een breed, geheel met gras begroeid plein gaande, hadden zij eene reeks
kloostergebouwen ontdekt, waaraan de tanden des tijds onverhinderd voortknaagden,
en na al die van verval getuigende plekken was op eens, bij eene kromming van
den weg, een der schoonste gebouwen voor hen verrezen die hun kunstenaarsblik
ooit had gezien. Het was de Duomo van Orviëto. Eeuwen waren er verloopen sedert
de kathedraal voltooid werd en toch scheen zij even glansrijk en jong alsof haar
steenen zoo pas waren aangebracht.
Bijna vijfhonderd jaar te voren had het wonder van Bolsena een nieuwen
godsdienstijver opgewekt onder de bevolking dier streek. Een Duitsche priester, die
door twijfel werd vervolgd, zag onder het opdragen van het H. Misoffer te Bolsena,
bloed vloeien uit de hostie en voor altijd van zijn ongeloof genezen, wierp hij zich
aan de voeten van paus Urbanus IV, destijds te Orviëto aanwezig. De hostie werd
aanstonds in plechtige processie naar de stad overgebracht en spoedig daarop in
1264, werd het Corpus Christifeest, door een te Orviëto uitgevaardigde bul ingesteld.
Drie jaar later besloot de bevolking een basiliek te bouwen, die een kapel zou
n

bevatten waarin het wonder moest worden vereeuwigd. Op den 13 November 1290
werd de eerste steen gelegd door paus Nicolaas IV,
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en de geestdrift was zoo algemeen en zoo groot dat de giften niet alleen van alle
zijden toestroomden, maar dat de hoogstgeplaatst en rijkste edellieden onvermoeid
aan de zijde der gewone metselaars en steenhouwers medearbeidden, om dezen
tempel ter eere Gods uit den grond te doen verrijzen.
Het marmer werd langs den Tiber uit Rome aangevoerd, en door ossen uit Siëna
voortgetrokken; kunstenaarsgilden werden gesticht en aan den Duomo verbonden,
de paus verleende aflaten aan al wie aan het werk deelnamen, en de arbeid vorderde
snel. Tusschen de jaren 1290 en 1580, waren er 152 beeldhouwers, 33
bouwmeesters, 68 schilders en 90 kunstenaars in mozaïek-werk aan de kathedraal
bezig. De namen der meesters bleven onbekend; zij zochten geen eigen roem:
maar het plan van het geheel wordt toegeschreven aan Lorenzo Maitani, die van
1310 tot 1340 capo-maestro der bouwwerken was.
Evenals te Siëna bestaat de Duomo van Orviëto uit zwart zoowel als uit wit
marmer. Aan den voorgevel hebben de eerste architecten hunne beste krachten
gewijd. Alleen het kostbaarste materiaal is daartoe gekozen; de voortreffelijkste
meesters hebben eraan gearbeid. De eerste aanblik maakt een onbeschrijfelijken
indruk. Alle kleuren van marmer vertoonen zich naast mozaïek op een gulden grond
Boven den hoofdingang, dien men langs treden van rood, geaderd marmer bereikt,
verheft zich Andrea Pisano's edel beeld der H. Maagd, en tafereelen uit haar leven
dienen tot onderwerp aan de groote mozaïek-schilderijen daarneven. Een dezer,
Maria-Hemelvaart is het werk van een monnik uit de veertiende eeuw, aan de andere
arbeidden mannen als Arcagna en David Ghirlandajo. In het beeldhouwwerk valt
telkens de school van Niccola en
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Giovanni van Pisa te herkennen; ook de hand van Andrea Pisano en zijn zoon Nino,
die elkander als bouwmeesters der kathedraal opvolgden, vindt men herhaaldelijk
weêr. In vier groote gedichten, vol verbeeldingskracht en diepte van gedachten
weergaven zij de Dagen der Schepping, den Val van Adam, de geschiedenis der
aartsvaders en der koningen van Juda; het leven en den dood Onzes Heeren, en
de laatste verrijzenis der dooden. Niets kan een denkbeeld geven van de
volkomenheid dezer kunstgewrochten; elk der figuren schijnt te denken, te spreken
of te luisteren.
Het inwendige van het gebouw maakt nog dieper indruk door de schemering
welke er in heerscht, terwijl het albast dat de vensters omgeeft om alles een rijken
goudglans werpt. Wat al kunstschatten ook hier; de Madonna van Lippo Memmi,
de beelden van Mochi en Scalza. De kapel van O.L. Vrouwe heeft een schilderstuk
dat Maria voorstelt en toegeschreven wordt aan den H. Lukas. Heel de wereld door
is zij beroemd door de aldaar aanwezige fresco's van Signorelli, onvergetelijke
reuzenscheppingen, die slechts in den morgen tot haar recht komen, want later op
den dag wordt het te donker in de kapel om er de bijzonderheden van te
onderscheiden.
Reeds hadden de beeldhouwers hunne gedachten betreffende dood en oordeel
in het steen uitgedrukt. De schilders der volgende eeuw werden belast het einde
van alles op deze kapelmuren af te beelden. In 1467 schilderde Fra Angelico Christus
die over levenden en dooden richt, omgeven van groepen juichende heiligen en
profeten. Vijftig jaar later belastte men een geheel anderen schilder, Luca Signorelli
van Cortono het onvoltooide werk van den monnik van Fiësole af te maken, nadat
de raad van den Duomo negen jaar te
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vergeefs op Perugino had gewacht. Signorelli, die te Orviëto aankwam als
vertegenwoordiger van een nieuw tijdperk, schilderde op deze muren de
verschrikkingen der laatste dagen, de opstanding, de vreugde des hemels en de
pijnen der hel, volgens de dramatische opvattingen van zijn genie en de beginselen
der Renaissance. Luca's kunst is geheel en al verschillend van die van Fra Angelico.
Bij hem is alles leven en beweging, ontplooiing van kracht. Zijne engelen zijn flink
gebouwde wezens met zachten blik, wier lange goudgele lokken op den bries worden
voortgedragen. In elk hunner gebaren ligt bevalligheid. Men gevoelt hoe groot de
verandering is bij de mannen van Luca's dagen ontstaan, en hoe snel de oude
droomen van hemelschen vrede en sprakelooze verrukking wegstierven voor de
nieuwe idealen.
Deze meesterstukken, door Signorelli in het leven geroepen gedurende de twee
jaren die hij te Orviëto doorbracht, werden bekroond door het schilderen van twee
portretten. Uit eene vriendelijke herinnering aan den kunstenaar die hem vooraf
was gegaan, schilderde hij zijn eigen beeld aan de zijde van dat van Fra Angelico.
Zijne blonde lokken en blauwe oogen, gepaard aan zijn voornaam uiterlijk, vormen
eene scherpe tegenstelling met de heilige uitdrukking en het kloosterlijk gewaad
van den grooten Dominicaan. Niets zou beter het contrast tusschen beider arbeid
kunnen schetsen.
De twee vreemdelingen die Orviëto's Duomo bezochten waren blijkbaar mannen
van de wereld. Ofschoon zij herhaaldelijk, op hunne wandeling daarheen, getrokken
waren geworden door de schoonheid der natuurtafereelen welke zich aan hun blik
ontrolden, hadden zij telkens op nieuw een luchtig gesprek hervat, waarvan de
heiligenbeelden in hunne nissen zouden hebben gehui-
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verd; thans echter was alle scherts op hunne lippen verstomd. Een hunner vooral
scheen geheel en al onder den indruk van Angelico's arbeid te geraken, en nadat
hij er nog eenmaal voor teruggekeerd was, na al het overige aandachtig te hebben
beschouwd, zeide hij op eens tot zijn medgezel:
‘Zoo gij wilt, blijf dan achter; ik ga naar buiten; het wordt mij hier te eng.’
‘Gekheid, Frans,’ antwoordde zijn tochtgenoot lachend: ‘ik heb er al lang genoeg
van gezien, en wachtte alleen op u. Gij waart geheel en al in bewondering verloren.’
‘Bewondering!’ herhaalde de jongeling bitter, ‘het gelijkt er niet naar. Neen, sedert
een half uur voer ik innerlijk strijd tegen het genie van dien verwenschten monnik.
Ik weet niet wat het is, maar men zou zeggen dat hij mij onder zijne macht zoekt te
krijgen, en ik tracht te vergeefs met zijne doodsche, houterige figuren te spotten; zij
grijpen mij aan.’
‘Gij, François Boucher, den schilder van ons luchthartig hof!’ mompelde de ander
schouderophalend, ‘gij moet onderweg een zonnesteek hebben opgeloopen, of wel
ik begrijp er niets meer van.’
‘Het is zelfs mij een raadsel,’ prevelde de twee-en-twintigjarige kunstenaar, terwijl
hij krampachtig met de hand over de oogen streek, als wilde hij het onwelkom visioen
verdrijven. ‘Gij herinnert u hoe wij hierheen kwamen onder alles behalve stichtelijk
gesprek. De aanblik van de kathedraal trof mij, doch niet zoozeer of ik zou mij daar
spoedig overheen hebben gezet; ook de beelden lieten mij koud; maar Fra Angelico
heeft mij in het stof gedwongen. Het penseel van dien man zou mij kunnen bekeeren;
laat ons van hier gaan. Ik wil vergeten wat ik zag.’
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‘Ja, laat ons gaan,’ antwoordde zijn vriend, die hem thans een blik vol bezorgdheid
toewierp. ‘Wij waren verhit van het loopen, en na de drukkende warmte daarbuiten.
moet de kilheid dezer plaats u de koorts hebben gegeven. Kom mede.’
Boucher wierp nog een laatsten uitdagenden blik op het portret van den
Dominicaan, en mompelde tusschen de opeengeklemde tanden:
‘Gij hebt mij voor een oogenblik overwonnen met uw trotschen ernst, maar gij zijt
sedert lang gestorven, gij en uwe kunst, en ik behoef slechts deze plek te verlaten
om u te vergeten, gelijk de wereld u vergeten heeft. Ik tart u tot mij neder te dalen
en nog eenmaal mensch te worden om mij toe te spreken en mij mijne richting te
verwijten.’
En in onbeschrijfelijke opgewondenheid hief hij de gebalde vuisten naar den
kloosterling op, die den droefgeestigen blik vol zachten ernst op hem liet rusten.
‘Wat heeft Fra Angelico jegens u misdreven?’ vroeg op dat oogenblik een
welluidende mannenstem achter hem.
Beide jonge lieden wendden het hoofd om, en aan Boucher's lippen ontsnapte
een kreet.
Voor hem stond een monnik in de kleederdracht van Orviëto's schilder; nooit kon
er treffender gelijkenis hebben bestaan dan tusschen hem en den onsterfelijken
geestelijke van Fiësole. De fransche kunstenaar meende te droomen; nog pas
zooeven hadden zijne uitdagende woorden door de gewelven der basiliek
weerklonken. Was er dan waarlijk een wonder geschied, en had Fra Angelico het
schimmenrijk verlaten, om tot dien ongeloovigen zoon van een losbandig tijdperk
te spreken, en hem te wijzen op de ware roeping van een genie?
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De monnik herhaalde intusschen zijne vraag, en ditmaal gaf Boucher op norschen
toon ten antwoord:
‘Wat bekommert gij u daarover?’
‘Niets van hetgeen de kunst betreft is mij onverschillig,’ sprak de onbekende,
‘maar het is hier de plaats niet daarover te spreken. Wilt gij mij naar buiten
vergezellen?’
‘Des te liever, omdat ik reeds lang genoeg heb van al die onware voorstellingen,’
antwoordde Frans op ruwen toon. ‘Onze eeuw is wijzer geworden en lacht met
dergelijke smakelooze voorstellingen.’
‘Gij schijnt een kind uwer eeuw en toch meende ik niet dat gij daareven lachtet’
klonk het rustig, ‘maar kom mede.’
‘Waarheen?’
‘Naar mijn klooster. Daar alleen kunnen wij ongestoord praten.’
‘Naar een klooster? Brrr!’ riep Boucher uit, ‘Ik kan niet zeggen dat ik daar juist op
gesteld ben.’
De geestelijke glimlachte.
‘Zijt gij bevreesd dat wij een monnik van u zullen maken?’ vroeg hij.
‘Ik vrees niemand of niets en zal u volgen.’
Ditmaal tikte zijn vriend hem op den schouder en zeide:
‘Dan zult gij mij wel veroorloven in dien tusschentijd de stad eens op te gaan
nemen. Gij weet dat wij eigenlijk hoofdzakelijk hier gekomen waren om de kleine
herbergierster uit de “Zilveren Olijf”, die mij te Rome uitnoodigde bij haar af te
stappen. Ik ga er vast heen, want het zou wreed zijn het lieve kind te laten wachten’
En den monnik spottend groetende, verdween hij zoo gauw hij slechts kon, uit
vrees dat Boucher hem
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nog ter elfder ure mocht weêrhouden hem te verlaten.
De kloosterling knielde eerbiedig voor het hoofdaltaar en ging daarop den
franschen kunstenaar voor; geen woord werd er tusschen hen gewisseld. De monnik
scheen geheel in zijne gedachten verdiept en de schilder gevoelde zich zoo ontstemd
door hem, zoowel als door den reisgenoot die Boucher aan zijn lot overliet, dat deze
zich moest bedwingen om niet alle verwenschingen uit te braken die hem op de
lippen zweefden.
Zij traden rechtstreeks toe op een thans tot puin vervallen klooster. Aan den
hoofdingang gekomen hief de monnik een ijzeren hamer op en sloeg daarmede op
de deur, die zich opende, als werd zij door eene onzichtbare hand bewogen, en
een oogenblik later bevonden zij zich in een langen, smallen gang, waar geen
sterveling hunne schreden kruiste, doch waar het gedruisch hunner voetstappen
duizenden echo's scheen wakker te roepen.
‘Het was hier dat Fra Angelico leefde, zoolang hij aan de kathedraal werkzaam
bleef,’ sprak Boucher's zonderlinge gids, zich plotseling tot hem keerende. ‘Kom
mede naar zijne vroegere cel. Zij is gebleven zooals hij haar verliet.’
Eene huivering doorliep de ledematen van den wereldling. Hij had gaarne
geweigerd zijn geleider verder te volgen. Was het niet alsof hij vele jaren in het
verleden ware teruggegaan, en als zou de schepper der fresco's die zulk een indruk
op hem gemaakt had, uit een der aan alle zijden verrijzende deuren te voorschijn
treden, om hem te vragen: ‘Wat doet gij met uw penseel?’
Maar hij zag in dat hij zich niet kinderachtig aan kon stellen, en ging dus mede,
tusschen de tanden allerlei verwenschingen prevelende tegen het lot dat hem nog
niet eens vrij het te doen wat hij wilde.
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De geestelijke broeder hield eindelijk stil voor eene bijzonder lage deur, en reeds
met den knop in de hand, zeide hij:
‘Fra Angelico was van hooge gestalte; men gaf hem opzettelijk deze cel, omdat
zelfs iemand van middelmatige lengte het hoofd moet buigen om er binnen te treden.
Hij werd er aldus steeds aan herinnerd dat hij slechts de ootmoedige dienaar des
Heeren was; dat niemand groot was voor God.’
Boucher glimlachte voor het eerst weder en zeide spottend:
‘Gij ziet dat die vernedering niet van mij geëischt wordt. Ik kan er juist met
opgeheven hoofde doorheen.’
De kloosterling, die zich zeer diep had moeten bukken om de cel te kunnen
betreden, zag hem met de ernstige, donkere oogen aan.
‘Vroeg of laat moeten wij allen buigen, of wij willen of niet,’ sprak hij, de deur
achter zich sluitend. Is het niet in onze jeugd dan toch in onzen ouderdom. Als wij
een grijsaard zien, wiens rug gekromd, wiens hoofd gebogen is, dan fluistert de
wereld: ‘Hij helt reeds over tot het graf.’ Men zou ons willen doen gelooven dat de
toekomstige groeve eene aantrekkingskracht op hem uitoefent. Wanneer men dat
beweert kent men het leven niet; zelfs de honderdjarige wenscht nog voort te
bestaan. Neen, zoo hij zich buigt, dan is het omdat de hand Gods op hem rust,
omdat hij, of hij het wil toegeven of niet, vervuld is geraakt van ontzag bij al hetgeen
hij hierbeneden aanschouwde, en waarin zoo duidelijk de macht eener Voorzienigheid
uitkwam. Hij moge nog niet vroom genoeg zijn om zich gewonnen te geven, reeds
wordt zijne houding die der aanbidding. Ook voor u zal die dag aanbreken, als gij
ten minste....’
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‘Ik bid u, zeg wat gij bedoeldet.’
‘Als gij het geluk hebt oud te worden.’
‘Vergeef mij u op te merken dat ik dat volstrekt niet hoop,’ verklaarde Boucher
lachend. ‘Ik wensch integendeel van het leven te genieten zoolang ik slechts een
sprankje jeugd in mij overhoud en daarna op een goeden morgen dood gevonden
te worden te midden van de vroolijke godinnen en guitige engeltjes in mijn
schilderswerkplaats.’
‘Ik hoop dat uw verlangen niet verhoord moge worden,’ klonk het ernstig, ‘maar
blik thans eens om u heen. Wij bevinden ons ter plaatse waar Fiësole's meester,
gedurende zijne slapelooze nachten, de beelden zag oprijzen, die hij weêr zou
geven met onvergelijkelijke getrouwheid. Ik voel mij altijd van eerbied vervuld als ik
deze cel betreed. Ik ben overtuigd dat de engelen hem hier dagelijks bezochten.’
‘En mag ik u vragen waarom gij mij de eer hebt waardig gekeurd mij hierheen te
geleiden?’ vroeg de jonge Franschman, die niets bijzonders aan de kale wanden,
en de gewone armelijke meubels eener kloostercel zag.
‘Ik maakte uit uwe in de kathedraal gesproken woorden op dat gij ook schilder
waart.’
‘Dat is zoo. Ik heet François Boucher en ofschoon ik nog zeer jong ben, is mijn
naam toch reeds bij al mijne landgenooten bekend,’ luidde het, ditmaal met eene
gemaakte onverschilligheid.
‘Wees zoo goed plaats te nemen,’ sprak de monnik beleefd, hem een houten kruk
toeschuivende en zelf een dergelijken zetel kiezende. ‘Ik kan u wel geen
gemakkelijken armstoel aanbieden, maar wij zullen hier toch rustig kunnen praten,
en ik stel veel belang in hetgeen gij omtrent uzelven te vertellen hebt.’
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‘Gij zijt al te vriendelijk. Ik dacht dat men zich in het klooster om niets anders meer
bekommerde dan om het geloof.’
‘Ik ben verzekerd dat geloof te dienen door ons onderhoud.’
De toon waarop de Dominicaan gesproken had was zoo waardig, zoo trotsch,
dat de jonge spotter zich geheel uit het veld geslagen voelde; hij die nog een
oogwenk te voren had vermoed dat de monnik alleen gehoor had gegeven aan het
brandend verlangen om van nabij iets van de wereld en vooral van het lichtzinnige
Frankrijk te hooren!
‘Wees zoo goed mij slechts te ondervragen; ik ben geheel ter uwer beschikking,
voor alles wat gij mocht wenschen te weten,’ antwoordde hij, vrij wat nederiger
gestemd dan in lang het geval was geweest.
‘Gij zijt nog heel jong, niet waar?’
‘Ik werd in 1703 geboren.’
‘En wie waren uwe meesters?’
‘Lemoine en François Cars. Aan laatstgenoemde vooral heb ik veel te danken.
Ik werkte op zijn atelier aan een onbeduidenden arbeid en niettemin erkende hij
onmiddellijk dat ik talent bezat.’
‘En zijt gij lang bij hem gebleven?’
Een donkere blos van schaamte verspreidde zich over het gelaat van den
kunstenaar. Hij bekeek aandachtig de punten zijner schoenen en antwoordde zonder
de oogen op te slaan:
‘Wat zal ik u zeggen? Het leven is een renbaan, waar het er voor een ieder op
aankomt den hoogsten prijs te verdienen. Cars heeft mij zeer zeker op weg geholpen,
maar dat was geene reden voor eeuwig en altijd aan zijne zijde te blijven. Ik
verdiende zestig franken per maand bij hem, benevens mijne huisvesting
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en voeding. Gij begrijpt toch dat ik hoogere eischen koesterde.’
‘Zoodat gij u begaaft tot den vrij wat meer gevierden Lemoine, niet waar?’
‘Ja, en ik wist mij spoedig zoozeer te vereenzelvigen met zijn talent, dat men
mijne schilderstukken niet van die van mijn meester meer kan onderscheiden Ik
heb daarna echter het penseel een weinig moeten laten rusten, omdat men mij
belastte met het graveeren der werken van Watteau en die taak heeft mij meer en
meer bevestigd in mijne neiging de schilder van het moderne Frankrijk te worden,
er de godinnen van het oude Griekenland te doen herleven met de trekken der
schoonen van den dag; den kleinen liefdegod te doen uitkomen als de autocraat
die het gansche menschdom regeert.’
Hij hoopte dat zijn toehoorder een uitroep van afschuw zoo laten hooren, of hem
met alle aardsche en hemelsche straffen zou bedreigen, indien hij zich niet bekeerde;
maar de kloosterling vroeg enkel zeer rustig:
‘Hebt gij nooit een heiliger onderwerp gekozen?’
‘O! zeker. Ik won zelfs twee jaar geleden den grooten Academie-prijs met een
tafereel uit de Bijbelsche geschiedenis. Maar ik was toenmaals twintig jaar oud en
kende de wereld nog slechts ten halve; mijne vrome opvoeding oefende nog haar
invloed op mij uit. Men breekt niet in een enkelen dag met hetgeen men als kind
voor waarheid hield. Sedert echter zijn mij de oogen opengegaan en voelde ik dat
mijne kracht alleen in het sierlijke, het ondeugende, het geestige zou liggen. Mijn
eigenlijke meester is Watteau geweest, die mij nog na zijn dood het geheim zijner
herderinnetjes en markiezen verkondigde. Onze tijd vraagt niet meer
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naar de strenge, ijskoude heldenfiguren uit de Heilige Schriftuur. Wij zijn de kinderen
eener eeuw die lachen wil’
‘Pas op dat zij niet eindigt in tranen, gelijk de mensch die te veel lacht,’ mompelde
de kloosterbroeder somber.
‘En ook al mocht dat geschieden,’ hernam Boucher luchthartig, ‘dan zal Frankrijk
dat op de vroolijkste wijze weten te dragen. Lieve Hemel, broeder, ik weet wel dat
er nog altijd treurige zaken hierbeneden overblijven: men verliest elkander, of wel
zijn geld en eindelijk zijne jeugd, zijne kracht, zijn leven; maar juist omdat het bestaan
zoo verdrietig is, heeft men behoefte aan een slaapdrank tot stilling zijner pijnen.
Vraagt de wereld van ons dat wij haar een wiegelied toezingen, vervuld van allerlei
rooskleurige droombeelden; verlangt men in alles, maar vooral ook in de kunst de
Liefde weder te vinden die over alles vertroost? Wij artisten hebben tot opdracht
ontvangen het menschdom een zonniger blik op het leven te doen werpen; gelijk
het u, geestelijken, betaamt zoo nu en dan onder de gewelfde bogen eener oude
kathedraal uwe sombere propheciën te doen voortrollen. Kort geleden nog, te Parijs,
trad een dergelijk boetprediker op; ik weet zelf niet hoe ik in die kerk verdwaald
kwam, en ik vroeg mij vol verbazing af hoe het mogelijk was dat, in het Frankrijk
van onze dagen, nog genoeg vromen overbleven om dat reusachtige gebouw tot
in de verste hoeken te vullen, toen de prediker plotseling den arm ophief en de
woorden: “Mané, Thékel, Pharès!” uitsprak. De moedigsten onzer werden door eene
rilling bevangen; eenieder volgde met angstigen blik de richting waarheen de magere
hand heenwees, en het was ons allen als zagen wij haar het geheimzin-
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nige vonnis van ondergang aan de gewelven neêrschrijven. Zijn preek was verder
een meesterstuk van welsprekendheid; hij dwong, door de enkele macht zijner
woorden, den grootsten spotter aan den dag der vergelding te gelooven; meer dan
dertig vrouwen vielen in zwijm, en wij mannen durfden elkander bij het verlaten der
kerk niet goed aanzien, zoozeer waren wij ontdaan. Welnu dat is uwe zending, de
menschen van tijd tot tijd eens bang te komen maken; voor enkele stoute kinderen
onder ons kan dit heilzaam zijn; maar wij kunstenaars moeten den vroolijken toon
aangeven, en bloemen, vogels, liefde en schoonheid verheerlijken.’
De monnik had zwijgend toegeluisterd en vroeg thans:
‘Dus gelooft gij werkelijk dat de kunst daartoe geroepen is?’
‘Zeer zeker.’
‘Dan is zij eene misdadigster,’ verklaarde hij rustig.
‘Broeder!’ riep de jongeling uit, driftig opspringende, ‘men ziet wel dat gij zelf geen
kunstenaars hart bezit!’
‘Zoo straks hoop ik u het tegendeel te bewijzen door u naar mijne werkplaats te
voeren; ik weet niet in hoeverre mijne pogingen den lof verdienen, dien het land mij
wel toe wil zwaaien. Maar de kunst is mij te lief, staat te hoog in mijne oogen, dan
dat ik haar ook maar een oogenblik zou kunnen beschouwen als de bedriegster van
het menschdom; de leugenares die het zou troosten met holle vreugden. Gij wilt
haar tot een pijnstillenden drank maken; geef wel acht, de dranken die de smarten
van ziel of lichaam in slaap maken zijn getrokken uit de zwaarste vergiften; één
enkele druppel te veel, en men is verloren; en wat de
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hersenverlammende wijn op den geest uitoefent, vermag ook de noodlottige
bedwelming der ontheiligde kunst te doen. Waarom hebt gij daar straks de vuisten
gebald tegen Fra Angelico, zoo het niet was dat gij gevoeldet hoe zijne richting de
ware was? Zijne kuische figuren moeten u eigenlijk niets te zeggen hebben, aan u
die voorzeker aan uwe engelen de uitdrukking uwer vroolijke tijdgenooten zult geven.
Het lichaam telt bij zijne beelden als niets, hun gansche wezen heeft zich in de ziel
samengegaard. De sobere vormen die wij nog aanschouwen zijn reeds gestorven
voor hen; al die lieden maken den indruk van Cherubijnen, die enkel hoofd en
vleugelen zijn. Want vleugelen bezitten zij en wel zóó krachtig, dat zij daarop den
toeschouwer medevoeren naar de hoogere, betere atmosfeer, waarin zij leven. Fra
Angelico verheft door zijn penseel het diepgezonken menschdom. Zijne stervelingen
zijn, ondanks al den ootmoed in houding en blik, wel “het koninklijk volk; het
uitverkoren priesterdom” dat niets gemeen heeft met uwe herderinnen of godinnen.’
‘Dat is alles zeer wel mogelijk,’ bromde François Boucher, die zich niet gaarne
gewonnen gaf, ‘maar gesteld zelfs eens dat ik eeuwen terug wilde gaan met mijne
kunst en dergelijke zaken schilderen, niemand zou mijn werk koopen. Zelfs de
kerken vragen thans naar minder strenge opvatting.’
‘En gij verdient nu veel geld?’
‘Zeer veel. Niemand die vlugger arbeidt dan ik, en toch kan ik niet genoeg afmaken,
zóó groot is de aanvraag naar mijne snuifdoozen, mijne doeken, mijne waaiers,
mijne schermen, mijne beschilderde klokken, mijne albumbladen en mijne
behangsels. Al die verschillende bestellingen leveren de grootste verscheidenheid
op, en dat is mij noodig. Ik bezit eene levendige,
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opbruisende natuur; het zou mij onmogelijk zijn, evenals de Dominicaan van Fiësole,
jaren achtereen aan één enkel altaarstuk te werken.’
‘Fra Angelico beklaagde er zich niet over daartoe gedwongen te zijn. Integendeel,
hij kon daardoor zijn werk in de grootste volmaaktheid ten uitvoer brengen;
daarenboven beschouwde hij dien arbeid als zooveel meer, zooveel beter dan hij,
dat hij niet liever wenschte dan zelf daarnaast te verdwijnen. Hij is de eenige niet,
die zich aldus in zijne kunst wegcijferde, om slechts God de eer van de door Hem
bezielde schepping te laten. Wat was het anders aan eene soortgelijke
zelfverloochening wat de groote bouwmeesters aanspoorde, die zich zoo gemakkelijk
onsterfelijk hadden kunnen maken door het een of andere kunstgewrocht, waaraan
zij alleen gewerkt zouden hebben, terwijl zij verkozen hier één voor een elkander
op te volgen, eeuwen door, zoodat het nageslacht nimmer zou kunnen zeggen: dit
is de kathedraal van Maitani, van Andrea of Nino Pisano; maar enkel: dit is de
basiliek ter eere Gods gebouwd. Dwaal door onze fraaiste kerken rond, telkens zult
gij er een meesterstuk vinden, waaraan de naam van den artist ontbreekt. De kenners
mogen hebben uitgemaakt dat het “naar alle waarschijnlijkheid” toe te schrijven is
aan dezen of genen kunstenaar, niemand weet het met zekerheid te zeggen; de
schilder of beeldhouwer heeft het aldus gewild; en ziet gij, dat is ware grootheid;
het sterfelijke dat ter zijde treedt voor dat wat blijft.’
Boucher had ongeduldig toegeluisterd, en riep thans uit:
‘O! Gij kloosterlingen kunt gemakkelijk praten; gij vindt huisvesting, voeding en
kleeding voor niets, en kunt daardoor onbezorgd voortarbeiden, terwijl wij arme
stumperds...’
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De monnik glimlachte:
‘Indien gij u tevreden wildet stellen met onze armoede, zoudt gij gemakkelijk in
uw onderhoud kunnen voorzien, ook al weigerdet gij uw penseel aan den tijdgeest
te verkoopen. Gij meent zeker een goed franschman te zijn, niet waar?’
‘Ik zou wel eens willen zien wie dat zou durven betwijfelen?’ riep de jongeling
ditmaal driftig uit.
‘Welnu! Gij verbeeldt u uw vaderland lief te hebben en toch wilt gij aan volgende
geslachten het recht geven, tegenover uwe werken uit te roepen: “Ziedaar wat het
Frankrijk was der achttiende eeuw!” en dan, vreest gij niet mede te werken aan de
verbittering van het volk, van de armen, de verdrukten?’
‘Volstrekt niet! Ik zie nooit een hongerlijder of ik werp hem een geldstuk toe.’
‘En daarmede zijt gij voldaan; en vergeet gij het vergif dat gij dagelijks uren
achtereen toebereidt om hem in te doen zwelgen, een vergif waardoor hij
ontevredenheid, haat en minachting in zich zal voelen oprijzen tegen de hoogere
standen, die, in plaats van zich om zijn lot te bekommeren, slechts naar nieuwe
middelen zoeken om hunne schuldige hartstochten te verheerlijken en goud en
wierook aan hunne voeten te brengen. Uwe uit het slijk opgerezen markiezinnen,
die schaamteloos spotten met datzelfde volk waaruit zij geboren zijn, zullen de
ongelukkigen tot wanhoop en tot gruweldaden drijven, en gij, die u tot den
ootmoedigen dienaar harer grillen maakt, die op uwe doeken hare gelaatstrekken
vereeuwigt, die uw penseel tot vleitaal dwingt tegenover haar die aan vergetelheid
moesten worden prijsgegeven, gij maakt u tot haar medeplichtige. O! vergeef mij,
de taal die ik u toevoeg is die welke Fra Angelico zou hebben gesproken, indien
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hij nog in deze naakte cel had vertoefd. Hij was eenmaal een der grooste kunstenaars
die ooit leefden, en toch, als gij thans zijn graf vermocht te openen, zoudt gij niet
anders meer vinden dan wat stof en een doodshoofd, in niets verschillend van dat
van den domsten dorper die zijn tijdgenoot was. Ziedaar wat er overblijft van de
onsterfelijksten onzer. Alleen ons werk blijft voortbestaan; het zijne hebt gij daareven
aanschouwd; nog van daarboven kan hij er met een glimlach van voldoening op
nederzien; meer dan de stoutste redenaar zal hij door alle tijden heen spreken tot
de ziel van wie zijn arbeid leeren kennen. Hij heeft heden ook tot u gesproken,
François Boucher, en in het uur van uw dood zal de monnik van Fiesole u nog eens
voor oogen treden om u te vragen wat gij met zijne waarschuwing hebt gedaan. Gij
zijt jong... hij ook was dat eenmaal... over u ook zal de staf der eeuwen heenzwepen,
om slechts uw gebeente over te laten, hier of daar in het graf, en als God u daarop
afvraagt wat gij met het u toevertrouwde talent hebt gedaan, o! uit medelijden met
uzelven, wees dan niet verplicht het stilzwijgen te bewaren, en in vertwijfeling uw
waanzin te vloeken, terwijl op aarde uwe herders en godinnen onbeschaamd blijven
voortlachen over hunne zonde en de uwe.’
De jonge kunstenaar rees getroffen overeind.
‘Ik beloof u, ik zal over uwe woorden nadenken,’ mompelde hij, ‘zij verschillen
zoozeer van de taal die ik gewoon ben te vernemen, dat ik er geheel door in
tweestrijd ben gebracht. Mag ik weten tot wien ik mij wenden moet, indien ik het
verlangen mocht hebben u over een werk te doen oordeelen dat u niet geheel
onwaardig zou voorkomen?’
‘Men noemt mij Fra Bartolomeo,’ antwoordde
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de Dominicaan. ‘Een ander als ik heeft dien naam vereeuwigd door zijne kunst. Ik
zal den hemel danken zoo mijne gebrekkige raadgevingen een begaafd schilder
onder de lichtstralen mochten terugvoeren die van het kruis op Golgotha uitgaan,
en zonder welke onze arbeid tot de duisternis behoort.’
Tot op den drempel van het klooster deed hij den jongeling uitgeleide en zijne
laatste woorden waren:
‘Denk aan Fra Angelico. Zijn beeld zal u nog dikwijls voor den geest rijzen. Zij het
nooit tot een verwijt.’
Geheel in gedachten verzonken liet de jonge reiziger zich, door een knaap dien
hij daartoe aangeroepen had, naar de ‘Zilveren Olijf’ geleiden. Het speet hem thans
aan zijn vriend beloofd te hebben dat hij zich aldaar bij hem voegen zou. Vrij wat
liever ware hij nog eenmaal naar de kathedraal teruggekeerd, om in volstrekte
eenzaamheid den arbeid weêr te zien van den monnik, die tot hem scheen gesproken
te hebben in de koele, armelijke cel, waar hij jaren achtereen van Gods heerlijkheid
had gedroomd.
Maar hij was niet vrij naar willekeur te handelen; reeds nu zag hij in welke tallooze
hinderpalen hij op zijn weg zou ontmoeten, indien hij waarlijk gehoor gaf aan de in
hem ontwaakte stemmen. Al zijne vrienden zouden zich tegen hem scharen, om
door hunne spotternijen zijne ‘bekeering’ tegen te gaan; en zelfs het hof zou hem
verwijten dat hij ontrouw werd aan het vroolijke Frankrijk, om zich voor Rome in het
stof te krommen.
Met loome schreden naderde hij dan ook de herberg, hem reeds van verre door
zijn kleinen gids aangewezen. Werktuigelijk wierp hij het kind een paar geldstukken
toe, en trad daarna binnen.
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Eene afschuwelijke tabakslucht drong hem te gemoet, terwijl een luid geschreeuw
van schorre stemmen zijne ooren trof. De kunstenaar die zijn leven voornamelijk in
rijke salons en hooge kringen sleet, waar de uiterlijke vormen tot in het overdrevene
in acht werden genomen, huiverde meer dan ooit terug voor zulk een midden. Na
het gesprek met den Dominicaan en den indruk dien hij in de basiliek van Orviëto
ontvangen had, kwam het hem voor als ware hij plotseling een hel binnengevoerd.
‘Zoo! Frans, zijt gij daar eindelijk?’ riep zijn vriend hem lachend toe: ‘Ik voorspelde
reeds aan dit schoone kind dat gij niet meer op zoudt dagen en wij u als een
kloosterbroeder weêr zouden zien.’
Boucher wierp een blik om zich heen; aan eenige tafeltjes zaten verscheidene
mannen met teerlingen te spelen, en daarbij te rooken en te drinken; zijn reisgenoot
stond tegen het buffet geleund, waar de dochter uit de ‘Zilveren Olijf’ naar zijne
loftuitingen op hare schoonheid luisterde als naar eene muziek die zij nooit te voren
had vernomen.
‘Gij ziet dat gij u vergist hebt,’ antwoordde de schilder kortaf.
(Vervolgt.)

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

170
e

Een Zoenbrief van de XIV eeuw,
betreffende de familie van der Noot, met heraldieke bijzonderheden
door J.Th. de Raadt.
e

OMSTREEKS het midden van de XIV eeuw was de stad Brussel het tooneel van een
bloedig drama, waarin de handelende personen tot de machtige familie van der
Noot behoorden. Twee volle neven van dien naam, Wouter en Joris, dongen naar
de gunst van de schoone en edele jonkvrouw Gudula, dochter van ridder Willem
(1)
van der Zennen . De jaloezie verwekte eene hevige verbittering tusschen de beide
te

mededingers. Toen zij elkander eens ontmoetten op het kerkhof van S -Gudula,
kwam het tot beleedigingen en tot dadelijkheden. Joris viel doodelijk getroffen door
Wouter's dolk. Hij stierf kort daarna, daags voor Palmzondag.
Peter van der Noot, broeder van den vermoorde, zwoer den moordenaar wraak.
Herhaaldelijk wachtte

(1)

Van der Zennen, of de Senna, is een oud Brusselsch geslacht, dat verscheidene magistraten
der stad heeft opgeleverd. De Histoire de Bruxelles (II, pl. XXII) geeft de afbeelding van drie
wapens waarmede deze gezegeld hebben.
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hij Wouter op. Zij vochten samen met dolken en degens. Om een einde te maken
aan dien toestand, welke niet anders dan op den dood van een der neven scheen
te zullen uitloopen, verzochten de bloedverwanten Peter van Huffel, kanunnik van
te

S -Gudula en secretaris der stad Brussel, om eene verzoening te bewerken. In
zijne dubbele hoedanigheid als geestelijke en stedelijk beambte, was hij wel de
aangewezen persoon, om de strijdende partijen tot eene schikking te brengen. Hij
liet de beide neven voor zich verschijnen, en door overredende vermaningen,
verkreeg hij een akkoord, waarvan de voorwaarden voor den moordenaar vrij hard
waren.
Deze feiten en de bedingen, waaronder de zoen tot stand kwam, zijn aangeteekend
in eene akte die daarvan werd opgemaakt door de familieleden van beide partijen,
welke bijna alle tot de aanzienlijkste geslachten der stad behoorden. Het document
werd door de geheele familie en de beide neven gezegeld, en onderteekend door
den kanunnik van Huffel, die tevens verzocht werd het stuk te bewaren.
Zonder in de minste bijzonderheid van den tekst der acte af te wijken, gaan wij de
verplichtingen opnoemen, die den moordenaar werden opgelegd, om zijne misdaad
te boeten. In zwaren rouw, zonder kaproen of gordel, zal hij zich begeven naar het
Begijnhof, bij het graf van Joris. Daar zal hij, geknield en omringd door de vrienden
(verwanten) van den doode, de grafzerk kussen en vergiffenis afsmeeken van God,
van de Heilige Maagd en van den broeder des vermoorden. Ten teeken van berouw

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

172
zal hij aan Peter zijn gordel met den dolk en zijn wapenrok overgeven, welke boven
het graf zullen worden opgehangen.
Om Gods genade te verwerven zal hij gedurende drie jaren, elken zondag in
te

S -Gudulakerk, aan dertig oude lieden dertig wittebrooden doen uitdeelen, elk van
veertig oncen, met drie honderd pond in geld, en voorts aan den koster dier kerk
een brood geven van tien pond. Verder zal hij, ter eere van de vijf wonden van den
Zaligmaker, gedurende vijf jaren, op den avond voor Palmzondag - zijnde de
verjaardag van Joris' dood, - een en dertig brooden van veertig oncen aan zoovele
arme vrouwen boven de zestig jaren doen uitdeelen. Bovendien zal hij aan Peter
eene som van drie honderd mottoenen ter hand stellen, die deze aan de huiszittende
armen van Brussel zal uitdeelen, opdat niet gezegd kunne worden, dat hij het
bloedgeld heeft behouden, wat zijne verwanten niet zouden wenschen of goedkeuren.
te

Wouter zal in handen van de priesters der kerk van S -Gudula den eed afleggen,
dat hij geen werk meer zal maken van het meisje, de onschuldige oorzaak van de
misdaad, maar dat hij zijne gedachten en genegenheid van haar zal afwenden. Ten
einde nieuwe vijandelijkheden te voorkomen, verbindt Peter zich, van zijn kant, om
de schoone Gudula niet ten huwelijk te vragen.
De volgende bepalingen zijn voor de oudheidkunde van bijzonder belang, omdat
zij eene wijziging van het wapen des moordenaars bevatten. Heraldieke bescheiden
e

uit de XIV eeuw zijn zeer
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zeldzaam, en daarom is de ontdekking van ons document een echt buitenkansje
voor de wapenkunde.
Ten bewijze van berouw over zijn misdrijf, zal Wouter in 't vervolg zijn wapen
veranderen, in dier voege dat hij de schelpen van roode kleur zal voeren, zooals zij
van oudsher in het veld zijn geplaatst, en het helmteeken zwart, ten teeke van rouw.
Zijne kinderen en kleinkinderen, van wettige geboorte, zullen dit aldus gewijzigde
wapen blijven voeren, tot in den derden graad. Het zal Wouter echter vrij staan
breuken in het wapen aan te brengen, om de verschillende takken te onderscheiden.
Wij komen later op het wapen der familie terug. De broeder en zusters van Wouter:
Jan, Maria en Anna van der Noot, en hunne nakomelingen, zullen het volle wapen
van van der Noot blijven voeren, zooals zij dat van hunnen vader hebben geërfd.
Deze laatste zinsnede geeft volkomen de woorden van de acte terug. Het is echter
blijkbaar, dat de bedoeling van de opstellers van het stuk niet zoo kan geweest zijn.
Er staat dat Jan, Maria en Anna ende die hier naer van hun comen sullen het wapen
van hunnen vader onveranderd zullen behouden. Het lijdt echter geen twijfel dat
hier alleen de nakomelingschap van Jan kan bedoeld zijn, voor zooveel zij den naam
van der Noot voert, en geenszins de nakomelingen der beide zusters. Door hun
huwelijk zullen deze jonkvrouwen nieuwe takken vormen van het geslacht harer
echtgenooten, en haar nageslacht zal natuurlijk het wapen van dezen voeren,
onverminderd vrijwillige wijzigingen daarin.
Het is bekend, dat men, in de middeleeuwen, zijn wapen naar willekeur kon kiezen
of wijzigen, en dat recht kwam den burger even goed toe als
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den adel. De wet liet in dat opzicht volkomene vrijheid, onder persoonlijke
verantwoordelijkheid. Eene toekenning van den souverein, in wettigen vorm, was
(1)
alleen in staat het wapen in bescherming te nemen tegen aanspraken van derden .
Maar keeren wij naar ons document terug. De volgende zinsnede bevat de hardste
voorwaarde, die den moordenaar werd gesteld, namelijk de vervallenverklaring van
zijnen tak, en de verheffing van den jongeren tak in het recht van eerstgeboorte.
Peter van der Noot, de broeder van Joris, - aldus vervolgt het stuk, - zal voortaan
zijn het hoofd der wapenen van wijlen zijnen grootvader, en als zoodanig zal hij alle
leenen genieten, die aan het hoofd der familie kunnen ten deel vallen. Alzoo zal
(2)
Wouter hem moeten afstaan den cyns van Eggloy , die hem als hoofd der wapenen
van zijn huis was overgegaan. Verder zal hij hem afgeven alle wapenrustingen,
bogen, stalen wapenen, geborduurde schabrakken en stalen zwaarden, die Wouter,
als nakomeling van den oudsten zoon, verkregen heeft uit de nalatenschap van
zijnen grootvader, Geldolph van der Noot, evenals alle wapens en kleederen die
gehangen hebben in de zaal en in de kamers.
(3)
Daarentegen zal Peter aan Wouter afgeven alle bruturen , gheestelycke en
andere, hem aangekomen

(1)
(2)

(3)

Zie J.TH. DE RAADT, Mélanges héraldiques, en vooral het verslag over dat werk van den heer
J. van Malderghem, achter dit opstel afgedrukt.
Eggloy was eene patricische familie te Brussel.
De Histoire de Bruxelles (II, pl. XII), geeft drie door haar gevoerde wapens. Willem Eggloy
komt in de acte voor onder de vrinden en magen.
Bordueren?
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van Elisabeth van Gondeval, zijne grootmoeder van vaderszijde, waarop de
(1)
wapenkwartieren van hare ouders staan, en ook de gecante lelie , van diamanten,
met paarlen in goud gevat.
Eindelijk zal Wouter nog ter plaatse, waar hij zijnen neef Joris heeft gedood, een
Crucifix met een beeld der H. Magdalena laten plaatsen om aldus zijn berouw te
belijden, dat hij den moord op eene gewijde plaats heeft gepleegd; het zal tevens
dienen tot een voortdurend aandenken van die misdaad.
Onder het voorbehoud van de nakoming van al deze bedingen, zal Peter in
tegenwoordigheid van een priester en van de geheele familie zweren, voor of na
de mis, dat hij nimmermeer aan zijnen neef den moord van zijnen broeder zal
verwijten of doen verwijten of trachten zal hem te wreken of doen wreken, maar dat
hij aan Wouter van ganscher harte vergiffenis zal schenken, en weder met hem in
vriendschap zal leven, als voor den moord.
Volgens ons document, was Wouter de moordenaar, een zoon van Willem van der
Noot, Ridder, en van Agnes van Baesdonck. Peter en Joris waren kinderen van den
Ridder Hendrik en van Maria Schrihane.
Het stuk kan ons dus de volgende drie generatiën doen vast stellen:

(1)

De gecante lelie stel ik mij voor van diamanten in goud gevat - zooals tegenwoordig een
diamanten broche - met een rand van paarlen er om en gezet als bij een kroon. Het onderwerp
heeft dan een getand rand. Ik geef echter deze opvatting gaarne voor beter.
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Heer Geldolph van der Noot (†),

getr. met Elisabeth van Gondeval (†).

1.

Willem van der
Noot, Ridder (†),
oudste zoon, getr.
met Agnes van
Baesdonck.

2.

Hendrik van der Noot ,
Ridder, getr. met Maria
Schrihane.

1.

Wouter, die zijn
vollen neef Joris
doodt.

1.

Peter.

2.

Joris.

2.

Jan.

3.

Maria.

4.

Anna.

(1)

(Slot volgt).

(1)

Een Hendrik van der Noot bracht in 1347, met de medewerking van Wouter van der Noot,
Wouter Pipenpoy, en Gijsbrecht Taye, eene verzoening tot stand tusschen Gerard Pipenpoy
en Jan, den zoon van Heer Willem Uyttensteenwege, die langen tijd de gemeente in beroering
hadden gebracht. (Histoire de Bruxelles, I, bl. 175.)
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O Eerdentroost...!
O Eerdentroost, gebloeide blommen,
hoe kommen
die blijdzame oogen, alzoo zaan
als 't zomer is, op al de struiken
te ontluiken,
en mij beziende ga te slaan?
Daar is iets in dat ik te vragen
durf wagen,
en dat ik geerne af u vernam;
daar velen zijn die niet en roeken,
noch zoeken
naar 't geen hun blijdt, van waar het kwam.
Daar leeft toch Een, die mijn' twee oogen
u toogen,
gebloeide blommen, wilde; en 't is
Hem een genoegte, als ik genegen
Hem zegen
en ben genietende u, gewis!
Of is 't al blinde nacht en logen,
't vermogen,
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dat in mij waakt, en, waarheidsziek,
mij laaft en lescht? O neen, genezen
wil wezen
die grondelooze graagte, die 'k,
o God, van U gescheiden, drage;
en 'k vrage
opdat ge mij voortaan, o Heer,
eens ruste en vrede, en weêr dat leven
zoudt geven,
dat leven is en U genieten, immermeer!
GUIDO GEZELLE
Kortrijk, 7 October 1891.
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Dichtkunst, letteren.
De Psalmen in Gezangen,
door Em. Hiel.
Psalm XXVII.
Steun en Hoop op God.
I
Mijn heil is God!
Mijn licht is God!
Voor wien zou ik dan vreezend beven?
Hij waakt beschermend op mijn lot,
Hij is de schutsgeest van mijn leven!
En kampen kwaden tegen mij,
En willen zij verwoed mijn vleesch verslinden,
Dan struiklen zij, dan vallen zij,
Als vijands in den kuil, gelijk verblinden.
Stond tegen mij een leger op...
Mijn herte zou niet siddrend grouwen!
Ik bood den krijg gerust den kalmen kop,
Op God steun ik mijn zielsvertrouwen.
'k Heb iets van u begeert, algoede Majesteit,
Te leven alle dagen in uw schoone woning!
Te aanschouwen, Heer, uw lieve heerlikheid,
Te plengen in uw tempel, God, mijn dankbetooning!
God bergt mij in zijn hut den dag van ramp!
God bergt mij in 't geheimste zijner tent!
God bergt me, boven vijands, op de rots...
'k Verhef mijn hoofd hoog over 's vijands kamp!
Ter tente roer ik snaienspel... En 'k zend
Dien psalmenklank omhoog, ter eere Gods!
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II
Heer, verhoor mijn stem, mijn smeeken,
Heer, ach, zijt Gij heengeweken
Weg van mij? Erbarm u, Heer!
'k Voel door u, mijn hert opwekken,
Om uw aangezicht te ontdekken,
'k Zoek uw aangezicht, o Heer!
Stoot uw knecht niet af, verbolgen;
Heer, 'k zal overal u volgen,
Jahve, wees op mij met kwaad!
Gij, mijn Heiland, blijf mijn helper,
Wees, o Heer, mijn tranenstelper,
Nu, dat ieder mij verlaat.
Zelf mijn vader, ach, mijn moeder
Vluchten mij... Heer, mijn behoeder!
Toon mij, Jahve, thans uw' weg,
Leer mij dien, in vrees, bewandlen,
Leer mij naar uw' wetten handlen,
Tegen 's vijands overleg.
Geef me niet ten prijs, Algoede,
Aan des vijands euvelwoede,
Tegen mij valsch opgestaan.
Mij beliegend, ja, zich zelven!.
Boosheid wil me snood bedelven,
Jahve, laat me niet vergaan!
Ja, ik durf het blij betrouwen,
'k Zal door Jahve's goedheid schouwen
In het land, waar 't leven lacht...
Zij getroost! wees kloek in smerte,
Wacht op God, versterk u, herte!
Wacht en hoop op 's Heeren macht.

Psalm XXVIII.
Smeek en Juichkreet tegen Goddeloozen.
Jahve! mijne rots, U, roep ik aan:
Wend u doof noch zwijgend van mij af!
Waakt Ge niet, Algoede, op mijn bestaan,
'k Word als die gezonken zijn in 't graf.
Hoor mijn hulpgeschrei, mijn kreet vol wee;
'k Hef de handen naar uw heilig Ruim;
Ruk me met met goddeloozen meê,
Plof me niet, ach, in boosdoeners schuim...
Vreedzaam spreken zij de naasten aan,
Wijl ze boosheid broeien in 't gemoed...
Dat hun handling, God, hun slecht begaan,
Hun vergeld word', Heer, in overvloed!
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Zij bemerken niet uw werk, o Heer,
Zien niet uwer handen scheppingskracht...
Storten zult Gij hun gebouw ter neer,
Nimmer steunen hunne booze macht.
Mijn smeekende woord,
Ik voel het zoo zeer.
Heeft Jahve verhoord,
Geloofd zij de Heer!
De Heer is mijn schild,
Hij schutte mij teer;
Mijn vrees is gestild,
Geloofd zij de Heer!
Mijn lichaam herbloeit,
Het lijdt nu niet meer;
Mijn herte, het gloeit:
Geloofd zij de Heer!
Mijn ziele verheugd
Vertrouwde Gods tolk.
Spring op nu, vol vreugd,
Juich dankend, o volk.

Volk
Juichend zal ons loflied schallen:
Heil, Beschermer, gij, van allen!
Redder uws gezalfden, onzer Majesteit!
Neem ons op, o Heer, die ons versterkend weidt;
Jahve benedijt uw erven!
Help ons, Heer, dat wij verwerven,
Aller wegen
Uwen zegen
Tot in de eeuwigheid!
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Psalm XXIX.
Bij het Onweder.
Biedt, o Godes zonen, den Jahve rammen,
Geeft den Jahve glorie en de eer zijns namen,
Knielt, in heilig kleedsel, voor Hem ter neder.
Hoort zijne stemme!
Jahve's stemme dondert de waatien over,
Dondert krachtig boven de storiemvloeden,
Uit den hemel klatert ze in heerlikheden.
Hoort zijne stemme!
Jahve's stemme breekt en verbrijzelt ceders,
Jahve plettert Liban's verheven ceders,
Springend op als kalvers, in splinters barstend.
Hoort zijne stemme!
Jahve's stemme slingert en bliksemt vlammen,
Liban, Scirjon hupplen als wilde buffels,
Siddrend wervelt zand ter woestijne Kades.
Hoort zijne stemme!
Jahve's stemme prikkelt tot angstig baren
Hinden. Schaatrend rooft ze der wouden loover,
't Dwarrelt... Dieren vluchten en sterven huilend.
Hoort zijne stemme!
In den tempel Jahve's herschalt zijn glorie,
Jahve troont bevelend, stortvloeden gudsen,
Jahve troont voor eeuwig en schenkt aan Isrel
Zegen en vrede!

Psalm XXX.
Dank voor Redding.
Jahve, mijn God!
U zal ik eeuwig lieven, loven,
'k Zal eeuwig zingen: eere God!
Gij hielpt geheeld mijn hert naar boven,
Bewaardet mij van 's vijands spot.
U zal ik eeuwig lieven, loven.
Gij reddet uit de hel mijn ziele,
Liet mij niet zinken in het graf...
't Is daarom dat ik dankend kniele,
Daar God me 't leven wedergaf.
Gij reddet uit de hel mijn ziele!
o, Looft, vereert, bezingt Hem, vromen!
Ja, prijst zijn goddelijken naam.
Ge moet des Eeuwgen toorn voorkomen,
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De dood schuilt in des Heeren naam.
o, Looft, vereert, bezingt Hem, vromen!
Jahve, mijn God!
Het leven ligt in uw behagen,
En daalt de nacht droefweenend neer,
Blijlachend zal de morgen dagen,
De vreugde keert luidjuublend weer.
Het leven ligt in Gods behagen!
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Ik zong verheugd, in heil en weelde;
Ik wankel nooit, in eeuwigheid!
Kracht gaf me God, die luister teelde,
Die luister werd alom verspreid.
Ik zong verheugd in heil en weelde!
Uw aangezicht verborgt Ge... 'k schrikte!
Ik riep wat roem schaft U mijn bloed
In 't graf? Ik stortte neer, en ach, ik snikte:
Is 't stof dan, dat U prijzen moet?
Uw aangezicht verborgt Ge... 'k schrikte!
Blijf mij genadig, tranenstelper!
Gij scheurdet ras mijn rouwgewaad;
Gij schonkt me blijdschap, liefdehelper,
o, steun mij eeuwig door de daad.
Blijf mij genadig, tranenstelper!
Jahve, mijn God!
U zal ik eeuwig lieven, loven,
Verstommen zal nooit mijn gezang;
o, Stijgen juichend thans naar boven
Mijns herten vreugd, mijns herten dank
U zal ik eeuwig lieven, loven!

Jah, Jahveh, Jahaveh De heiligste, de verhevenste benaming Gods. De Eenigste
die de zedelijke Reinheid in zich bevat. Volgens Christian Bunsen wordt Godes
naam verkeerdelijk Jehovah uitgesproken. Jahve - IK DIE BEN, de eerste maal door
God zelf uitgeroepen in het heerlijke hed des Profeten Moses. (Deuteronomium,
XXXII h. 39 v.)
Ziet nu, dat IK. IK DIE BEN.
En dat geen God is neven mij!
Ik doode en maak levend.
Ik sla en ik heel!
En er is memand,
Die u uit mijne hand redt!
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Boekenkennis.
r

Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, door D JAN TE WINKEL. D.I.
Haarlem, De Erven Fr. Bohn, 1887.
‘Waarlijk, Dietsche Warande, gij hebt u niet gehaast het werk van te Winkel aan
te kondigen, en zijt toch tegelijk met deze Geschiedenis herboren’.
Antwoord. ‘Hoe komt het dat een lief meisje soms bij 't begin van 't bal tapisserie
maakt?.. Omdat het niet genoeg gekend is’...
De boeken uit N.-Nederland komen al te zelden naar 't Zuiden. Men mag er (gelijk
de schrijver dezes) jaar in jaar uit op de Nederlandsche taal-congressen over
klagen... 't helpt alles niets.
o

o

Daar steken een aantal oorzaken tusschen: 1 het stoffelijk voordeel; 2 het gebrek
o

o

o

aan belangstelling; 3 soms de aanzienlijke prijzen; 4 (gelijk 2 ) het gering getal
lezers.
Wat er ook van zij... wij willen onze schade inhalen en kondigen hier te Winkels
werk van harte aan. ‘Van harte’, dat wil met zeggen: ‘wij onderschrijven elk oordeel,
elk bijvoegelijk naamwoord,’ neen! - maar het wil zeggen: ‘Te Winkels boek is het
volledigste, het grondigste, wat over dit onderwerp tot nu toe is geschreven’.
Ware te Winkel in het katholieke geloof opgevoed, hij zou misschien hier en daar
eene andere uitdrukking hebben gebezigd; doch dit vermindert geenszins de waarde
van het hoogst nuttige werk.
Dat de schrijver meer genegenheid heeft voor de legende van S. Luitgardis dan
voor die van S. Christina de wonderbare, vinden wij zeer natuurlijk. Wij hebben
trouwens in dit laatste geene crtische geschiedenis voor ons. Broeder Geraert dacht
zich ook bij de eene legende wellicht een ander publiek van lezers dan bij de andere,
evenals de tegenwoordige geestelijken, b.v. in de katholieke kerken der steden van
Engeland zich wel hoeden zulke afgrijselijke voorbeelden van boerenwansmaak te
dulden, gelijk dit elders ‘op den buiten’ geschiedt. Bijna op elke bladzijde zijn
bijzonderheden te leeren, welke slechts weinigen bekend zijn, en velen, over-velen
zullen verstomd staan van de uitgebreide stof die u uit de noten tegenlacht.
Bij 't doorbladeren des werks vinden wij verder dat Maerlant bij den schrijver in
hooge achting gerezen is, sedert diens monographie over
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den middeleeuwer werd geschreven. Wij vinden hier ook geen schijn meer alsof de
schrijver met eenige ingenomenheid alle plaatsen uit den dichter mededeelt, welke
tegen Kerk en geestelijkheid zijn gericht. Hiermede geeft te Winkel bewijs van eenen
wijden horizon, diep inzicht van het karakter des tijds, onbevangen oordeel en
waarheidszin.
Deze en andere bijzonderheden maken te Winkels werk tot een zeer heugelijk
verschijnsel, wat overal verdient gekend te zijn.
Onder de bijzondere hoofdstukken merken wij op de verhandeling over de muziek
e

in de 14 eeuw, de muziekinstrumenten, de voordrachten enz, enz. waaruit alweder
veel te leeren is. Bij deze gelegenheid hadden wij gaarne eene klare schets
gevondenvan het wezen der zangers, der jaculatores (of wilt gij ze liever minstreelen
en dan sprekers noemen?). De schrijver verhaalt op bl. 438 en op bl. 472 dat velen
in dienst stonden van eenen enkelen heer. Best! Doch er zijn nog vele andere
onderscherdingen te maken: van de rijke heeren in prachtige stoffen gekleed, te
paard, met gevolg voorttrekkende, tot aan den bedelaar in lompen gehuld. De eerste
droegen soms zeer wereldlijke zaken voor, de laatste (soms!) verhalen van groote
daden en groote wonderen. Alexander V wist die in 't jaar 1276 wel te onderscheiden,
toen hij zich erover uithet welke vedelaars ondersteuning verdienden, welke niet.
Wij wenschen nogmaals den jongen prof. der Amsterdamsche hoogeschool geluk
met zijn werk. Leve 't lang in aller handen! De typographische uitvoering is aan den
inhoud geevenredigd.
Het werk zal in drie deelen volledig zijn.
Daar het kleed zoo zedig en harmonisch is, de vormen zoo liefelijk zijn, de geest,
de adem zoo edel en rein zal de jonkvrouw op het bal der letterkunde nooit meer
tapisserie maken.
A.T.
Almanak voor Nederlandsche katholieken (Het jaarboekje van Alberdingk Thijm),
o

r

e

onder redactie van J.C. Alberdingk Thijm en Jan F.M. Sterck, a D 1893 XLII of
e

III Bundel. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen.
Reeds is het zesde deel des jaars verloopen, en nu eerst vinden wij gelegenheid
den alouden gunstig bekenden almanak aan te kondigen, wiens nieuwe redacteuren,
met eene rij van begaafde schrijvers, den roem van het werkje schitterend
handhaven.
Reeds heeft de almanak door Nederland de ronde gedaan. Beoordeelingen zijn
allerwege te vinden. In bijzonderheden treden zal daarom niemand van ons
verwachten; wij zouden in de meeste gevallen slechts het reeds bekende herzeggen.
Niet alleen de katholieke maar ook andere lefter-organen hebben aan de nieuwe
uitgave alle eer laten wedervaren.
't Is een gelukkig teeken, wanneer critici, die op godsdienstig- of staatsgebied
met ons in meening verschillen, op dat der letteren en kunsten nog een onpartijdig,
onafhankelijk, ja zelfs prijzend woord voor uitingen van katholieken aard overhebben.
't Is van den anderen kant een gelukkig teeken, wanneer die lof niet zoo behoeft
verklaard te
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worden alsof de geprezene uit vlererij, uit win- of eerzucht zich heeft laten verleiden
tot uitdrukkingen of meeningen die den tegenstander aangenamer klinken dan den
geloofsgenooten. Zulk eene captatio benevolentiae is natuurlijk aan den almanak
voor Nederlandsche katholieken vreemd
Wij zinspelen hier bijzonder op een artikel wat over den almanak verschenen is
n

in den Nederlandschen Spectator van den 14 Januari jl.. Menigmaal hebben wij
eenzijdigheid, zelfs hatelijkheid, onrechtvaardigheid van oordeel aan den Spectator
te verwijten. Al ware het ook maar alleen de wijze waarop J.A. Alberdingk Thijm
onmiddellijk na zijn dood in dat tijdschrift is behandeld.
Maar kom, wij willen die behandeling aan een e n k e l e n p e r s o o n toeschrijven
(het stuk was geteekend) en de redactie danken, dat zij, nu in zekere mate g o e d
m a a k t wat haar medewerker door onkunde en partijdigheid heeft misdaan.
Na de gunstige beoordeeling door den Spectator over den Katholieken almanak
uitgesproken, blijft ons niets meer te zeggen, dan de redacteuren van den almanak
geluk te wenschen, dat zij, met allen eerbied voor de leer en den dienst der
Katholieke kerk, toch lofstemmen van zulke critici weet uit te lokken, die rechtvaardig
genoeg zijn het schoone en goede wat het boekje bevat te erkennen en stilzwijgend
de leer te helpen prediken: ‘In necessarils unitas, in dubiis libertas, in omnibus
charitas.’
Men moet dan ook zeggen dat studien als die van van Heteren, Albers, Allard,
Sterck, De Rijk, De Bont, De Roever, van Lommel, enz. medetellen in de rij der
ernstige geschiedbeoefening, om niet te spreken van de talentvolle bijdragen van
menigen jongen dichter als: van Maerlandt, van Medevoort, van Meerendonk, A.
r

Nuyens, De Veer, J.C. Alb. Th., van Meurs, verder De Rop, D Forest, De Leythe
van Linde, Cox.
Hartelijk dank zij dus aan de uitgevers die de Nederlandsche letteren met een
nieuw kostelijk boekje hebben verrijkt en handhaven wat Jozef Alberdingk Thijm en
van Nouhuys vóór 41 jaren hebben begonnen.
Moge de keurig uitgevoerde Almanak ook in België zich recht talrijk verspreiden.
N.B. Gregorius ‘derde bisschop van Utrecht’ te noemen, is, volgens de aloude
getuigenissen, door den eerw. heer Albers terecht aangehaald en bevestigd,
waarschijnlijk eene schrijffout (bl. 47).
A.T.
Winter-symphonie, door EMMANUEL HIEL. Dendermonde, Aug. De Schepper-Philips,
1892.
Onze dichter levert hier eene beschouwing des winters in de Ardennen, met al
de gedachten die het woud, en zijn bewoners, de jeugd, zich op schaatsen
vermeiende, de jager op zoek naar wild, of de warme thuiselijkheid opleveren. Hij
vlecht daarin menige goede les voor den al e weelderigen wereldzin, die door de
strengheid des winters niet tot
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zelfbewustzijn, tot ernst, tot dank en verheffing des harten wordt gestemd, en geeft
aan de hoofdpersoonaadje ‘Barsche stem’ genaamd, tegen de spotters met ernstige
liefde en waardig leven, de volgende verzen in den mond (bl 42):

Barsche stem.
Wee, spotklank!
Wat sart ge dwaas van 't leven:
Wat weet ge, spotters, van u zelven?
Is u een ziel gegeven?
Ziet gij het blauw des hemels welven
En droomt ge dan van 't liefdeparadijs?
Het schijnt u ijs te zijn, een deksel glas...
Kijkt onder uwe voeten naar de plas.
Is 't u slechts een plaversel killig ijs?
Of in den hemel geesten minnend droomen,
Die sedert eeuwigheden zielen in het leven riepen,
Of uit de diepte bloemen geurend komen,
Die sedert eeuw heden in onze aarde sliepen,
Dit voelt ge niet in uw versteende borst!...
Aan goedherd, schoonheid, waarheid, spotters, twijfelt gij.
Indien gij hebt naar reine liefde dorst.....
Bewondert God, en voelt het zoete medelij
Eens engels, ach! met menschen, denkend zooals gij.

Uit het geheele lyrisch-dramatisch-gedicht blijkt nog eens ten volle hoezeer Em.
Hiel's verzen de ware dichtvorm zijn om door muzikale verklaring en verlichting te
worden vervolledigd.
De tocht naar Damiate. Historische roman, door J.R. van der Lans. 's Gravenhage,
T.C.B. Ten Hagen, 1893.
Het valt te betreuren, dat de werken van Zuid-Nederlandsche schrijvers zoo weinig
bij ons, en die van Noord-Nederlandsche zoo weinig in België gelezen en
gewaardeerd wor len. In dit opzicht is het vaak nog, alsof er een scheidsmum bestaat,
die maar niet weggebroken kan worden. Ik vlei mij, althans iets tot den val van dien
muur bij te dragen, door de lezers in een paar korte trekken in kennis te brengen
met de jongste pennevrucht van een onzer beste vaderlandsche auteurs, die overal
met de meeste ingenomenheid is ontvangen, en niet kan nalaten, ook in België veel
lezers te vinden, wanneer hun de verdiensten van dit voortreffelijk boek zijn
aangetoond.
Van der Lans, wiens naam als redacteur der Katholieke Illustratîe, als uitstekend
prozaschrijver en gevoelvol dichter, bij ons te lande een goeden klank heeft, is ook
r

in Belgie, dank o.a. de welwillende besprekingen, door L August Snieders in het
Handelsblad van Antwerpen, aan zijn tot dusver verschenen werken gewijd, geen
vreemdeling.
In zijn Tocht naar Damiate behandelt de schrijver een dier grootsche-
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tochten ter verlossing van het H. Graf uit de handen der Muzelmannen, - een dier
geweldige volksverhuizingen, welke, zoo zij veelal faalden in het voorgestelde doel,
toch van onberekenbare gevolgen waren voor de beschaving en ontwikkeling van
Europa, - een dier heerlijke expedities, welke een keerpunt vormden in de
wereldgeschiedenis en de vrucht waren van innige godsvrucht, diep geloof en edele
inspiratie.
In levendige kleuren heeft de schrijver ons dezen roemrijken tocht geschilderd.
Al heeft hij vlijtig de kronieken geraadpleegd, om geheel op de hoogte van het
onderwerp te komen, uit zijn verhaal vol gloed en leven, vol frischheid en
oorspronkelijkheid, zou daarvan niets blijken, had hij niet in een aantal zaakrijke
noten aan den voet der bladzijden de bronnen aangegeven, waaruit hij heeft geput.
Hij bewijst als strenge beoefenaar der geschiedenis, dat hetgeen hij verhaalt niet
de vrucht is van een weelderige verbeelding, maar de som der feiten, door de historie
geboekstaafd, en door hem in een romantisch kleed gestoken, vol gratie en
bekoorlijkheid.
Maar de auteur heeft meer gedaan dan ons in gloedvolle kleuren, nu eens forsch
en gespierd, dan weer teer en zacht, naar de aard van het onderwerp het meebracht,
het tafereel te malen van dien geweldigen tocht naar het verre Oosten, - hij vergunt
ons ook, een diepen blik te slaan in heel het eigenaardige en zoo rijke leven der
middeleeuwen, door weinigen gekend, door zoo velen miskend. Hij laat al die
grootsche en heroïsche figuren uit den gouden voortijd voor ons oog verrijzen, die
leven en bezieling krijgen door het penseel van dezen schilder met woorden, die
tot ons spreken van heldenmoed en diep geloof, van grootsche gedachten en hooge
daden.
Of de heer Van der Lans den kloeken kruisridder in het dofstalen pantser en den
helm met wapperenden vederbos op het hoofd ten tooneele voert, of hij ons doet
kennis maken met den vromen en kundigen abt, die binnen de stille muren van het
klooster de wetenschappen beoefent en onwaardeerbare documenten voor het
nageslacht bewaart, en vermenigvuldigt, - dan wel met de fijnste en zachtste tinten
op zijn palet de deugden der aanminnige jonkvrouw maalt of ons den eenvoudigen
dorper leert kennen, bij wien onder den groven surkoet een edel hart klopt, dat tot
grootsche dingen en den hoogsten heldenmoed in staat is, - steeds wordt onze
belangstelling onverminderd gaande gehouden en voelen wij, dat wij hier met kunst,
echte kunst te doen hebben.
En even bevallig als het historische kleed is, dat de schrijver met de meeste zorg
heeft geweven, even teer en fijn is de kant der romantiek, waarmee hij het heeft
afgezet. Beide vormen te zamen een harmonisch geheel, waarin de heele gamma
der kleurschakeering is vertegen woordigd; waar een boeiende, vaak bezielende
stijl zich huwt aan een keurige en uitgelezen woordenkeus, waar de stoute wiekslag
van den adelaar afgewisseld wordt door het lieflijk klapwieken der durf.
Nu eens stout en forsch, als de koene wapenfeiten der kruisvaarders moeten
worden gemaald, dan weer smeltend teeder, als de schrijver de geheimste
aandoeningen van het jonkvrouwelijk hart ontleedt, maar altijd op de hoogte van
het onderwerp is de stijl, waarin deze heerlijke tafereelen zijn geschetst.
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En dan, wat een oorspronkelijke intrigue, wat een spannende verwikkeling, tot het
einde doorgevoerd, zoodat de lezer ook daarom het verhaal met belangstelling blijft
volgen, terwijl deze nog geprikkeld wordt door nieuwe elementen van spanning, die
de schrijver er ongezocht inweeft.
Wat een interessante figuur die Okko Garverna, welke aan het doodsbed zijns
vaders de gelofte aflegt, het zwaard voor den heiligen oorlog te zullen aangespen
en niet naar de voorvaderlijke stinze terug te keeren, voor dat hij tot ridder van het
H. Graf zal zijn geslagen, - die zijn beminde verloofde, jonkvrouw Mabelia, niet durft
weerzien, uit vrees, daardoor in zijn besluit aan het wankelen te worden gebracht
en daarom heur vader, heer Wiger een ring voor haar ter hand stelt als pand van
trouw, dat hij bij zijn terugkomst uit het H. Land zal inlossen. Nauwelijks is evenwel
de kruisvloot onder zeil gegaan, of daar verneemt Okko, dat heer Wiger Mabelia
den ring niet heeft gegeven.
Nu worden ons in gloedvolle bladzijden, die getuigenis afleggen van schrijvers
grondige kennis van het menschelijk hart en karakter, het grievend zielelijden, de
angst en vertwijfeling gemaald, die drie jaar lang het gemoed van den jongen
kruisheld doorvlijmen, zonder hem aan zijn gelofte ontrouw te doen worden. Kloek
houdt hij den blik naar het Oosten gericht, naar het doel van den tocht, al kan hij
niet altijd zijn arm hart het zwijgen opleggen, geslingerd als het is tusschen de vrees,
dat jonkvrouw Mabelia hem van ontrouw moet verdenken, en de hoop, dat zij, in
weerwil van den schijn, zal blijven gelooven aan zijn liefde en zijn trouw.
En dan, met hoeveel liefde en teerheid, met welke zachte en fijne kleuren heeft
de schrijver het beeld geteekend der heldin van zijn verhaal, van jonkvrouw Mabelia,
die in doodelijke onrust verkeert over het raadselachtig heengaan van haar Okko,
zonder een woord, een teeken, dat hij nog aan haar denkt, haar nog lief heeft. En
toch, nog slechts voor weinig tijds heeft zij uit zijn mond woorden van liefde en trouw
gehoord, hebben zij samen den beker geledigd op hun spoedige echtvereeniging.
Zij lijdt, evenals Okko, meer nog, daar, bij haar onzekerheid, de dwang komt haars
vaders, die haar tot een huwelijk met een ander wil noodzaken. Haar onrust, haar
hopen en vreezen, haar lijdelijk verzet tegen haar onbarmhartigen vader, haar trouw
aan den verloofde, die wegging zonder dat ze weet of hij haar nog liefheeft, en
wegblijft, jaren lang. - dit alles schildert de heer Van der Lans in tafereelen, die tot
de best geslaagde onzer letterkunde mogen gerekend worden.
En wanneer eindelijk Damiate genomen en Okko tot ridder van het H. Graf
geslagen is, en hij naar Friesland terugkeert, het hart door de tegenstrijdigste
gewaarwordingen bestormd, dan nog rijzen zooveel zwarigheden op, dat de lezer
zich angstig afvraagt, of de hartewensch der beide gelieven ook nu nog niet vervuld
zal worden. En dan, de heuglijke hereeniging, ze is een passende apotheose van
dit heerlijke panorama van grootsche en geweldige, van teere en lieflijke figuren uit
den gouden voortijd. Bevredigd sluit men het boek, waardoor men heeft genoten
en geleerd, waardoor verstand en hart beiden zijn voldaan, - men sluit het,
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maar om het later nog eens ter hand te nemen, zich nog eenmaal te vermeien in
die kleurrijke schilderingen van het leven en werken, de verheven gevoelens en
grootsche daden van het volk der lage Landen in het roemrijke tijdperk der
middeleeuwen, dat de schrijver ons in al zijn grootheid doet kennen.
Mogen deze weinige regelen iets bijdragen om onze taalgenooten in het Zuiden,
die nu zoo open oog en zoo warm hart hebben voor het goede en schoone, bekend
te maken met een werk, dat als een der beste op dit gebied mag worden beschouwd,
en waarin de heer Van der Lans het beste deel van zijn geest en zijn hart heeft
neergelegd. Een nadere kennismaking zal des te gemakkelijker vallen, daar de
uitgever Ten Hagen te 's-Gravenhage, die het boek in een passend gewaad stak,
den prijs uiterst laag heeft gesteld: ingenaaid fr. 1.10, in keurigen prachtband fr.
1.60.

Ingezonden.
Z.A.
Rosmersholm. Tooneelspel in vier bedrijven van HENRIK IBSEN, vertaald door F.
e

Kapteyn. - Uitgegeven bij Kapteyn en C te Hoorn. Ik geloof niet, het oude en geijkte
cliché voor de duizend en zooveelste maal te misbruiken, wanneer ik beweer, dat
de heer F. Kapteyn, door het uitgeven van eene Nederlandsche vertaling van Ibsen's
tooneelwerken aan ‘eene ware behoefte’ beantwoordt.
Sedert lang, immers, bezit de beroemde Noor, in Zuid- evenals in
Noord-Nederland, eene nog bij den dag aangroeiende schaar van bewonderaars.
Niet alleen tal van studiën en artikelen, in tijdschriften als De Gids, De Spectator,
Nederland, la Revue de Belgique verschenen, ook de opvoering, te Amsterdam in
het Salon des Variétés, te Brussel in den Park-Schouwburg, van de veel besproken
stukken Nora, De Wilde Eend, Spoken, enz., maakten den naam en de werken van
Henrik Ibsen niet alleen sedert lang tot een der belangwekkendste onderwerpen
van conversatie in de meer beschaafde kringen, maar deden tevens honderden
met nieuwsgierigheid grijpen naar de alleen in het Hoogduitsch in ieders bereik
zijnde vertalingen, de litteraire en stoffelijk beter verzorgde van S. Fischer, de
populaire en goedkoope van Reclam.
De onderneming der Hoornsche firma komt dus ook juist op het geschikte
oogenblik, en geen twijfel of zeer velen zullen zich genoopt voelen, haar door
ondersteuning in staat te stellen de geheele reeks van Ibsen's tooneelspelen ter
pers te leggen.
Rosmersholm, het eerste nummer der verzameling, als dichtwerk te bespreken,
is mijn doel niet.
Alleen de Vertaling wilde ik aanbevelen, en - dat zij deze aanbeveling, door tekst,
getrouwheid en natuurlijkheid beide ten volle waardig is, - al kon ook, nu en dan,
eene kleine taalfout hersteld worden! moge, beter dan elke redeneering, het volgende
korte uittreksel uit het laatste bedrijf doen uitschijnen.
De redactie wil vooraf aan een groot getal der lezers het genoegen doen
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eener korte ontleding van het stuk, hetzij die ontleding tot een goed of afkeurend
oordeel leide.
Rosmersholm is het huis eens voormaligen predikers Rosmer, weduwenaar van
Beate, die zich van kant heeft gemaakt in een aanval van krankzinnigheid. Die
zenuwachtige toestand is ontstaan door dat Beate gevoelde dat jonkvrouw Rebekka
West, die in 't pastooorshuis woont, eene innigere geestesverwantschap met haren
echtgenoot had dan zij zelve. Deze beide personen zijn ideaal aangelegd. Rosmer
streeft naar algemeene wereldverbetering, veredeling van het menschdom, en
verloochent in stilte de godsdienstige partij waartoe hij behoort. De leer dezer partij
wordt niet nader beschreven. Hij heeft eenen zwager, Kroll genaamd, welke veel
wereldlijker, baatzuchtiger en alledaagsch van geest, aan Rosmer diens
voorgenomen verandering verwijt, en eene beweging in 't werk zet, die dezen het
vertrouwen zijnet geloofsvrienden doet verliezen en zijn geheele levensplan
onuitvoerbaar dreigt te maken.
Hierdoor half wanhopig, neigt Rosmer zich meer en meer tot Rebekka, welke
niets zoekt dan eene ideale houding tegenover Rosmer.
Langzamerhand groeien de gevoelens dier beiden meer in één en komen aan
den dag; zoodat Rosmer, zonder daarom hartstochtelijk verliefd te zijn, Rebekka
zijne hand biedt.
Gedurende deze verklaring bespeurt Rosmer evenwel dat eene last op Rebekka
drukt, die haar terughoudt de aangeboden hand te aanvaarden. En wanneer nu alle
verdere stilzwijgenheid onmogelijk schijnt, beschuldigt Rebekka zich zelve, door
hare tegenwoordigheid alleen, of ten minste enkel door een onbepaald verlangen
naar Beate's verwijdering, maar zoo onbepaald dat zij zich zelve daarvan ter
nauwernood bewust was, de oorzaak geweest te zijn van Beate's dood, of althans
daartoe aanleiding te hebben gegeven.
Deze overtuiging dwingt hare kiesche ziel met Rosmer geen huwelijk aan te gaan.
Doch meer en meer in geestdrift gewekt, verlangt Rosmer van haar een teeken van
oprechte genegenheid, en ten laatste verklaart Rebekka zich bereid het te geven;
niet alleen wil zij Rosmersholm om den wille van haar berouw verlaten, maar zelfs
den weg wandelen die Beate is gegaan.
Dat schijnt aan Rosmer eene uitkomst voor den wanhopigen toestand waarin hij
zich gevoelt. Hij legt zegenend de hand op Rebekka's hoofd, beiden verlaten 's
nachts het huis en werpen zich in den voorbijvloeienden bergbeek, op dezelfde
plaats waar Beate zich heeft verdronken, juist alsof deze hen tot vergelding van
haren dood ‘hadde geroepen’.
Elke lezer voelt onmiddellijk de oorspronkelijkheid der vinding in dit stuk. Elk voelt
diepe meewarigheid voor de edele zielen die erin verschijnen. Maar of elk wel meent
dat de afloop geen andere kon wezen..... dat is de vraag.
Idealen van wereldverbetering en veredeling op het tooneel van he
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menschelijk denken, die uitloopen op een zelfmoord, zijn minstens uiterst zonderlinge
idealen, wier voorstelling niet bevredigen.
De tweeslachtigheid van het spel bestaat daarom hierin, dat de toeschouwer
Rosmer hoogacht voor het streven naar veredeling van de menschen om hem heen,
maar hem toch moet laken wegens de zwakheid waardoor hij zich liever van kant
maakt, dan zich van Rebekka te scheiden, van Rebekka, wier koffers bovendien
gepakt op het tooneel staan; kortom, dat hij met zijnen edelen aanleg tegen elken
wezenlijken strijd ter bereiking van zijn ideaal opziet en toont te twijfelen aan eene
goddelijke gerechtigheid. Het stuk heeft dus alleen in zoover eene goede strekking,
dat het eene waarschuwing bevat geene verbeteringsplannen voor de maatschappij
te vormen, zonder program wat grondig en van een hoog standpunt doordacht,
uitvoerbaar schijnt, en dan tevens tegen de onuitvoerbaarheid gewapend te zijn
met eene zekere nederigheid, welke troost schenkt in de teleurstelling; ten tweede,
zich niet zonder rijp overleg te hechten aan een persoon, die met goeden of boozen
wil, zich stellen kan tusschen de liefde van man tot vrouw.
Van de andere zijde bevat het stuk eene waarschuwing dat eene jonkvrouw zich
wel rekenschap geve van haar doel en streven, wanneer zij bespeurt dat zij een
spaak in 't wiel zou kunnen worden voor het huwelijksgeluk; en ten slotte, dat alle
dergelijke verhoudingen, dán vooral gevaarlijk zijn, wanneer een groot vertrouwen
op God, een diepe godsvrucht niet daaraan ten gronde ligt. Door de afwezigheid
van dit laatste, overtreden hier de hoofdpersonen zonder aarzelen de grenzen van
hunnen plicht en richten zich zelven op veel gevaarlijker wijze dan bij voorbeeld de
wilde, hartstochtelijke Otello.
Door oorspronkelijkheid van karakterschildering beveelt zich dit tooneelstuk aan,
doch de dubbele zelfmoord blijft bepaald in alle opzichten te zeer ongemotiveerd.
Wij laten nu weder het woord aan den heer de Mont.
Red.
Rosmer's vroegere leeraar, Brendel, de type van wat de Duitschers met zoo'n juist
woord een ‘verkommenes Subject’ heeten, komt in het zeldzaamste bedelaarspak,
afscheid nemen van zijnen discipel: een der aangrijpendste tooneelen uit het geheele
werk, een dergene, waar de eigenaardigheden des dichters zich het best in
afteekenen.
- O! Is u daar, mijnheer Brendel?
- Johannes, mijn jongen - ik groet je, - vaarwel!
- Waar wil u zoo laat heen?
- Den berg af.
- Wat?
- Ik ga nu naar huis, mijn beste jongen. Ik heb heimwee naar het groote niets.
- Is u iets overkomen, mijnheer Brendel; wat is het?
- Je merkt dus de verandering op? Ja - dat moet je ook wel.
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Toen ik de laatste maal in deze kamer kwam, stond ik voor je als een welgesteld
man en sloeg ik op mijn borstzak.
- Ja! Maar ik begrijp niet goed - Zooals je me nu dezen avond ziet, ben ik gelijk aan een afgezetten Koning op
de puinhoopen van zijn afgebrand paleis.
- Kan ik je misschien met iets van dienst zijn -?
- Ja. Je hebt je kinderhart bewaard, Johannes. Kan je me iets leenen?
- Ja, ja, met alle genoegen!
- Kan je een of twee idealen missen?
- Of ik wat kan missen?
- Een paar afgelegde idealen. Daar zou je een goed werk mee doen. Want ik heb
nu niets meer. In 't geheel niets.
- Hebt ge uw voordrachten niet gehouden?
- Neen. Wat zegt u daarvan? Juist toen ik klaar stond mijn gevulden hoorn te
ledigen, deed ik de pijnlijke ontdekking, dat ik bankroet ben.
- En al uw ongeschreven werken?
- Gedurende vijf-en-twintig jaar heb ik als een vrek voor zijn gesloten geldkast
gezeten. En nu, gisteren, toen ik hem openen wilde om den schat te voorschijn te
halen, was er niets meer. De tand des tijds heeft alles doen vergaan. Er was niets,
totaal niets van dat alles meer over.
- Maar weet u dat wel zeker?
- Hier is geen plaats meer voor twijfel, mijn beste. De president heeft me overtuigd.
- De president?
- Nu ja - of de excellentie voor mijn part. Comme vous voulez.
- Wien meent u daarmeê?
- Peder Mortensgard natuurlijk. (De hoofdredacteur van het Dagblad der radicalen.)
- Wat?
- (geheimzinnig) Pst, pst, pst! Peder Mortensgard is de hoofdman, de heer der
toekomst. Ik heb nooit voor het aangezicht van een grooteren gestaan. Peter
Mortensgard heeft de kracht der almacht in zich. Hij volbrengt alles wat hij wil.
- Dat geloof ik niet.
- Toch is het zoo, mijn jongen! Want Peder Mortensgard wil nooit meer dan hij
kan. Peder Mortensgard kan het leven zonder idealen leven. En zie je - dat is het
groote geheim om te handelen en te overwinnen. Dat is de som van alle wijsheid
dezer wereld. En daarom basta!
- Nu begrijp ik, dat u armer gaat dan u gekomen is.
- Bien! Neem een voorbeeld aan je ouden leermeester. Strijk alles uit, wat hij je
ingeprent heeft. Bouw je burcht niet op los zand. Wacht je wel, en onderzoek
nauwkeurig vóor je bouwt op het lieftalige schepsel, dat je leven schooner maakt...
- Vaarwel, mijn overwinnende Johannes.
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- Wil u nu weg? In dezen donkeren nacht?
- In den donkeren nacht. Dat is het beste (na lang zwijgen Vrede zij met ulieden.’
Volgens eene advertentie op den omslag is reeds de vertaling van De Steunpilaren
der Maatschappij mede door J. Kapteyn ter perse, en zal die van het meesterstuk,
Spoken, geleverd een paar jaren geleden, ten behoeve der opening in het Salon
des Variétés door J.C.v.d. Horst, spoedig volgen.
Jammer, dat de uitgever, - ongetwijfeld voor een te geringen aftrek beducht, niet
zorgde voor eene eenigszins fraaiere editie. Een dubbel titel- en een schutblad
waren er niet te veel geweest; ook zijn de witte randen om den druktekst veel te
smal.
Moge het publiek de firma Kapteyn in staat stellen, het uiterlijke pakje der volgende
rs

n wat breeder en in een beter stof uit te meten.
POL DE MONT.
Nederlandsche Dichters behalve Vondel. - Met proza van Albert Verwey en
vignetten van G.W. Dysselhof. Deel I: P.C. HOOFT. - Amsterdam, S.L. van Looy en
H. Gerlings, 1893. - Indien het samenstellen van al de kleinere en grootere
anthologieën, welke in deze pas gestichte bibliotheek van ‘Nederlandsche Dichters’
zullen het licht zien, aan even waardige handen wordt toevertrouwd als dit vóor ons
liggende eerste nummer, dan zullen de heeren van Looy en Gerlings, om hun
uitstekend initiatief, geen geringe aanspraak verwerven op den dank van allen, die
het met de Nederlandsche letteren en hunne verspreiding wel meenen.
Verwey's keuze uit de lyrische gedichten van den Muiderdrost is opperbest
geschikt, met alleen om het bij uitstek aristokratische van 's dichters gaven te doen
uitkomen, maar tevens om zijne sonnetten en liederen - althans onder de meer
ontwikkelden - vele bewonderaars te verzekeren.
Op een klein aantal stukken na, die wij ongaarne vermissen, bevatten deze 116
bladzijden waarlijk het allerbeste, dat Hooft's keurig-strenge veder geschreven heeft.
De verzamelaar heeft daarenboven het middel gevonden, om - in zijne uiterst
bondige proza-bijschriften, den dichter Hooft, als lyrischen dichter en als
woordkunstenaar, uitmuntend te karakterizeeren.
‘De keel in Holland die het strakste gespannen stond, ‘schrijft hij reeds op de
eerste bladzijden ‘is niet die van den grooten Vondel, maar die van den artistiekeren
Hooft geweest. Vondel was de dichter van het groote, het opene, en maar zelden
hef-strekte hij de lange maten tot lijnen van doordringende tinteling: groot wou hij
zijn, niet hel. Hooft, terwijl Vondel alle hemelen doorzwierde, overziende zijn
gestarnde figuren - Hooft klonk in één hemel-hoek een paar starren aan, als gouden
nagels met een gouden hamer, en met het oor op die helle tonen de muziek van
Vondels sferen-vaart niet hoorend, geloofde hij niet dat ze bestond.’
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Al wie, in Nederland, een eenigszins duidelijk begrip heeft van woorden-kunst, zal
zeker gaarne het volgende onderschrijven:
‘Als de aandoening zich uit in het rhythme, en ze volkomener is geuit naarmate
het rhythme stelliger is geaccentueerd, - dan heeft Hooft, de Hollandsche dichter
van de preciest-geaccentueerde rhythmen, zijn aandoeningen meesterlijker
weergegeven dan eenig Nederlandsch poeet.
Als een dichter grooter is naarmate de grootheid van zijn aandoening, maar meer
kunstenaar naarmate de uitdrukkelijkheid van zijn uiting, - dan is - naast Vondel den
grootsten dichter, - Hooft in Hollandsche verzen de grootste kunstenaar geweest.’
Nog eene andere uitspraak van Albert Verwey heeft mij, om hare groote juistheid
getroffen. Naar aanleiding van Hooft's vertaling van Petrarca's sonnet In morte di
Madonna Laura schrijft hij: ‘Met éen zien we hier, wat Hooft,’ - hoe hij Petrarca dus
ook navolgde, - ‘niet had. Petrarca, zijn woorden zóo schikkend dat het orkest van
zijn sonet vol bezet wordt, schikte ze óok zoo, in zoo'n afstand en orde, dat hun
heele verloop, in geluid en beteekenis, een wonder is van eenvoud en majesteit. Hoofts volte is gedrongen en verward.
‘En dit is een opmerking die ik nú zeg, omdat ze voor Hooft altijd gelden zal, - en
ook in zijn proza - dat, hoe hij zich later oefende, ook vrij en klaar te zijn, hij dat ter
wille van zijn geluidseffekt altijd minder moest zijn dan hij wel wou.’
Treffend juist, den ‘Kenner’ en geoefenden kritikus al dadelijk verra lende.
De vignetten zijn over 't algemeen, zoo eigenaardig als smaakvol. Vooral die op
de titelbladzijde, en verder op bl. 90, 100, 109, bevallen ons. Enkelen o.a. dat op
(1)
bl. 103, zijn vlakaf leelijk .
POL DE MONT.

(1)

Nederlandsche Dichters, I.P.C. Hooft. Deze dichter is hier geheel archeologisch behandeld.
De oude spelling is bijbehouden; dus rekent men niet op eene ruime verspreiding; ook worden
toespelingen op eigenaardigheden der zeventiende eeuw en moeielijke woorden niet verklaard.
Deze uitgave richt zich tot mannen welke Hoofts minnedichten reeds elders hebben leeren
kennen en de voornaamste gaarne in een lief bundeltje bijeen hebben. Doch, begint aan 't
publiek dat voortdurende gekweel en gekwijl over Venus, Amaryl, Galatee, Cupido en de
geheele Plunder van den Olymp in onzen tijd niet te verveelen, dan hebben de uitgevers goed
gevolg op hun pogen te wachten, want de uitgave is aangenaam, bruikbaar en net. Dat Hooft
wegens zijne menigmaal zeer onmelodieuse dissonanten in het rhythmus, in de in leiding
nog gepiezen wordt is ons onverklaarbaar. Vrijheid, Schwung, in 't rhythmus is voorzeker
schoon, doch de slordigheid waarmede Hooft spondeeen schrijft, waar men een anapest of
daktiel verwacht, is bepaald af te keuren. Houdt men de derde strophe van den lofzang aan
Pallas bl. 91 voor rein melodieus? wij niet. Meent men dat
‘Dat ghij benauwder speelt met u swierende vloedt,’ een fijn gebouwd vers is? wij niet; evenmin
als:

bl. 89: ‘Wie souder connen tóómen
Uw crachten en geluidt,
O moedwillighe stróómen,’
of bl. 49: ‘En spliss' u hart aen thaer met stantvastiger brandt.’
De heer Verwey verzekert in de Inleiding (bl. 20): ‘Hoofts arbeid- met- de -taal, en zijn reëel
zijn, zijn in voortduiende saamwerking zichtbaar in het heele volgende bundeltje, dat het
mooiste van den mooisten Hooft is, en waarin ik het aller- mooiste cursiveer.’
Daarop volgt zulk een geheel gecursiveerd minnedicht, dat niet het zuiverste is van allen.
Red.
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Een devoot ende profitelijck boecxken, inhoudende veel gheestelijcke Liedekens
ende Leysenen, diemen tot deser tijt toe heeft connen ghevinden in prente of in
ghescrifte. Geestelijk Liedboek met melodieën van 1539. Op nieuw uitgegeven en
van eene inleiding, registers en aanteekeningen voorzien, door D.F. SCHEURLEER.
's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1889. (Gedrukt in 350 exemplaren, waarvan 50 op
Hollandsch papier.) XXXIV en 362 bl. gr.-8. - Prijs fr. 7,50. - Op Hollandsch papier
fr. 10. - Voor de geschiedems van het geestelijke Lied in de Nederlanden is de voor
ons liggende reproductie van groote beteekenis, zoowel wat den tekst als wat de
melodieen aangaat. Zij bewijst welk een aanzienlijke schat van geestelijke bezieling
ook de kerkelijke liederen bij het losbreken der hervorming in de Nederlanden
bevatten. De uitgever van het ‘Devoot ende profitelijck Boecxken’ heeft al wat hij in
handschriften en gedrukte stukken opsporen kon bijeenvergaard, en is zoodoende
gekomen tot een getal van 259 teksten van liederen met 75 melodieen. Waarlijk
geen geringe uitkomst!
Het twee jaren te voren (1537) 'te Leipzig gedrukte, eerste katholieke
‘Gesangbuchlein Geisthcher Lieder’ van den proost Michael Vehe te Halle, bevat
slechts 55 teksten met 47 melodieen, en bovendien slechts een gering aantal
werkelijk geestelijke volksliederen. Het doel dezer beide verzamelingen was ook
geheel verschillend. Vehie wenschte tegenover de protestantsche gezangboeken
een katholieken bundel te stellen. terwijl de uitgever van het ‘Devoot ende profitelijck
Boecxken’ tot oogmerk had de teksten der ‘Oneersame weerlike Liedekens ende
Refereynen’ door geestelijke liederen te verdringen. Daarbij behoudt hij dikwijls de
melodieen der gebruikelijke liederen en geeft alleen de eerste woorden daarvan
boven den tekst aan. Vaak hadden de geestelijke zangen denzelfden aanvang als
de wereldsche liederen. Hierdoor zijn vele oude, schoone volksliederen bekend en
behouden gebleven.
Het boek van Scheurleer is op de volgende wijze samengesteld: Na eene inleiding
die voortreffelijk mag heeten, zoowel voor de kennis der
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letterkundige- als der muziek-geschiedenis. (bl. I-XXXIV) volgt (bl. 1-209) de afdruk
van het ‘Devoot ende profitelijck Boecxken’ uit het jaar 1539. De melodieën (voor
zooverre deze er bijgegeven konden worden) en daaronder de woorden der eerste
tekststrophe vormen den aanvang van elk dier liederen. Zij zijn door middel der
zincographie weêrgegeven;’ men verkrijgt daardoor een getrouw facsimile van het
origineel, en wel op 4/5 der oorspronkelijke grootte. Daarboven staan de
tekststrophen in het oorspronkelijk schrift afgedrukt, zonder eenig bijvoegsel van
den verzamelaar. Al te schreeuwende drukfouten zijn echter verbeterd geworden,
en bl. 300 is een lied voor contralto overgezet.
Aan het slot levert Scheurleer ons bl. 310-344, eene historischcritische toelichting
van den tekst en de melodieën van het door hem weêrgegeven gezangboek, welke
met veel kennis van zaken en groote zorgvuldigheid opgesteld is. De verschillende
registers en de alphabetische verklaring der verouderde woorden en spreekwijzen,
welke in nieuwe nederlandsche taal vertolkt zijn, vormen hierbij een hoogst dankbaar
aanhangsel.
Dr. W. BÄUMKER.
Geschichte der Deutschen Literatur, von den altesten Zeiten bis auf die
Gegenwart, von WILHELM LINDEMANN, Freiburg im Breisgau. Herder'sche
Verlagshandlung. - Nieuw is deze geschiedenis der Duitsche letterkunde eigenlijk
niet, want zij heeft teeds zes uitgaven beleefd, waarvan de laatste door Dr. Seeber
werd bewerkt. Het is een doorslaand bewijs der waarde van het boek.
Eene grondige ontleding en beoordeeling vind ik derhalve niet noodzakelijk en
zal mij daarom bij eenige beschouwingen over den geest en de strekking van het
werk bepalen.
Geen land bezit zooveel degelijke boeken over de voortbrengselen zijner dichters
en prozaisten als Duitschland. Ofschoon de schrijvers daarvan zich doorgaans tot
doel stellen hoofdzakelijk de plaats, welke de kunst daarin bekleedt. te doen
uitschijnen, bestaat er nochtans tusschen de wijze, waarop zij hun onderwerp
opgevat hebben en de richting, waarin zij zich bewegen, een aanmerkelijk verschil.
Terwijl eenigen den grondregel l'art pour l'art uitsluitend volgen, zijn anderen van
gevoelen dat de kunst van de zedeleer onafscheidbaar moet zijn en zij toetsen
hunne zienswijze aan de voorschriften van het Christendom in het algemeen, gelijk
b.v. Vilmar en Barthel, of meer bepaald aan het katholicisme gelijk Lindemann.
Dat wil evenwel niet zeggen dat die schrijvers, gelijk paladijnen, bij elke
gelegenheid voor hunne geloofsbelijdenis in het strijdperk treden en degenen, die
met hen in denkwijze verschillen, hard vallen; neen, zij stippen eenvoudig aan,
welken invloed de godsdienst op het gemoedsleven, de begaafdheden en de
denkwijze der voornaamste letterhelden gehad heeft.
Een paar aanhalingen uit de voorrede, waarmede Lindemann zijn leerrijk boek
bij het publiek ingevoerd heeft, mogen zijn standpunt verklaren.
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‘Ik heb mij beijverd’ zegt hij, ‘onze rijke nationale letterkunde van een
christelijk-geloovig standpunt voor te stellen, doch ook op het kerkelijk standpunt
mijnen blik onbevangen te houden; want zonder deze is de juiste opvatting eener
historische ontwikkeling onmogelijk. Zoo moest mijn streven tot doel hebben bij
voorkeur den aesthetischen maatstaf, die toch het christelijk standpunt nergens
nadeel behoeft toe te brengen, overal aan te leggen en mij in mijne beoordeelingen
ook door kerkelijk klinkende namen niet te laten omkoopen.’
En verder luidt het:
‘Enkele stemmen hebben zich laten hooren en verlangd de Duitsche letterkunde
in eene katholieke en eene niet-katholieke te splitsen en vervolgens bij de
behandeling der verschillende schrijvers steeds hunne geloofsbelijdenis te vermelden.
Deze laatste, geheel en al uiterlijke handelwijs schijnt mij ongepast en nutteloos. Ik
wil de personen niet naar hunne doopceel, doch naar hunne werken beoordeelen;
ik houd het voor juister, wel is waar ook moeilijker, eene karakterschets te geven,
dan met eene confessioneele machtspreuk den lezer vooraf gunstig te stemmen.
Ik heb, naar mijn beste weten, zonder op eene geloofsbelijdenis te leften,
gewaarschuwd, waar het noodig was. Even weinig als een verongelukt werk door
de goede gezindheid of bekeering des schrijvers verbeterd wordt, even zoo weinig
verliest in mijne oogen een werk, dat eens als voortreffelijk erkend moest worden,
daardoor zijne waarde en zijne beteekenis, omdat de schrijver later een anderen
weg inslaat en oudere meeningen huldigt.’
Ten slotte zegt Lindemann: ‘Dat ik vermeden heb zijblikken op de verlokkende
kerkelijk-staatkundige twisten van onzen tijd te werpen, daarvoor zullen, hoop ik,
de meeste mijner lezers, mij dank weten.’
Aan dit stelsel getrouw heeft Lindemann eene, ofschoon beknopte, toch volledige
geschiedenis van de geestesontwikkeling onzer stamgenooten op het gebied van
het schoone geschreven, en zich daarbij door zijnen helderen, dikwijls sierlijken stijl
onderscheiden. Wat zijne oordeelvellingen betreft, kan ik gerust verklaren dat zij
van bezadigdheid getuigen, zoo b.v. het hoofdstuk, aan Luther en de hervorming
gewijd; hij heeft ingezien dat het in eene geschiedenis der fraaie letteren minder de
plaats was om zijne overtuigingen vooruit te zetten dan wel om den man, wiens leer
zulken geweldigen omkeer in Europa teweeggebracht heeft, als medeopbouwer
der taal en voorstander van het volksonderwijs te beschouwen. Des schrijvers in 't
oog loopende inschikkelijkheid, blijkt het meest uit zijne beoordeeling van Goethe,
wiens minnarijen, - men denke slechts aan zijn gedrag jegens Frederica Brion van
Sesenheim - en eenige geschriften b.v. Werther, de Römische Elegien, ook aan
anderen dan rechtzinnige geloovigen aanstoot moeten geven. Jegens H. Heine en
K Gutzkow integendeel is hij streng, doch niet meer dan de bovengenoemden en
zelfs minder dan F. Hirsch.
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Een groot voordeel bezit dit boek boven de meeste andere over dit vak, in dit opzicht,
dat wij daarin ook de katholieke schrijvers, welke grootendeels in Zuid-Duitschland
te huis behooren en eene niet te versmaden afdeeling in het leger der letterkundigen
uitmaken, niet alleen vermeld, maar ook in het kort besproken vinden, terwijl in
dergelijke werken, in Noord-Duitschland verschenen, hunne namen niet eens
voorkomen. Ook de Oostenrijksche dichters en prozaschrijvers, door hunne
taalgenooten in het Noorden algemeen doodgezwegen en daarom buiten hun
geboorteland weinig bekend, tenzij wanneer een vreemdeling zich over hen
(1)
ontfermt , komen hier tot hun volle recht: met eene onbetwistbare bevoegdheid en
loffelijke onpartijdigheid heeft S. hunne voortreffelijke eigenschappen, hun diep
kunstgevoel, hunne geestdrift voor het schoone, ware en goede in waardeerende
bewoor dingen doen uitschijnen.
Indien onze regeering deze geschiedenis der Duitsche letteren op de lijst der
aangenomen prijsboeken schreef en zelve aan de laureaten in de Germaansche
talen, welke zich in den algemeenen prijskamp tusschen de gestichten van het Rijk
onderscheiden, jaarlijks eenige exemplaren uitdeelde, onze jonge lieden zouden
hunnen in zake van vreemde letteren zeer beperkten gezichteinder aanmerkelijk
kunnen uitbreiden.

Gent, December 1892.
J. MICHEELS.
ie

Regain d'Amour, par OLIVIER DU CHASTEL. Paris, Perrin et C , 1892.
‘Administré aux chevaux il est pour eux une nourriture beaucoup inférieure au
foin.’ Uit den Dictionnaire de l'Académie. Is het zoo met de liefde van René voor
Marianne, of liever van Marianne voor René? De titel komt ons treurig voor, als men
't werk uitgelezen heeft.
Het is ons aanbevolen als een der romans honnêtes in den maalstroom der
onzedelijke fransche boeken van onzen tijd, want, il faut bien que ‘le Roi s'amuse’
niet alleen, maar ook de ledigloopende jongeling, wiens vader aan de beurs zich
nog niet arm gespeculeerd heeft...
Regain d'Amour is de geschiedenis van eenen adelijken jongeling, vroeg verloofd
met Pauline, doch in wiens afwezenheid Pauline's hand aan eenen anderen rijkeren
kasteelbezitter Villars wordt geschonken.
René de Griseldis, zoo is zijn naam, zoekt allerlei geoorloofde en minder
geoorloofde verstrooiing in de wereld; hij schijnt voor niets beter geschikt dan om
liefde voor Madame Villars te kweeken.
Pauline Villars beantwoordt die liefde, zonder juist koket te zijn, en zonder zich
te laten schaken. Zij geeft handjes en oogknipjes, zij

(1)

Ik bedoel het verdienstelijk werk van ALFR. MARCHAND: Les poètes lyriques de l'Autriche.
Paris, Fischbacher.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

199
droomt, zij dweept, zonder te weten, waar het toe leidt. Er heerscht eene ziekelijke
fantaisie in die droomerij, en natuurlijk een geheel afzijn van levensbeginsel.
In huis bij Villars verkeert een meisje, Marie-Anne, wat aan René zeer genegen
is.
Hij beantwoordt ook eenigszuis aan deze zeer onschuldige en naïeve liefde; en
dat is de Regain, het tweede gras.
Terwijl Pauline op het punt is van zich al te erg met René te vergeten, die tweeërlei
liefde (?) koestert, ontvangt deze onvoorziens van eene beschermende pachteres,
eene soort tooveres, die Marie Anne beschermt en aan deze veel verschuldigd is,
een zoo duchtigen slag met eenen stok op den kop, dat hij nedertuimelt. Daaruit
ontstaat de verzoening en het binnenhalen van het tweede gras: Regain d'Amour.
De roman kan mogelijk eemg nut stichten in eene maatschappij die steeds gevoed
wordt door de beschrijving van hartstochten die eer aan verrotting dan aan leven
doen denken - in eene geregelde maatschappij wekt hij te veel ijdele en zinnelijke
droomen.
Hij is overigens met talent geschreven door den heer du Taigue, een zeer begaafde
Parijsche letterkundige, welke zich achter den voorgenoemden naam verbergt.
Musiciens d'aujourd'hui, par ADOLPHE JULLIEN. Paris, librairie de l'art, 29 cité
d'Antin, 1892.
Wie Adolphe Jullien noemt, al kent men ook de beeltenis niet die in 1892 op onze
tentoonstelling prijkte, geschilderd door Fantin Latour, herinnert zich onmiddellijk
den begaafden geschiedschrijver van Berlioz en Wagner, de even volledige als
kostelijke kwarto boekdeelen met een overvloed van platen en portietten. Het was
almede door deze werken dat de lang verstootene muzikale genieën eindelijk genad
hebben gevonden bij het fransche publiek.
o

Adolphe Jullien geeft in het bovengenoemde werk, in zedig 8 formaat, doch met
twaalf portretten en 32 handschriften versierd, een overzicht van het werken en
streven der fransche toonzetters van de laatste halve eeuw. Achtereenvolgens gaan
Berlioz, Ambroise Thomas, Verdi, Gounod, Lalo, Reyer, Saint-Saëns, Bizet,
Massenet, en ook, bij gelegenheid, Brahms, Schumann en Waguer aan ons voorbij.
Het boekdeel bestaat uit artikelen die reeds vroeger zijn geschreven, doch
bijzonder uitmunten door den onafhankelijken toon die daarin heerscht, zonder de
conventioneele volzinnen, waarmede het oppervlakkige dagbladpubliek en de soms
meer ijdele dan begeesterde kunstenaars allicht te vreden zijn te stellen.
Wij hebben hier persoonlijke oordeelvellingen voor ons, welke, mochten zij ook
enkelen mishagen, het karakter dragen van waarheid, fijne opmerking en ernstigen
kunstsmaak.
De oudste dier studien klimt tot het jaar 1873 en handelt over Gounod, ‘un artiste
qui s'oublie, s'égare, s'affole à plaisir’, un ‘illuminé qui possédait un véritable génie
- le génie de l'assimilation’ (129).
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Massenet, die reeds in 1875 besproken werd, zocht de gewijde geschiedenis van
haren stralenkrans te ontdoen en meer ‘humain’ te maken, gelijk hij zelf zegt.
s

Massenet levert eene ‘musique banale et précieuse, simple et prétentieuse, d une
élégance recherchée, d'un charme affecté, mais d'où se dégage comme un parfum
de volupté.., M. Massenet en arrive à négliger la distinction de la phrase et la justesse
de l'expression.’
Zoo zijn Hérodiade, Le Mage en andere werken van dezen toonzetter ook half
mislukt, en zal Jullien voorzeker de meening des schrijvers van deze regelen deelen,
dat Manon Massenets best geslaagde compositie is, dewijl zij het best aan den
wereldlijken zin, dien hij zoekt, beantwoordt.
Ambroise Thomas wordt evenmin met loftuitingen overgoten. Hij moge eenen
minder wereldlijken geest ademen dan Massenet, hij heeft daarentegen ook minder
vinding, is taai en droog, een oude bon-papa.
Lalo wordt met een zeker ontzag behandeld, omdat het publiek zijn talent miskend
heeft; met Saint-Saëns wordt vrij korte metten gemaakt, ‘l'auteur de nombreuses
symphonies’, die door Etienne Marcel toch getoond heeft vele zijner tijdgenooten
te overtreffen. Bizet liet, ondanks zijne onvolkomenheden, nog 't een en ander van
zich verwachten, maar Reyer schittert boven alle dezen uit, en aan hun hoofd staat
Berlioz.
De schrijver doorspekt zijn karakteristisch werk met menige geestige scherts en
leerzame vingerwijzing, zoodat elke meester, elke liefhebber het met groote
voldoening zal doorlezen.
ALB. TH.
Gedenkpenning. Thaler commémoratif frappé à Emden en 1571 et se rapportant
te

aux troubles des Pays-Bas, par le C MAURIN DE NAHUYS (Extr. d.l.R. belge de
numism. 1892). Deze penning is eene nette bijdrage tot onze zedegeschiedenis
e
der 16 eeuw. Wij raden de kennismaking aan met de aardige opschriften:
‘Menich benijd
Dat een ander gheniet’ enz.

Glossarium van verouderde kunstwoorden en andere uitdrukkingen, uit Vlaamsche,
Brabantsche en Limburgsche oorkonden, door KAREL STALLAERT, lid der Koninklijke
Vlaamsche Academie, oudhoogleeraar der Nederlandsche taal aan het koninklijk
atheneum en aan de krijgskundige school, en oud-archivaris van het bestuur der
godshuizen te Brussel.
Elfde aflevering. Lepel-Nootschap. Leiden, E.J. Brill. (Niet ontvangen.)
Noordhoff. De firma Noordhoff te Groningen is en blijft steeds de onvermoeibare
uitgever van nuttige, verstandige, grondige, opwekkende leerboeken, waarvan de
volgende ons ter aankondiging toegezonden zijn. Wij kunnen moeielijk iets meer
dan een algemeen woord van goedkeuring uitspreken. Verbeteringen voor te stellen
laat de aard van ons tijdschrift
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niet toe, vooral dewijl de inhoud zich bepaalt tot een zeer onzijdig terrein en wij het
aan de leeraars overlaten pedagogische opmerkingen te maken.
R. Bos, Schoolatlassen I, II en III, Aardrijkskundige teekenboeken I en II. Deelstra,
o

de

ste

de

Teekenboeken, N 1-6. Kors, Rekenkunde, II deel, Id., Algebra, 1 en 2 deel,
Id., Praktijk en Theorie van het rekenen. Van Laar, Boldriehoeksmeting. De Raaf
en Zijlstra, De Moedertaal. Spruit, Hoogduitsche taal. Baas, De jonge steller.
Goeverneur, Overal heen! Leesboek. Keyzer, Wat zal er gespeeld worden! Van
Ankum, Stap voor Stap.
Sormani, De Leer der Tempora en Modi in het Grieksch. Nauta, Acteexamen.
Fransch L.O. Twee honderd vijftig Examen-zinnen. Delinotte, Prose et Poesie. Van
Milligen en Tours, Naar buiten. Kinderkoor. Zangstemmen I en II. Hol, De jeugdige
zanger.
Comité Flamand de France. - Het jaarboek van het Vlaamsch Genootschap van
Frankrijk (Annales du Comité Flamand de France, Tome XIX) is verschenen bij
Bacquet te Duinkerke.
Dit jaarboek bevat eene verhandeling over de nog hedendaags in volle gebruik
zijnde Vlaamsche spreektaal der stede Belle (Bailleul) uit de pen des kundigen
taalvorschers abbé D. Carnel, en getiteld: ‘Le dialecte Flamand de France; étude
phonétique et morphologique de ce dialecte tel qu'il est parlé spécialement à Bailleul
et ses environs.’ Het is een zaakrijk en uitvoerig opstel, voor de kennis van onze
Nederduitsche gouspraken van groot belang. Volgens 't gene in deze verhandeling
wordt medegedeeld, zijn de grenzen van het Vlaamsche taalgebied in Frankrijk
onveranderd gebleven, sedert E. De Coussemaker in 1857 zijn werk ‘Délimitation
du Flamand et du Français dans le Nord de la France’ schreef. ‘Rien n'est changé
depuis’ schrijft Carnel. Dit blijkt ook uit een kaartje, bij de verhandeling gevoegd,
van die landstreek in Fransch-Vlaanderen, waar bijzonderlijk de Belgische tongval
heerscht: de stad Belle met heuren naasten omtrek, de dorpen Berthen,
St-Jans-Kapel, Vleteren, (Flêtre) Meteren, Merris en Oud-Berkijn, (Vieux-Berquin)
bevattende.
Vervolgens brengt dit jaarboek ons nog eenen afdruk van een oud vlaamsch
kluchtspel, bezorgd en met een voorbericht en aanteekeningen voorzien, door ahbé
C. Looten. Dit ‘cluchtspel,’ getiteld ‘De verheerelijckte Schoenlappers of de
Gekroonde Leersse, tot een Vasten-Avont-spel tooneelwijs opgestelt,’ is van den
te recht zeer vermaarden Duinkerkschen dichter Michiel de Swaen, en is ‘vertoont
geweest op de saele van Rhetorica binnen Duynkercke, in den Vasten-avont-tijdt
des jaars 1688.’
Beide stukken, zoowel de verhandeling over de Belgische spreektaal, als het
kluchtspel van de Swaen met de aanteekeningen van Looten, en tevens eenige
Oud-Vlaamsche oorkonden in de verhandeling van Flahault over St-Jacobs Gasthuis
te St-Winoxbergen, leveren den nederlandschen taalvorscheren rijke stof op voor
hunne onderzoekingen.
e

Dicht- en Kunsthalle, 1892, 9 afl. bl. 217.
J. WINKLER Haarlem.
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Maerlant. Verschenen: ‘Dit is die Istory van Troyen van Jacob van Maerlant, naar
e

het XV eeuwsche hs. van Wessel van de Loë, met al de middelned, fragmenten
r

diplomatisch uitgegeven door Jhr M De Pauw en Edw. Gailliard, werkende leden
der Kon. Vl. Academie, Deel IV, aflev. 3. Gent, A. Siffer, 1892.
e

De Inleiding en Aanmerkingen zullen de 4 aflev. van Deel IV, de Woordenlijst
e

e

het V en het VI deel uitmaken.
Wij zien daarnaar reeds verlangend uit.
Men passe wel op de drukfouten. Zie bl. 237.
De belgische taalwetten, toegelicht door M.A. Prayon van Zuylen, adv. bij het hof
van beroep te Brussel, lid der Kon. Vl. Academie. Bekroond met de gouden medaille
en uitgegeven door de Kon. Vl. Academie voor taal- en letterkunde. Eerste afdeeling.
Gent, A. Siffer. 476 blz. 1892.
In der tijd is dit werk door de officieële academische commissie zoo gunstig
beoordeeld, dat wij aan dien lof slechts weinig toe te voegen hebben.
Een vollediger overzicht geven van het lot der Nederlandsche taal in België, sedert
het jaar 1830, is bijna niet mogelijk, vooral wanneer wij bedenken dat de
gebeurtenissen der laatste jaren nog in een ‘tweede deel’ worden verwacht.
De schrijver leidt bovendien zijn werk in met een historisch overzicht van de taal
in vroegere eeuwen, waarin de voornaamste gebeurtenissen welke bij het onderwerp
passen worden vermeld.
Het was het doel des schrijvers niet de geheele geschiedenis van het gebruik der
Nederlandsche taal in Belgie te schetsen; anders waren hier zeker nog een aantal
merkwaardige feiten bij vermeld geweest. Ook was de vraag der Academie niet zoo
gesteld om dit uit te lokken. Wij mogen dus met het gegevene volkomen tevreden
zijn en den schrijver dank zeggen voor deze inleiding. Verder kunnen wij nog getuigen
dat het werk zonder partijzucht is geschreven.
Alleen schijnt het een lapsus calami dat ‘de weerklank die de godsdienstige strijd’,
‘ten gevolge der Hervorming’, in de Nederlanden vond, daaraan wordt toegeschreven,
dat het volk er ‘welhebbend en verlicht’ was.
Wat de ‘pacificatie van Gent’ (bl. 32) betreft, deze begreep niet ‘alle gewesten
van Noord en Zuid’. Willem van Oranje had zich door artikel III de vrijheid
voorbehouden in Holland-Zeeland enz. het beruchte ‘Cujus regio illius et religio’
(‘Zoo Heer, zoo leer’) toe te passen; waarvan hij dan ook ruim gebruik maakte.
Wat taal- en letterkunde in het tijdperk van Albrecht en Isabella aangaat, is het
waar dat de letterkunde toenmaals achteruit ging in bloei, maar desniettemin werd
in de scholen ijverig aan de studie der nederlandsche t a a l de hand gehouden,
gelijk ik bij vroegere gelegenheid uit oorspronkelijke stukken heb aangetoond.
Wat verder het gebruik van het nederlandsch onder Maria Theresia
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betreft, voorzeker kwamen er gevallen voor (de heer Prayon bewijst dit op bl. 38)
waarin de taal vijandelijk werd behandeld. Maar stelselmatig werd zij door de
regeering niet bekampt of veronachtzaamd. De briefwisseling van officieelen aard
zoowel met geestelijke als wereldlijke overheden werd geregeld in 't nederlandsch
gevoerd. De Kerkarchieven bij voorbeeld kunnen dit getuigen.
De maatregelen voor 't onderwijs in de nederlandsche taal waren veelvuldig. In
de onder Maria gestichte academie werd een aantal onderwerpen in het
nederlandsch behandeld, gelijk prof. Heremans dit in het Nederlandsch museum 't
eerst heeft aangetoond. Het onderwijs in de taal bestond gelijkmatig in alle scholen.
Maar wat het lot dier scholen was en welke Kerkelijk-keizerlijke willekeur daarover
heerschte heeft van Ruckelingen (Mathot) klaar uiteengezet; en men kan er Le
Boussart, Juste, Raingo, de Ram, enz. over vergelijken.
Het tijdperk van Willem I is door den schrijver met nauwgezette onpartijdigheid
behandeld. Zoowel de goede bedoelingen des konings, zijne voorzichtigheid en
andere deugden, als zijne zwak- of tactloosheden worden daarin naar waarde
erkend.
In de nieuwere tijden bewijst Prayon eerst zijne eigenlijke kracht; daar is hij
uitmuntend in vorm en gedachte. De geschiedenis der wetten Cooremans, de Laet
enz. is medesleepend van waarheid en treft door klaarheid en volledigheid diep het
gemoed van den lezer.
Elke rechtzinnige geest zal na de lezing van dit werk niet alleen ‘den Meister
loben’ gelijk het Schiller den klokkengieter laat doen, maar ook erkennen dat ‘der
Segen van Oben’ komt - van eene Voorzienigheid, die de verschillende talen in 't
leven heeft geroepen, gelijk de verschillende volken, de verschillende stammen, de
verschillende vogel- en bloemensoorten, de individuen, elk met hunne verschillige
eigenaardigheden, om in harmonische samenstemming (gelijk de regenboog in
veelkleurig licht Gods verbond verkondigt), elk naar zijnen aard hem te loven en te
danken voor de heerlijke gave der taal.
A.T.
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Inhoud van Tijdschriften.
België.
Archéologie (Annales de la soc. d'). Le pèlerinage d'Olympie, Objets de l'église de
Vlierzele. Premier âge du fer en Russie. Villa belgo-rom. de Nouvelles. Cimetiêre
o

franc d'Harvent. Coffret en cuir estampé du 15 s.
Belfort. 2-3 Lecoutere: Sâvitri. Vercoullie: Fransche klemtoon. Stille: Germ. en
Nederl. taalwetensch. University extension. Seghers: Najaarsklanken v. Gezelle.
Janssens: Ongezonde letterkunde. Pauwels: Flammarion. Drijver: De Borchgravinne
v. Vergi. Pokseele: Kerkschildering.
e

Biekorf. 24. 1-3. Bulte. Hans Memlinc en de 400 verjaard. z. dood. ‘Dagboek’ v.
Romboudt de Dappere 1491-1498. Volkszeg over dorp en steê. Kneipp's
geneeskruiden. Hoe onze ouders spraken.
Dicht- en Kunsthalle. 11-12. Segers: Vondel en de Roomsche leer. Coopman: Het
lied der hoop. Namen d. gemeenten d. prov. Antwerpen. Deflou: Taalwetensch.
e

overzicht. Gonse's Les ch.-d'aeuvre de l'art au 19 s. Gedichten v. Noterdaeme. De
taalstrijd hier en elders.
Fédération artistique. 13-20. Genèse du rêve. Scénologie néerl.: Troupes
anglo-flamandes; Le roi soleil sur la sellette; L'opéra italien à Spa; Les forces
d'Hercule; Les rôles féminins. Instrum. de mus. anc. et mod. La beauté humaine.
Georges Eekhoud. Nos fanfares militaires. La composition de Rubens.
Loquela. 10-12. Aanhechtig, bidder, blokjaar, bongen, druzzelen, kranzeling,
potkoeline, schartelare, slagschauwte, trootnonkel, bekemelen, betretsen, dullen,
fijkel, kemelen, plikken, loevig, speurwaal, stuikhaak, verkijskassen, zeelinge.
Aafschen, aalbie, dauwroze, groenekijker, kantemantinge, karnakkelen, longerlooze,
moeisteert, nipsch, hagetronk, kui, zwicht.
Magasin littéraire. 1-2. Hoornaert: Vers l'Idéalisme. De Haerne: Flandre et Zélande.
Les contes hétéroclites de M. Carton de Wiart. Vanden Bosch: Pages mystiques.
De Baets: Fin de siècle. Vanden Bosch: Portr. litt.: Renan.
Revue Générale. 1-2. Ecrivains belges: Emile Verhaeren. La crise morale de l'heure
présente. (L'art et la litt. modernes.) La royale abbaye de S. Maurice et son trésor.
Ecriv. de France: Anatole France. Christ. Colomb.
Toekomst. (De) 1. De Mont: De ‘uiterste Linkerzij’ in de jongere Duitsche Dichtkunst.
e

De Keyser's Neerlands Letterk. in de 9 eeuw, Gittée's Boek der reizen en
ontdekkingen.
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Nederland.
Gids (De) 1-3. Van Hamel: Bourget's Terre promise en Cosmopolis. Byvanck:
Bismaick: Brieven v. Multatuli. Coupérus' Illuzie. Quack: Ad. Kolping. Byvanck:
Rosny's romans. Kluyver: Mérimée's Vénus d'Ille. Viotta: Tien jaar na Wagner's
dood. Van Eeden's Johannes Viator. Ibsen's Baumeister Solness. Van Hamel: Voor
de moedertaal. De Mont: Zangen.
Navorscher. (De) 1-3. Onuitg. stukk. betrekk. de vaderl. gesch.: Beschrijv. brief v.
Sonnius v. een kerk. synode i.h. bisd. Antwerpen 1571; Déclarat. p. la convoc. d.
Estats généraulx d. prov. unies d. Pais-Bas. - Gefalschte Urkunden: Geneal. d.
Freih. u. Graf. v. Linden i. Süddeutschl. u.d. Schweiz. - De star der hoop. Prommel.
Nalez. op Oudeman's Midd.-Ned. wdb. Vaderl. schoolwezen. J. Blasius' geboorteland.
Verhalen v.h. snelzeilende schip. Celtische tooversprookjes. Ronsse: De star der
hoop. Marnix' Byencorf in 't engelsch. Oude en nieuwe spreekwijzen.
Noord en Zuid. 6-1. Van Lenneps nederl. legenden; I Het huis ter Leede en Adegild
Dr. Schaepman. Na een halve eeuw, Aanteekeningen bij Waarheid en Droomen.
Het dialect in de lagere school. Bloemlez. uit het woordenb d. nederl. taal. Da Costa's
Hagar. Den dans ontspringen. Ov. de kling laten springen. Eldorado. Triviaal, Een
bakvischje. Paletot. Doodendansen in Nederl. V. Lenneps nederl. legenden.
Aren-Lezing. Aanteek. bij Waarh. en Droomen. Potgieter's Nieuwe Tolhuis.
Vondeliana: Voor de vuist.
Spectator (Nederl.) 1-9. Drenthsche Volksalm. Het lied v. Altabizcar. Bouc van
seden. Ricordo di Catullo. L'art du rire et de la caricature, door Ars. Alexandre. †
Alb. Delpit. † Joh. Phil. Koelman. Hschr.-catalog. d. kon. bibl. te Berlijn. Pauli, een
e

nederl. compilator d. 15 e. † De dichter Zorrilla y Moral. Rembrandts Barmh.
Samaritaan. Maurits' indische verhalen. Fransche teekenaars: Heidbrinck. Ferd.
Bac. Ibsen's Baumeister Solness. Nederl. zilversmidkunst. Huygens en l'Esprit de
l'homme. Bron van Hooft's Granida. Van Hamel's uitgave v. Matheolus. Ten Brink's
Bredero's. Een trilogie v. Balaguer. Hobbema's Laantje etc. Verlaine's Liturgies
intimes. Iets uit Gijsbr. v. Aemstel. Houbraken's Groote Schouburgh.
Studiën op godsd. wetens. en letterk. geb. XL. 1-2 Allard: Utrecht en Moskou, plan
een. vereenig. d. westersche m. de oostersche schismatieken. Het huisgezin en de
vrouw in Amerika.
Tijdschr. v. nederl. taal- en letterk. 1. Over Reynaert. I. Tult. De Spiegel der
Sonden, nieuw Mnl. leerdicht. Rinclus vs. 193. Romaansche en germ.
lijkplechtigheden. Fara. Kauw, ghyse. Stoepjes. Klankleer v. 't Oostgeldersch
taaleigen.
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Duitschland.
Alemannia. 3. Sprichworter bei Abrah. a S. Clara. Lobgedichte d. Freiburg. Magisters
Tethinger. Mundarten im mhd. Schulunterricht. Interompiment: der Stolperer, 1767.
Aberglaube d. Bauern im Taubergrund. Ostfrank. Mundart. Schwab. Kindernecklieder.
Der Herrgott i. schwäb. Sprichwortern. Reinmar v. Zweter. Bandeletanz zu Freibg.
i.B. Pleiers Garel von dem blüenden tal. Pfaff's Minnesang d. 12.-14. Jhd. Volksthuml.
v. Niederrhem. Hansjakob's Volkstrachten.
Annalen d. hist. Vereins f.d. Niederrhein. LV. Urkund. u. Akten z. Gesch. rhein. u.
niederland. Gebiete aus d. Mirbach'schen Archiv zu Harff (1144-1430).
Histor Jahrbuch d. Görresvereins. I. Geheimes Dispensbreve Pius IV. f.d. rom.
Königskron. Maxim. II. Aus d. Rechngsbuch. Eug. IV. z. Gesch. d. Florentinums.
Zur deutschen Kaisersage. Zu Marsilius v. Padua. Die Nuntiatur v. Neapel i. 16.
Zum Lebensbild Ottmar Nachtgalls.
Hist polit Blätter. 8-12, 1-2. Kunstausstell. Munchen. Charakteristik Bismarck's.
Der Maler Ahlborn. Joh. Janssen. Neues auf archeol. Gebiet. Christ. v.
Schwarzenberg.
Litteraturblatt, f. germ. n. rom. Philologie, 1-12. Quellen d. Strassburger Forts. v.
Lamprechts Alexanderlied. Mundarten in Bayern. Das Schildburgerbuch. Der
Cidstreit. Beatrice in d. Dichtk. d. 13. Jahrh. Dante's letze Zuflucht. Doctrin d. Liebe
bei d. ital. Lyrik. d. 13. Jahrh. Dramen v. Knabenspiegel. Franzosische Gralromane.
André Chéniers Nibelungenlegende. Die jungere Glosse zu Reinecke. Scithomythie
i.d. Dramen Shakespeares. Thomson's Tragodien. Zu Rabelais' Gargantua.
Schweizer. Schauspiele d. 16. J. Reinhart Fuchs' franzos. Quellen. Nurnberger
Fastsnachtspiel. Hans Sachs u.d. Heldensage. Bóhmisches Puppenspiel vom Doctor
Faust.
Magazin f. Litteratur. 1-9. Hamlet-Probleme. Roseggers litterar. Flegeljahre.
Sudermann's Heimat. Lessing als Uebersetzer. Neues v.W. Jordan. Rom.
Tagebücher v. Gregorovius. Arnims Nachlass. Wyzewa's Contes chrétiens.
Esmann's. Liebe Familie. Steig's Goethe u.d. Brüder Grimm. Giraud's Pierrot lunaire.
Fulda's Talisman. Meyer's Kriemhilde. Hamlet u.d. Konigspaar. Camilla Collett.
Etwas uber Jensen. † Fritz Gurlitt. Bourget's Terre promise, Cosmopolis. Verdi's
Falstaff. Arnold Bócklin. Hauptmann's Weber.
Nord u. Süd. Dec. Tannhäuser i. Ueberhefer. u. Dichtkunst. Bjornson. Guy de
Maupassant.
Stimmen aus Maria-Laach. 2. Beissel: Bilder d. Fra Angelico im kloster S. Marcus
zu Florenz.
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Zeitschrift fur christl. Kunst. 11-12. Franzos. Plastik. Erzthure u. Fassade v. St.
Zeno zu Verona. Kaselkieuz u. Stolen in einfach. Applik. = stickerer. Elektr. Beleucht.
d. Kirchen. Liebenau's Glasgemalde der Benedictinerabtei Muri. Van Assche's
Malines ancien. Les vitraux de la cath. de Bourges. Hampel's Metallwerke d. ungar.
Kapelle i. Aachen. Münsterschatz Glasgemalde in Constanz. Alte roman. Pfarrkirche
zu Kriel ber Koln. Form u. Ausstattg. d. Bilderrahmen. Reliq. Kastch. v. Elfenb i.
Schwerin. Erzthure u. Fassade v.s. Zeno zu Veiona. Schafer's Mustergilt Kirch d.
Mittelalt. i. Deutschl. Lehfeldt's Luthers Verhältn. zu Kunst u. Kunstlern.

Frankrijk.
Art (L'). Janv.-Févr. La comédie d'auj. L'Art ds. les jardins. David d'Angers et s.
temps Les Difformes et les Malades ds. l'art. La reliure française. Corot à
Mont-de-Marsan. Vandalisme: le Palais d.B.-arts à Lille. Peint. de Ehrmann à l'hôtel
de v. de Paris. Musée Ingres à Montauban.
Correspondant. Déc.-Janv. Le card. Lavigerie. Mgr. Dupanloup et le concile. Porti.
contemp.: M. Pasteur. J. de Maistre av. la Révolution. Un Mécène de l'érudition:
Peirese et ses lettres.
Etudes relig. etc. Déc. Le vrai Goethe. Légendes de Madagascar.
L'art et l'idée. Déc. La tenaissance hthographique actuelle.
Nouvelle Revue. Déc.-Janv. Jos. de Maistre. Ern. Renan. Halvard Solness p. Ibsen.
e

Gust. Flaubert. Naples au 16 s. Musique croate. Alb. Delpit. Henri Heine.
Notes d'art et d'archéol. Déc. A travers Noyon. La décadence florentine. Palais
t

de S Cloud et ses ruines.
Polybiblion. 1-2. Raffet et s. aeuvre, p. Dayot. Raffet p. Lhomme. Charlet p.
Lhomme. Le théât. chrét. ds. le Maine au moy.-âge, p. Prohn. Orig. du théât. ital.,
p. d'Ancona. Analekt. z. Papst. u. Konziliengesch. 1. 14.-15. Jhd. La vie littér. p.A.
France. Lettres de Pétrarque à Boccace. Mémoires de Hyde de Neuville.
Rev. d'hist. et de litt. Mars-Déc. Hymnes d'Abélard. Sainte-Beuve et Reuchlin. Le
dialecte strasbourgeois. Les halles de Rouen. Commentaire de Margah à Berlin.
Scolies d'Euripide. Les grandes légendes de France. Les lamentations de Jérémie.
Epigraphie étrusque. Crit. de l'Enéide. Msc. de Cicéron. Malherbe et la poés. franç.
e

à la f. du 16 s. Inscript. de Cos. Livres à fig. vénitiens. Album d'Ovide. Migration
des symboles. Basilique de S. Martin de Tours. L'Eschyle de Verrall. Distiques de
Théognis. Le théâtre grec. Dialecte flam. de France. Liturgie nestorienne. Coutumes
du Limbourg. Pétrone. Hebel.
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L'Enoch Arden de Tennyson. L'abbaye de Rossano. Marat romancier. Ibsen et le
théât. contemp.
Rev. des Deux-Mondes. Déc.-Janv. Jean de Joinville, l'homme et l'écrivain. Madame
Mère d'ap. une public. récente. Wagner à Bayreuth. L'éloquence sacrée au
moyen-âge. Comédiens d'autrefois.
Rev. d. tradit. popul. Déc. Superstit. et coutum. d. pêcheurs à Terre-Neuve. Tiad.
pop. de l'Orne et du pays basque. L'imprimerie et les sortilèges.
Rev. pol. et litt. Déc. L'oeuvre de J. de Maistre. Samson et Dalila de St.-Saens.
L'âme gothique. La littér. gohardique. Hist. de l'écriture.
Rev. archéol. Déc. Le nom de lieu gaulois Ewiranda. Basreliefs de Tripolis.
Amulettes égypt. à Cadix. E. Renan. Hérodote et les bouches du Nil. Témoin des
âges anuques à Lutèce.

Vondeliana.
Vondels Pascha, door L. Scharpé, in Het Belfort, 1892, bl. 100, vlgg., bl. 149, vlgg.
e

Uit Vondels Leeuwendalers vs. 446, door P. Visser, in Noord en Zuid 15 jaarg.
o

1892, n 4, bl. 384.
Geslacht van Vondel. - Van de Vondele, domicilie van onderstand uit de jaren
r

o

1797 en 1831, door M C. Bate. Navorscher, 423 sq. 1892, n 11, bl. 564.
Palamedes, vs. 594, Inwydinge van 't stadhuis, 1298. - Samson, vs. 427. Id. vs.
530. - Gysbrecht van Aemstel, vs. 96. - Herkules en Trachin, vs. 277. - Lucifer,
vs. 1883, - De Leeuwendalers, vs. 448. - Batavische Gebroeders, vs. 1253: De
uitdrukking Voor de vuist uttgelegd. (Noord en Zuid, bl. 90 vlg.
Lucifer, vs. 101. Zich in zijnen last gekweten; t.z. p. bl. 93, door P.H. van
Moerkerken.
Gysbrecht van Aemstel, vs. 300-306 en 1865-1875 uitgelegd, in d. Nederl
Spectator, bl. 68 vlgg. door L. Simons Mz.
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Omroeper.
Letterkunde.
Walter Scott's Werken. De heeren Gebis. Cohen te Arnhem geven uit: Walter
Scott's Romans, opnieuw vertaald en bewerkt door Gerard Keller, fraai geïllustreerd
met een groot aantal platen, waarvoor de galvano's zijn aangekocht van den
Engelschen uitgever. De uitgave is zeer goedkoop en zal volledig zijn in 100
afleveringen van 2 tot 3 vel druks, voor slechts to cents de aflevering.
De uitgave opent met Ivanhoe.

Nieuwerwetsch Tooneel.
n

De Amsterdammer, weekblad van d. 19 Februari, geeft een artikel, onderteekend
H.J.M, waarin de brutale naaktheid (soi-disant kunstrealisme) van het hedendaagsch
tooneel behoorlijk gegeeseld wordt.
‘De heeren Kieukniet en Poolman schijnen het er op gezet te hebben, ons op de
planken van het ‘Salon’ een tooneel te laten zien, in realiteit voor dat, door Hugo in
het achtste hoofdstuk van het zevende boek van zijn ‘Notre-Dame de Paris’
beschreven, niet onderdoende; een van die n a t u u r l i j k e gevallen, waarin Jupiter
zelf zooveel dwaasheden doet, dat de goede Homerus gedwongen is een wolk te
hulp te roepen. In ‘Sodom's ondergang’ van Sudermann, werden zekere
bijzonderheden nog geheel aan onze fantasie overgelaten, het feit zelf had in een
aangrenzend vertrek plaats. In Elisa, La fille Elisa, een door Jean Ajalbert naar den
gelijknamigen roman van Edmond de Goncourt bewerkt tooneelspel, maken wij al
vorderingen. Het weerzinwekkend schouwspel wordt hierin nog alleen door een min
of meer doorzichtig kreupelboschje aan het oog van den toeschouwer onttrokken.
Zoo zal het natuurlijk steeds verder gaan. Ik geloof, aan de directie van het ‘Salon’
en het publiek een dienst te kunnen bewijzen. In een oud-Hollandsche klucht, De
bedroge droomer, wordt het geval in kwestie in optima forma, zonder de beschutting
van struikgewas of wat ook, vertoond. Indien het ‘Salon’ deze ten tooneele bracht,
zou iedere verdere climax voorloopig onmogelijk zijn gemaakt, en zouden wij
misschien weer eenigen tijd verschoond blijven van tooneelvertooningen, die zich
alleen door b r u t a l i t e i t en j a c h t naar o p s p r a a k van het gros der middelmatige
tooneelvertooningen onderscheiden. De voorstelling van Elisa verdient te eerder
en te dringender a f k e u r i n g , omdat zij niet, zooals te Parijs, in beperkten kring
plaats had, en bovendien omdat zij uit een artistiek oogpunt zoo jammerlijk
onbeholpen en gebrekkig was...
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Boekhandel Met de onderteekening van den heer L.H. Smeding, geeft de naamlooze
vennootschap, getiteld De Nederlandsche boekhandel, te Antwerpen een
omzendbrief uit, om alle boekhandelaren op te roepen ter bevordering van het
boekenverkeer tusschen Noord- en Zuid-Nederland.
o

De administratie bestaat uit de heeren G. Schillemans (W.J. Thieme & C ), te
Zutphen, J.K. Tadema (De Erven F. Bohn), te Haarlem, S. Warendorf (Van Holkema
en Warendorf) te Amsterdam.
De bestuurder noodigt in afzonderlijken tweeden omzendbrief de belgische
boekhandelaren uit, nieuwe werken, prospectussen, enz. in te zenden aan het
Nieuwsblad voor den boekhandel. Adies: Nederlandsch boekhandel, te Antwerpen,
St. Jacobsstraat 44.
Waarom hebben de belgische boekhandelaren hunne namen niet aan de
Nederlandsche kunnen verbinden, ten einde den oproep dringender te maken?
Wij zijn benieuwd te vernemen hoe deze poging zal werken.
Trithemius Men vraagt inlichting omtrent Jo. Sapidus, eenen vriend van Trithemius,
abt van Sponheim.
Tr. gaf aan Sapidus een exemplaar van Otto van Freisingen, uitg. 1602, met
houtsneden van Holbein ten geschenke, en maakte daarin opmerkingen met de
pen.
Tijdschrift Museum voor philologie en geschiedenis, om verslag te geven van de
vorderigen dier wetenschappen op eigen bodem en in den vreemde, op den voet
van de Revue critique, The Athenaeum, The Academy, Literarisches Centralblatt,
Deutsche Literaturzeitung.
Rectoren en Conrectoren van nederlandsche gymnasien hebben gemeend door
de uitgave van zulk een museum in ‘gebleken behoefte’ te voorzien.
De onderteekenaren van den omzendbrief-prospectus willen het plan ter uitvoering
brengen.
In het Museum zullen, behalve philologie en geschiedenis ook opgenomen worden
opstellen over schoolboeken en dergelijke werken, mededeelingen over ‘nieuwe
ontdekkingen’, opgravingen, ‘op touw gezette wetenschappelijke onderne ningen’,
‘recensien’, ‘zaken en vraagpunten van hooger en middelbaar onderwijs’,
gebeurtenissen aan universiteiten, gymnasien en hoogere burgerscholen.
Onderteekenaren zijn drie hoogleeraren uit Groningen: Dr. P.J. Blok, Dr. J.S.
Speyer. Dr. R. Symons met eenen tros van tachtig medewerkers, maar met uit a l l e
n e d e r l a n d s c h e g o u w e n evenveel.
Uit geheel België vinden wij slechts twee namen. De leden der Vlaamsche
Academie zijn voorzichtig vermeden. Leve de samenwerking!.. In den boekhandel
misschien? Eh!..
Ibsen. Auguste Ehrhardt heeft een werk uitgegeven: Henrich Ibsen et le théâtre
o

contemporain. (Paris, Lecène et Oudin, 18 , 470 blz., fr. 3.50). Ehrhardt plaatst
Ibsen op den eersten rang in de heden-
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daagsche letteren; hij noemt diens drama's romantiques, philosophiques, modernes,
symboliques
Dr Willem Duflou, hoogleeraar te Luik, heeft in het Zeitschrift für Deutsche
Philologie, eene merkwaardige verhandeling geschreven over Hans Sachs als
zedespreker in zijne Fastnachtspiele.

Toonkunst
La Mer van Paul Gilson is met grooten bijval te Amsterdam uitgevoerd.
Franciscus van Edg. Tinel is te Berlijn met meer dan schitterenden bijval, tweemaal
in het philharmonisch concert, onder de leiding van Siegfried Ochs, uitgevoerd. De
toondichter werd meer dan twintig maal terug geroepen. De Berlijnsche muzikale
pers noemt F. een der allergrootste meesterwerken van onzen tijd.
Dichter van Droogenbroeck houdt zich uezig met de vertaling in Nederlandsche
verzen van Descamps' onlangs in Frankrijk bekroond drama Afrika. Er zal muziek
bij geschreven worden.
Afgehapte boterhammetjes Volgens een Berlijnsch blad, waarvan de schrijver
den welbekenden toonzetter van Cavaleria Rusticana, signor Mascagm geïnterviewd
heeft, zijn een aantal Berlijnsche dames zoodanig op den kunstenaar gecharmeerd,
dat er een wedstrijd is uitgebroken om boterhammetjes, door den componist
opzettelijk tot wegschenken bij zijn ontbijt a f g e h a p t , meester te worden.
Bij Mascagni's verblijf te Berlijn in het hôtel de Rome, werden alle dagen een
zestal zulke boterhammetjes versch afgebeten aan de schoonen uitgereikt. (Waren
er met genoeg, dan beet er de ‘Kellner’ nog eenigen af!...)
o

De Moniteur belge (Staatsblad) meldt den 2 Februari:
‘Groote prijskamp van toonzetting van 1893 De Minister van Binnenlandsche
Zaken en Openbaar Onderwijs brengt ter kennis der belanghebbenden, dat een
dubbele prijskamp wordt geopend voor een gedicht in Nederlandsche taal en een
gedicht in Fransche taal, om op muziek gebracht te worden voor den prijs van
toonzetting van 1893 (prijskamp van Rome).
Een prijs van 300 franken, of een gouden medaille van dezelfde waarde, zal aan
de schrijvers der bekroonde gedichten toegewezen worden.
De gedichten zullen met meer dan drie muziekstukken van verschillend karakter,
onderbroken door zangverhalen, behelzen, niet meer dan twee honderd verzen
bedragen, en behooren tot het lyrische of tot het dramatische vak. Het is onnoodig
dat zij geschikt wezen voor de tooneelopvoering. De schrijvers mogen naar believen
eene alleenspraak maken of verscheidene personnages doen optreden.’
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De Belgische schrijvers die aan den prijskamp willen deelnemen moeten vóór den
n

1 April 1893, hun werk zenden naar het secretariaat der Koninklijke Belgische
Academie van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten (Brussel). De
handschriften mogen geen enkele aanduiding dragen, die den schrijver kan doen
kennen. Zij zullen vergezeld gaan van een gesloten briefje bevattende den naam
en de woonplaats van den schrijver. Het is verboden, op pene van verbeuring van
den prijs, een valschen naam te gebruiken.
Zangrollen. De woorden Dugazon, Falcon, Laruette en Trial, die als naam op het
‘tableau de la troupe’ eener Fransche Opera voorkomen, waren oorspronkelijk
namen van personen, die op deze wijze in de rollen waarin zij bijzonder uitmuntten,
vereeuwigd zijn. Dugazon o.a., wier voornaam Louise Rosalie was, en die van 1755
tot 1821 leefde, was aan de Opera Comique te Parijs verbonden en speelde de
rollen van ‘amoureuses’ met een zoo groot talent, dat men die later met haren naam
bestempeld heeft. Falcon (Marie-Cornélie) was eerste dramatische zangeres aan
de Groote Opera te Parijs en zong het eerst de rol van Valentine in Les Huguenots;
van daar dat het vak, waartoe deze en dergelijke rollen behooren, haren naam
draagt. De rollen van vader of voogd worden Laruette genoemd, naar Jean-Louis
Laruette (1731-1792), die in deze partijen uitmuntte. De zoogenaamde ‘speeltenor’
eindelijk heet Trial, naar Antoine Trial (1736-1795), een ster in zijn vak. (Maandbl.
v. Muziek.)
e

Contrabas. Hertog Willem Maurits van Saksen-Merseburg (18 eeuw) had in zijn
paleis eene zaal vol van groote contrabassen, waaronder er een voorkwam, in 't
midden van 't vertrek geplaatst, waarbij men met een ladder moest opklimmen om
erop te spelen.
Muzikaal kanon. De eerste toonkunstenaar die het kanon onder de speeltuigen
opnam was Sarti, kapelmeester te St.-Petersburg. Karel Stamtz te Neurenberg
volgde hem na.
Koper. België telt 2876 fanfare- ‘maatschappijen’, en bovendien 1100 harmonie‘maatschappijen’; summum 3976.

Spot of Ernst?
Men raadt ernstig de volgende taalverbas... verbeteringen aan:
Alt = Hoogzang. - Altist = Hoogzangwerkster. - Aria = Luchtzang. - Bas =
Grondzang. - Contrabas = Grondvedel. - Clarinet = Helderhout. - Componist =
Toonzetter. - Concert = Toonwedstrijd. - Concertmeester = Toonwedstrijdmeester.
- Duet = Tweezang. - Fagot = Takkebos. - Finale = Slotzang. - Fuga = Toonjacht. Hobo (Hautbois) = Hooghout. - Instrument = Toonwerktuig, Instrumentaal muziek
= Werktuigtoonkunst. - Muziekdirecteur = Toonwerkleider. - Symphonie =
Samenklanktoonstuk. - Trompet = Schetterkoper. - Viool = Hoogvedel.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

213

Schilderkunst.
Albert Devriendt, bestuurder der koninklijke Academie van Antwerpen, is gelast
met het schilderen van een groot drieluik, dat zal geplaatst worden in de kapel van
t

S -Lucas, links van het hoogaltaar der hoofdkerk. Dat drieluik zal aan Mgr. Sacré
geschonken worden, ter gelegenheid zijns vijf-en-twintigsten verjaardags als
pastoordeken van Antwerpen. Het bestaat uit 7 paneelen; het middenpaneel stelt
voor de Heilige Maagd en het kind Jesus, omringd van engelen en rozen; in het
linkerpaneel bevindt zich het portiet van den jubilaris, hebbende zijnen beschermer
aan zijne zijde; in het rechterpaneel bevindt zich de Heilige Lucas, de Heilige Maagd
schilderende, en daarbij vier afbeeldingen van heiligen.
Rijks-Museum te Amsterdam - De volgende schilderijen zijn ten geschenke
ontvangen: a. van den heer dr. A. Bredius, te 's Gravenhage: een fraai heuvelachtig
landschap van den weinig bekenden Pieter Stalpart, van wien het museum tot dusver
niets bezat, gejaarmerkt 1635, en eene mythologische voorstelling van Adriaen van
Nieuland, gejaarmerkt 1656; b. van den heer Jos. de Kuyper te Rotterdam:
portietstukje, voorstellende man, vrouw en twee kinderen in de kleederdracht van
omstreeks 1740. De teekenstift in de hand van den man, het kunstboek waarop zijn
linker elleboog rust en eene bij de groep geplaatste schilderij, toonen aan, dat dit
portretstukje de beeltenis te zien geeft van een kunstenaar wiens naam nog niet
ontdekt is.

Bouwkunst.
Van de Ecole de Médecine, een der kostbare nieuwe gebouwen van Parijs, heeft
de architect een ‘monument’ willen maken, maar weinig gedacht aan de levende
personen die daarin zouden moeten werken en leeren. Er zijn galerijen die nergens
heen leiden, en waar niemand ooit overgaat, kolossale looze deuren voor de
symetrie. Het laboratorium voor pathologie is zeven meters hoog en niet voldoende
te verwarmen; langs het midden van den muur loopt een balcon, dat nooit gebruikt
wordt, de studenten zouden er mets kunnen zien van hetgeen er vertoond word.
Het laboratorium voor den professor in de anatomie Farateuf heeft een toegang,
waarbij de architect zeker aan lokale kleur heeft willen doen, en gedacht heeft dat
hij voor het Ambigu-theater de ontleedkamer van Ambroise Paré bouwde: een lage
deur, een donker gangetje. een smalle wenteltrap, als de geheime ingang in de
vijfde acte van een drama.
De snijkamers zijn niet te verwarmen; daarentegen is de verwarming van het
groote amphitheater zoo ingericht, dat het maximum van hitte uit de pijpen van den
calorifère precies onder den zetel van den hoogleeraar uitkomt. In diezelfde zaal is
al tweemaal een begin
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van brand geweest door den calorifère; de eerste maal zijn de muurschilderingen
verbrand; de tweede maal waren de leden van het chirurgisch congres bijna
gebraden.
P. Génard, archivist te Antwerpen, en Muller te Utrecht, hebben reeds vóór eenige
e

jaren de opmerking gemaakt, dat (in de 16 eeuw) te Antwerpen goudsmeden als
bouwkunstenaars verschijnen.
Is er iemand welke nog meer dergelijke eigenaardigheden van de kunstenaars
uit vroeger eeuwen kent?
Het samenleven van verschillende soort kunstenaars, wordt alreeds bewezen
door de rederijkkamer De Olijftak, waarvan evenveel schilders als beoefenaars der
dichtkunst deel uitmaakten.
Wikinger-boot. Te Gothstad, in Noorwegen, bewaart men een vaartuig der
Wikingers, van de negende eeuw. Een scheepsbouwmeester uit Sandefjord is belast
het schipje na te bootsen, en zijn werk naar Chicago ter tentoonstelling te zenden.
De kiel is 56 voet lang, 16 duim hoog en aan den bovenkant 8 duim breed. Men
moet daartoe eenen Canada-boomstam uit Schotland ontbieden.
n

Kon. Vlaamsche Academie Woensdag, d. 15 Februari: Lezing van den heer
Mathot, Een taalstrijd te Antwerpen in 1793.
De keurraden voor de ten tweeden maal uitgeschreven prijsvragen worden
herkozen.
Ten wedstrijd zijn ingezonden:
o

1 ‘Klank- en vormleer in de werken van Jan van Ruysbroeck.’
Beoordeelaars: Bols, Daems, Willems.
o

2 ‘Huiselijk leven, zeden en gewoonten in eene Vlaamsche gemeente gedurende
e

e

de 2 helft der XVIII eeuw, bepaaldelijk vóór de Fransche Omwenteling’.
Beoordeelaars: de Potter, Hanssen, Mathot.
De Minister bericht dat de beeldhouwer Beule belast is met de uitvoering van het
borstbeeld van Hendrik Conscience, ter versiering van een der zalen van de
Academie.
De Heer D. Claes, te Namen, zond opmerkingen over de vertaling van zekere
woorden in het proces Coucke en Goethals.
De heer Micheels bespreekt de vertaling van het treurspel Sapho, van Grillparzer,
door den leeraar J.L. Haller.
Congres. Wij herinneren nog eens, dat het Ned. taal- en lett. congres bepaald is
op de vier laatste dagen der maand Augustus.
Wereldcongressen te Chicago. Blijkens door den gezant der Ver. Staten van
Amerika nader verstrekte inlichtingen, zullen de bij gelegenheid van de
wereldtentoonstelling te Chicago te houden wereldcongressen in onderstaande
volgorde plaats hebben.
Gedurende de maand Mei: I. Vrouwelijke vooruitgang (Woman's Progress). II. De
pers. III. Genees- en heelkunde.
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Geduiende de maand Juni: IV. Matigheid. V. Hervorming op zedelijk en
maatschappelijk gebied. VI. Handel en bankwezen.
Gedurende de maand Juli: VII. Muziek. VIII. Letterkunde. IX. Opvoedkunde.
Gedurende de maand Aug: X Technische wetenschappen. XI. Kunst, bouwkunde
enz. XII. Wetshervorming en staatswetenschappen. XIII. Congressen over bijzondere
onderwerpen XIV. Wetenschappen en wijsbegeerte.
Gedurende de maand Sept.: XV. Arbeidsvruag. XVI. Godsdienst, zending,
kerkgenootschappen. XVII. Zondagsrust.
Gedurende de maand October: XVIII. Openbare gezondheid. XIX. Landbouw
Personen, vereenigingen of genootschappen welke aan een of meer congressen
wenschen deel te nemen, kunnen nadere inlichtingen bekomen hij het departement
van buitenlandsche zaken.

Naroep.
Th. Ign. Welvaarts. Juist verscheen de aflevering van Januari, toen de Dietsche
Warande eenen harer vlijtigsten en begaafdsten medewerkers verloor.
n

Theodorus Ignatius Welvaarts was geboren te Schijndel den 20 Juni 1840. Na
n

voorafgaande studie trad hij in de orde der Norbertijnen op den 15 November 1863,
werd priester, lector der wijsbegeerte en H. Schrift, bibliothecaris.
Hij arbeidde steeds vlijtig aan het afschrijven en uitgeven van de grondbrieven
der abdij Postel. Zoo verscheen in 1877: Reusel, in 1879: Is. J. Beugels, in 1877/78:
De geschiedenis der abdij Postel, waarvan in 1887 eene tweede uitgave volgde In
1880/81 zag de Geschiedenis van Corsendonck het licht, en onder de hand menig
deftig gelegenheidsgedicht.
In 1882 gaf kan. Welvaarts Postel en zijn vroegere invloed in de Nederlanden uit,
in 1882/83: Sleutzes Spook te Schijndel, verder: Postel in de betrekking tot de
Kempen, in 1884, Overzicht van Premonstreit na 1790, in 1883 nog: De Beiersche
processie naar Scherpenheuvel, Levensschets van L. van Cannart d'Hamale, in
1886: Mengelingen in dicht en proza, een groot aantal kleine levensschetsen en
bijdragen in De Katholiek, Het Belfort, Dietsche Warande, nu ten slotte bearbeidde
de ijverige werker Postel's Bibliographisch woordenboek.
Hij stierf, onverwacht, na eene korte ziekte, bij het begin des jaars O.H. 1893 een voorbeeld van vrome plichtvervulling en onafgebroken studie, een sieraad zijner
orde.
J.W. Brouwers. Bij het sluiten der aflevering ontvangen wij het treurig bericht des
afstervens van eenen anderen begunstiger en

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

216
medewerker der Dietsche Warande, pastoor Brouwers van Bovenkerk aan den
Amstel. Hij was een vroom priester, een groote weldoener zijner gemeente, in Belgie
welbekend door zijne schriften over den dichter Vondel, over Spaansche letteren,
enz enz., zeer gezocht door zijn recht dichterlijk oratorisch talent, beiden in 't Fransch
en in 't Nederlandsch, met woord en daad een bevorderaar van de Congozaak,
ridder van de Eikenkroon en van de Leopoldsorde, buitenlandsch lid der koninklijke
n

Vlaamsche academie. Hij stierf den 2 Maart plotselijk te Maastricht, waarheen hij
was gereisd ter begrafenis van zijnen ouden vriend, Mgr. Rutten, pastoor-deken
aldaar, en ter verheerlijking van Leo XIII, door eene feestrede.
n

De Amsterdammer (dagblad) schrijft in het nummer van den 9 Maart, blz. 6, o.a
het volgende:
Pastoor J W. Brouwers werd den 1 Januari 1831 te Margraten bij Maastricht
geboren. Zijne ouders wier eerstgeborene hij was, telden nog geen veertig jaren
met elkander. Eenige dagen na zijn geboorte stierf zijne jonge moeder; zijn vader
kwijnde weg van verdriet en stierf nauwelijks twee jaar na zijn vrouw. Gelukkig voor
den kleinen wees, trokken zich liefderijke bloedverwanten hem aan en gaven hem
een vriendelijk ‘te huis’ terug. Toch voelde hij vooral op lateren leeftijd diep, wat hij
in tegenstelling met andere kinderen derven moest. Vooral toen hij als leerling in
Rolduc de eerste prijzen steeds behaalde, griefde het hem dat hij geen ouders bezat
die zich konden verheugen over de triomfen van hun zoon.
Dat de jonge Brouwers hoog en veelzijdig begaafd was, bleek reeds spoedig; hij
bezat de gave der welsprekendheid in hooge mate, daarbij een hoogst dichterlijken
geest, het talent voor talen, en bij dat alles een gloeiende geestdrift voor wat hij
schoon en goed achtte.
Na zijn studiën aan het Groot Seminarie te Roermond voltooid te hebben, werd
hij tot professor aan het bisschoppelijk college te Roermond benoemd. Voor het
eerst werd echter de aandacht op den jeugdigen priester gevestigd, toen hij in '62
op het katholieken-congres in Mechelen zijn bekende redevoering op Vondel hield.
Voor zijn letterkundige verdiensten werd hij met het ridderschap der Eikenkroon
beloond.
Naar Amsterdam overgegaan, werd hij daar mederedacteur van De Tijd en rector
van het St. Bernardusgesticht.
Hij wijdde zijn beste krachten aan de betere kennis van Vondel en diens tijdvak.
Een van zijn lievelings-ideeën was het, te bewijzen, hoe Milton veel aan onzen
Voudel te danken had.
Bij het eeuwfeest van Vondel, was hij de ziel van de zoo goed geslaagde feesteljke
herdenking van onzen grooten dichtervorst.
In '72 pastoor van Bovenkerk in Nieuwer-Amstel geworden, wijdde hij zich met
geheel zijn ziel aan deze gemeente. Hij bouwde daar een kerk, die tot de schoonste
Noord-Hollandsche kerken mag gerekend worden; hij stichtte er scholen en een
pastorie, schilderachtig gelegen aan het Bovenker-
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ker meer; maar bovenal wijdde hij er zijn krachten aan de belangen zijner
parochianen.
Bekend werd ook pastoor Brouwers door zijn strijd met woord en pen tegen de
annexatie van Nieuwer-Amstel bij Amsterdam.
Over tal van onderwerpen heeft de overledene geschreven of met gloed het woord
gevoerd.
Nu eens was het Nieuwer-Amstel's onafhankelijkheid als gemeente, dan weer de
Congo-questie (welke hem het ridderschap der Leopoldsorde verwierf) of de
restauratie van het Muiderslot, de roem van Calderon, het lot der gepensioneerde
onderofficieren, en dan vóór alles de rechten van den paus en de kerk, waarvoor
hij herhaaldelijk in het strijdperk trad. Een zijner laatste bemoeiingen gold het
Columbusfeest. Aan hem is het voor een deel te danken, dat de herinneringsdag
van het groote feit der ontdekking van Amerika in ons land niet onopgemerkt bleef.
Zeer zeker zal pastoor Brouwers als letterkundige nog lang in herinnering blijven
en zijne vrienden zullen hem nog lang gedenken als een vriendelijk en gul gastheer,
zijne parochianen als een vaderlijk vriend en weldoener. Brouwers was
correspondeerend lid der belgische ‘Koninklijke Vlaamsche Academie.’
Van uit de parochie-kerk te Bovenkerk werd heden middag het lijk van pastoor
Brouwers ter aarde besteld.
In de kerk, waar vele belangstellenden bijeengestroomd waren, werd een plechtige
lijkdienst gehouden, en door pastoor V a n Z a n t e n a l het goede dat de overleden
priester verricht heeft in een welsprekende rede in herinnering gebracht.

Splinters.
Les voor eenen Recensent. De waarheid is zoo teêr als een verguldsel-blaadje,
dat men heel zachtjes met een watje moet aanraken.
De schepping eens kunstenaars is gelijk eene bloem, indien zij heerlijk ontluiken
zal, zoo moet zij uit de ziel waarin zij wortelt, overvloedig gesterkt worden.
TOTTMANN.
De gedachten tot schepping van een kunstwerk zijn gelijk aan trekvogels, zij
komen als van zelven, wanneer het eerst recht warm wordt in ons hert.
Id.

Bladvulling.
De heer W.Kes is tot directeur der afd. 's Hage van de Maatschappij tot bevordering
der Toonkunst benoemd. Hij blijft even wel tevens voor ons Concertgebouw te
Amsterdam behouden.
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Bijlage.
Aan Mejonkvrouw Gertrude, bij hare verloving met mijnen zoon.
Gertrude! gave Gods mij in den schoot geworpen,
En zijne groote liefde waard,
Recht dankbaar, kinderlijk aanvaard!
Troost, als een hemel-balsem op mijn levenssmarten!
Rust nu, mijn ziel, laat onverzaâgd
Uit 's Heeren milde Hand haar reine liefde vloeien,
Die voor mij worde een bron van zegen
En voor mijn dierbaar kind - een engel op zijn wegen!
M.Z.B.v.H.
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Schilder-, etskunst, enz.
Een en ander over den zeeschilder
(1)
H.W. Mesdag ,
(Met portret)
door Anna C. Croiset van der Kop.
HET was in den zomer van 1868. Langs strand en duinen van het kleine
Wadden-eiland op Oost-Friesland's kust, Norderney, dwaalde onder de weinige
bezoekers der beginnende badplaats eene krachtige mannelijke figuur rond, die de
natuur om hem heen met andere oogen aanzag dan wie slechts gekomen waren
om van de frissche zeelucht te genieten. De zee boeide hem. Hij zag de wijde
watervlakte met hare onstuimig bruisende golven, die in fraaie lijnen komen aanrollen
en schuimend breken op de zandige kust; en daarboven het gewelfde luchtruim,
dat ver weg aan den horizon met het water schijnt samen te vloeien, zijne
wolkschaduwen over de woelige golven laat glijden en zijne lichtbundels doet dalen
in het kleurlooze water, dat tintelt en schittert onder de aanraking, en in rijke kleuren
het licht weêrkaatst. En

(1)

Geboren te Groningen, 23 Februari 1831.
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de man, die zijn eigen blik had op de dingen om hem heen, nam zijn schetsboek of
spande een stukje schilderslinnen op en trachtte met zijn potlood of zijne penseel
iets weêr te geven van den indruk, dien hij van de lucht en de golven had ontvangen.
De herinnering aan de zee bleef hem bij, toen de koude najaarsdagen hem
terugvoerden naar België's hoofdstad, waar hij twee jaar lang hard had gewerkt om
het talent, waarvan hij zich bewust was, te ontwikkelen.
Hij was niet ver meer van de veertig en had de jaren, die voor anderen de
studiejaren zijn, op de beurs en op het handelskantoor van zijn' vader doorgebracht.
Maar de snipperuren had hij van jongsaf besteed aan zelfoefening in het teekenen
en schilderen. En hoe verder hij het in die oefening bracht, des te minder voldeed
het hem, dat de ernstig bedoelde studie zich met toevallig vrijkomende oogenblikken
tevreden moest stellen. Hij kon den innerlijken aandrang, om zich geheel aan de
kunst, die hij lief had, te geven, niet langer weêrstaan; hij trad uit den handel en
richtte er alles op in, om verder uitsluitend de kunst te dienen. Hij verliet zijne
geboortestad en vestigde zich te Brussel, waar de omgang met bekwame schilders,
Belgen en Hollanders, onder wie voornamelijk Roelofs en Alma Tadema, zijn smaak
en kunstzin ontwikkelde en hij zijn voordeel deed met de wenken, die hij van hen
opving. Hij had begrepen, dat alleen onverpoosde ijver kon vergoeden, wat de
omstandigheden hem hadden doen verzuimen en was met volle kracht aan het
studeeren gegaan. Alles wat hem omringde, onderwierp hij aan eene nauwkeurige
détail-studie; bij slecht weêr en 's winters teekende en schilderde hij van uit de ramen
van zijn atelier; zoodra het weêr het eenigszins toeliet, ging hij naar buiten en trachtte
de natuur te leeren verstaan. Want zijn plan was, landschapschilder te worden. Een
paar maal had hij zijne
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kracht reeds beproefd aan groote doeken, terreinen buiten Brussel weêrgevende,
die in hun trouw vertolken van de natuur een zeer persoonlijk karakter droegen.
Maar nu had de zee tot hem gesproken. Hare geheimzinnige klanken hadden
hem geboeid. Zij hadden zijn' blik opgeroepen, zij hadden nieuwe gedachten in hem
gewekt. Hij was niet moede geworden, er naar te luisteren, had ze opgevangen en
trouw bewaard in zijn gemoed. Zij waren hem als een schat, dien hij medevoeren
zou ver van het noordelijke strand; dien niemand hem ontrooven kon. In de stilte
van zijn atelier was het als hoorde hij opnieuw het ruischen van de wateren; zij
vleiden en smeekten of drongen aan met geweld, dat de man, dien zij beheerschten,
hunne kracht en hun trots, hunne grootsche schoonheid en hun' weemoed vorm
zou geven om ze den menschen te openbaren. Er was een licht van vreugde in zijn
hart en blijde hoop; maar over dat licht wierpen zorg en smart donkere schaduwen.
Toen hij de zee dagelijks zag en met haar leefde, had hij zijne indrukken trachten
weêr te geven in schets of studie, met de illusie, dat, als hij verre van de kust zou
zijn, hij de kracht zou hebben, met zijne studies naast zich, de oude impressie te
doen herleven en er een kunstgeheel, eene schilderij van te maken. Nu was de tijd
daartoe gekomen. Hij nam met moed palet en penseelen in de hand; maar hoe hij
zocht en streed om uiting te geven aan wat hem vervulde, hij kon zich zelf niet
voldoen. Want wat de zee hem had toevertrouwd was wel moeilijk te vertolken.
Maar juist die moeilijkheid prikkelde hem, een' vorm te vinden voor de geheimen
der zee. Daar kwam nog bij, dat de schilders, met wie hij in dagelijksch verkeer was,
niet begrepen, wat hij wilde, en hij hun niet duidelijk kon maken, wat in hem woelde
en werkte. Zij hadden de zee niet gezien zooals hij. Want hij had van haar een'
geheel
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eigen indruk en had in haar bijzijn iets van de kracht gevoeld, om haar naar zijne
opvatting te verklaren.
Toen hij eenmaal tot die overtuiging was gekomen, was het hem duidelijk, dat
hem de voortdurende nabijheid der zee ontbrak. Hij moest haar iederen dag kunnen
zien, nu het hem ernst was, haar op het doek te willen brengen.
Met de eerste voorjaarsdagen van 1869 verliet hij Brussel en vestigde zich in Den
Haag, dicht bij den ouden Scheveningschen weg, - de fraaie wandeling, die in 20
minuten naar het strand leidt, - om aan de Noordzee zijne indrukken te gaan
versterken elken dag opnieuw en met telkens nieuwe opgewektheid. Hij wist nu,
wat hij de zee wilde vragen, en worstelde in studie bij studie om haar te begrijpen
en naar waarheid te vertolken.
Een jaar later stonden er in het atelier twee groote doeken. Zij waren bestemd
voor de tentoonstelling in den ‘Salon’ te Parijs, die jaarlijks in Mei wordt geopend.
Het eene was het Scheveningsche strand bij winter. Het andere gaf alleen de zee:
de schuimende bruisende golven met een smal stuk lucht er boven. Beide schilderijen
werden aangenomen en trokken de aandacht, het laatste vooral om de
oorspronkelijkheid der opvatting en het frissche van het krachtige realisme, dat er
uit sprak. De jury bekroonde het met goud. Een der juryleden, Chaplin, kocht het
doek; een ander zond een stukje wit carton met de eigenhandig geschreven woorden:
‘Médaillé, J.F. Millet.’ Van dat oogenblik af was met Holland en de zee Mesdag's
naam verbonden.
Er zijn meer dan twintig jaar sedert voorbijgegaan. In een hoekje van des schilders
mooi en ruim atelier, in het huis op de Laan van Meerdervoort, dat hij voor zich liet
bouwen en sinds 1870 bewoont, hangt in eene eenvoudige omlijsting Millet's kaartje,
en recht er tegenover staat reeds weêr een groot doek op den ezel, dat vóór Mei
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zijn pendant zal vinden en gezamenlijk daarmede in Parijs zal worden tentoongesteld;
niet meer, zooals voorheen, in de Champs Elysées, maar op het Champ de Mars,
waar sedert 1890 de ‘Société nationale des Beaux-Arts’ exposeert, die zich onder
Bouguerreau en Meissonnier van de overige artisten afscheidde. Na zijn eerste
succès heeft Mesdag ieder jaar twee groote marines naar Parijs gezonden. Het zou
belangrijk zijn, de reeks onderling te vergelijken en te zien, hoe in den loop der jaren
des schilders talent gerijpt is en zich in groote verscheidenheid openbaart Door
volharding en ijverige studie is Mesdag met de zee vertrouwd geworden; hij heeft
haar gezien onder alle lichteffecten: in den vroegen morgen, als het water en de
duinen nog in damp zijn gehuld en de nevelen langzaam optrekken door de eerste
zonnestralen; later op den dag, als de zon hoog aan den hemel staat en er uit de
zee warme dampen omhoog slijgen, die de schittering van het water temperen;
tegen den avond, als de zon wegzinkt in de golven van de Noordzee en deze het
vlammende rood van de lucht in mooie, rijke kleuren weêrkaatst; in het duister van
den nacht, als de maan haar zilveren schijnsel over de rimpelende wateren zendt,
die zacht ruischend afen aanrollen op het strand, en de sterren ééne voor ééne in
tinteling uit de diepte van het luchtruim te voorschijn komen. Zóó in den zomer of
in vriendelijke voorjaarsdagen; en weêr anders bij herfststormen en wintertij. Want
Mesdag kent de zee ook in haar woest omhoogspatten en somber dreigend loeien,
als de najaarsstormen hare golven voortzweepen en over elkander jagen en niets
veilig is voor hare ontboeide kracht. ‘Avant l'orage’ heet het groote doek, dat in 1890
te Parijs tentoongesteld en door de Fransche regeering werd aangekocht. De wijde
watervlakte is in rust, maar het is eene rust, die onheil voorspelt. Aan den horizon
pakken zich loodgrijze
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wolken samen; zij komen met elkander in botsing en verduisteren de zon, die maar
hier en daar met een' enkelen straal door de wolkmassa's heen kan boren en gele
lichtstrepen werpt over het grauwe water. Op de golven rusten lange, zwarte
wolkschaduwen, die den storm aankondigen, welke aanstonds zal losbarsten en in
zijn toorn de wateren tuchtigen.
Twee jaar vroeger reeds had Frankrijk eene schilderij van Mesdag gekocht voor
de nationale kunstverzameling. Het hangt in het Luxembourg en is eene
‘Ondergaande Zon’. De gloeiende bol daalt bloedrood ter kimme en overstroomt
lucht en water met purpergloed. De bewolkte hemel straalt in een' rijkdom van
kleuren, terwijl de zee, die golf op golf dof ruischend voortstuwt naar de vlakke kust,
wemelt van tinten.
Ook in andere opzichten heeft het Fransche gouvernement getoond het talent
van onzen schilder hoog te stellen: voor zijne bemoeiingen in de commissie voor
de laatste wereldtentoonstelling te Parijs benoemde het hem tot ‘Officier d'instruction
publique’ en schonk hem, als exposant, het Legioen van Eer.
Door het geregelde werken, waaraan Mesdag van jongs af gewoon was, en zijne
ontzaglijke arbeidskracht, die met de jaren eer toe dan afgenomen is, heeft hij veel
voortgebracht en kan zelf niet meer zeggen, waar zijne doeken allen zijn gebleven.
Zij behooren tot openbare en particuliere verzamelingen in Europa en Amerika. De
frischheid en kracht zijner scheppingen, hare waarheid, op oorspronkelijke wijze
weêrgegeven, vindt overal warme vereering, zooals de vele bekroningen en
ordeteekenen uitwijzen. In 1873 schonk de internationale tentoonstelling te Londen
hem eene médaille; twee jaar later deed het de ‘Société des amis des arts’ te Lyon;
in 1876 volgde Philadelphia, in '78 Parijs. In hetzelfde
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jaar bekroonde hem Brussel, daarna München, Amsterdam, Algiers, Antwerpen en
Berlijn.
Van België, vanwaar zijne voorvaderen afkomstig zijn, maar waaruit zij, die tot
de Doopsgezinden behoorden, in de zestiende eeuw moesten vluchten, ontving
Mesdag het eerste ordelint. In 1879 werd hij ridder van de Leopoldsorde; later, na
de tentoonstelling van Antwerpen in 1888, kreeg hij het officierskruis. Beieren erkende
e

zijne verdienste door de St.-Michaëlsorde, 1 klasse, waarvan hem later het
commandeurskruis werd geschonken; Holland eindelijk ook door den Nederlandschen
Leeuw, terwijl de Groothertog van Saksen-Weimar hem de orde van ‘De Witte Valk’
vereerde.
Bovendien stelden verschillende Hollandsche steden er prijs op, in hare musea
een' Mesdag te bezitten. Den Haag kocht voor de verzameling van Moderne Kunst
in het Gemeente-museum het groote doek, dat de schilder in 1875 op de
driejaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters exposeerde:
de Noordwestenwind is opgestoken en jaagt de wolken voort, die donkere strepen
werpen over het vale, grauwe water, dat maar hier en daar stralen van het
verduisterde licht opvangt; de golven steigeren omhoog en breken schuimend tegen
de stompe kiel der pinken, die, dansend op de breede baren, te midden van het
spattende schuim de kust trachten te naderen en het anker uit te werpen.
Een geheel ander zeegezicht bezit het museum Boymans te Rotterdam in zijn'
‘Zomeravond’, terwijl de groote ‘Golf’, door den heer Van Stolk aan die verzameling
afgestaan, Mesdag toont in eene der schoonste uitingen van zijne kunst. De schilder,
die het eigenaardige leven op het Scheveningsche strand dag aan dag heeft bespied,
de pinken ziet binnenkomen en uitloopen, de visschers hunne netten te drogen ziet
hangen of de karren met
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haring of tonnen zout door het mulle zand voorttrekken, houdt er wel van, zijne
doeken door figuren of eenige handeling te verlevendigen. Voor mij echter is hij het
grootst, als hij in forsche penseelstreken alleen de zee geeft, niets dan de
eenzaamheid en de kracht van lucht en water. Die doeken komen zeldzaam onder
de oogen van het publiek; minder zeldzaam ziet de ingewijde ze ontstaan, maar
ook vaak, ze met smart onder de hand van den kunstenaar verdwijnen.
Ook Amsterdam heeft in zijn Rijksmuseum twee schilderijen van Mesdag: eene
‘Ondergaande Zon’ en een ‘Strandgezicht met sneeuw te Scheveningen’.
Het is des schilders streven, de realiteit te geven als kunstuiting. Dat is hem
schitterend gelukt in de schildering van het panorama, dat zich in de Zeestraat te
's-Gravenhage bevindt en ook reeds tijdelijk te München tentoongesteld is geweest.
Mesdag schilderde het voor eene Belgische maatschappij en koos tot onderwerp
Scheveningen, zooals het werd gezien van een' hoogen duin, die op het punt stond
(1)
geslecht te worden . Hier liet hij een' koker met gebogen glazen plaatsen, waar hij
nauwkeurig en in de juiste verhoudingen weêrgaf wat hem omringde. Het geheel
bracht hij over op een plat doek. 1/100 van de grootte, die het panorama moest
hebben. Daarna werden er studies van onderdeelen genomen en met het schilderen
een begin gemaakt. Vijf maanden lang werkte de kunstenaar er iederen dag aan
zoolang het licht was, in zijn arbeid bijgestaan door zijne vrouw, de
landschapschilderes S. Mesdag-van Houten. Binnen dien korten tijd was het
kolossale doek voltooid. Het is als ééne groote schilderij, waar en artistiek,

(1)

Bij de Hagenaars bekend als den Seinpostduin.
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zonder effectbejag. Als wij de donkere gangen van het panoramagebouw zijn
doorgegaan en boven op de rotonde in het licht komen, is het alsof wij op den
hoogen duintop stonden en aan den eenen kant de zee, aan den anderen het
Scheveningsche dorp en de boschjes vóór ons zagen. Breed en schoon ligt daar
de zee in zomerweelde; hier en daar strijkt eene wolkschaduw over haar heen en
tint haar donkergroen. Aan den horizon is zij diepblauw en gaat naar den
Katwijkschen kant in allerlei fijne kleuren over, waartegen de pinken in de verte als
blinkend witte stippen uitkomen. De golven klotsen en breken tegen de
visschersschuiten op den voorgrond, die hare netten als zeilen te drogen hebben
gehangen. Op het strand komt artillerie aangaloppeeren en heerscht allerwegen
leven en bedrijvigheid tusschen en om de badkoetsen en de windstoelen. Achter
den dorpstoren ligt het lage visschersdorp met zijne tonige roode en blauwe daken
en grauwe muren, en daarachter de golvende begroeide duinen, die zich uitstrekken
tot de velden en weiden van het Westland, waarover zich eene fijne blauwe lucht
met lichte zomerwolken welft. De donkere boschrijke streek, waarin Den Haag ligt
verscholen, welks kerktorens aan den horizon opdoemen, verbindt de duinen weer
met Scheveningen zelf, met het Kanaal, dat ver tusschen het groen te volgen is en
op den voorgrond naar den Badhuisweg leidt. Daar teekenen zich de villa's met
hare glazen verandah's en ter zijde van deze de witgepleisterde ‘Galleries’ helder
en treffend van waarheid af tegen eene grijze regenlucht. Die grauwe lucht breekt
achter het duinterrein rechts van den watertoren in diepe tonen, die aan de duinen
(1)
achter de Sophiastichting een fraai coloriet bijzetten.

(1)

Een herstellingshuis voor kinderen, dat zijn' naam draagt naar wijlen Nederland's Koningin.
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Het kunstwerk is opmerkelijk breed en vast gepenseeld en geeft inderdaad de illusie
van de werkelijkheid, terwijl het tevens als kunstgeheel het artistieke gevoel bevredigt.
n

Den 1 Augustus 1881 werd het panorama geopend en vijf dagen later kwamen
de kunstbroeders met wijlen den genialen J. Bosboom aan het hoofd Mesdag en
zijne vrouw in hunne woning hulde brengen over den zoo uitnemend geslaagden
arbeid. Een lauwerkrans kroonde het werk. Die krans heeft nog steeds eene plaats
in Mesdag's atelier, dat ons aldus van des schilders succès, maar tevens van zijne
onvermoeide werkzaamheid spreekt. Twee of drie groote doeken en tal van kleinere
zijn altijd op de ezels te vinden.
Nu en dan is de artist aan eene aquarel of eene krijtteekening bezig, hetzij voor
eene tentoonstelling der aquarellen en teekeningen van werkende leden in de zaal
van het schildergenootschap Pulchri Studio, of voor de jaarlijksche internationale
tentoonstellingen der Teekenmaatschappij, die Mesdag in 1876 met W. Maris en
A. Mauve oprichtte.
En wie de laden opent van de oud-eikenhouten kast, die ééne zijde van het atelier
inneemt en waarop eene reeks van modellen van schepen gegroepeerd staan, wier
geelwitte zeilen mooi uitkomen tegen het donkere eikenhout, zou daarin de studies
van den kunstenaar vinden en zien, dat ‘de gave Gods’ ook arbeid noodig heeft om
zich te ontwikkelen en het ware talent dien liefheeft.
Het atelier maakt met zijn rustig, kalm licht, dat door een groot raam, op den tuin
uitziende, binnenvalt, met zijne fraaie gobelins langs de wanden, de warme, bruine
kleur van het houtwerk, het mollige Smyrnasche tapijt en de door verschillende
Hollandsche
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artisten beschilderde paneelen een' aantrekkelijken, harmonieusen indruk, zooals
trouwens het geheele woonhuis, dat een klein kunstmuseum op zich zelf is.
Sinds eenige weken staat er in het atelier eene zware eikenhouten tafel, overdekt
met brieven en papieren, waaraan men den schilder menigen ochtend ijverig
schrijvende heeft kunnen vinden. Zijne benoeming tot Regeeringscommissaris voor
de Nederlandsche kunst op de Chicago-tentoonstelling vraagt van hem veel werk.
Zij heeft heel wat zorg en moeite op de schouders van den artist geladen, die,
ondanks het fert, dat de afdeeling kunst van regeeringswege niet geldelijk zal worden
gesteund, zijne beste krachten heeft ingespannen. om te bewerken, dat Nederland
in schilder-, ets- en teekenkunst te Chicago eene mooie expositie zal openen.
Mesdag doet veel voor de kunst. Waar hij kan, moedigt hij het jonge talent aan,
zooals zijne portefeuilles met aquarellen en teekeningen kunnen verklappen. Als
president van Pulchri Studio, is het zijn streven, in de goed verlichte, gezellige zaal
van dien schildersbent belangwekkende tentoonstellingen te organiseeren Zoo was
er eene uitsluitend van de werken van den beroemden Franschen schilder Daubigny;
eene andere van schilderijen en teekeningen van J.F. Millet, tot beide van welke
de beroemdste stukken zijner eigen fraaie kunstverzameling het grootste aatal
leverde.
Terwijl Mesdag te Brussel studeerde begon hij deze reeds aan te leggen; hij maakt
haar nog steeds vollediger en heeft er in 1887 bij zijne woning een afzonderlijk
gebouw voor laten zetten, dat met zijn eigen atelier en dat zijner vrouw ineenloopt.
Het is eene rijke en keurige verzameling, waarin de geniaalste artisten van Frankrijk,
Italië, Spanje, België en Holland vertegenwoordigd zijn. Van den weinig bekenden,
voor zijne
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kunst droevig worstelenden Mancini zijn er tal van doeken; van Ph. Rousseau zijne
schoonste scheppingen; Daubigny schittert er in de volle kracht van zijn talent; Corot
is er in de teêre, vriendelijke, en ook in de machtiger, somberder uitingen zijner
kunst. Descamps' forsche kunst spreekt onder meer uit eene groote schilderij met
honden; Courbet toont in het landschap, de figuur en het stilleven zijne veelzijdigheid;
van hem en Delacroix zijn er de door hen zelf geschilderde portretten; Diaz verplaatst
ons midden in het bosch van Fontainebleau en legt van den rijkdom van zijn talent
getuigenis af in eene fraaie naaktstudie, een stilleven met bloemen en een klein
juweel van een landschap; Millet's machtige conceptie ‘Hagar en Ismaël’ beheerscht
de groote bovenzaal van het museum, terwijl zijne pastels en zwartkrijtteekeningen
de wanden der woon- en ontvangkamers sieren. Thys Maris, Israëls, Blommers zijn
er in de intieme uitingen hunner kunst; en voor wie niet in de gelegenheid was, de
mooie Bosboomtentoonstelling in Pulchri's zaal te zien na den dood van dien schilder,
is het museum-Mesdag eene openbaring van Bosboom's genie. De doeken, schetsen
en teekeningen van dien meester, die jaren lang onafgewerkt en ongekend in zijn
atelier stonden, wachtend op de voltooiing, die nimmer werd ondernomen, hebben
hier eene hun waardige omgeving gevonden. Zij lichten ons toe uit den ernst hunner
lijnen en kleuren en houden ons geboeid door hun' eenvoud.
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Dichtkunst, letteren.
(1)
Kunstwegen
Novelle door Louise Stratenus.
(Slot.)
PRACHTIG! Kom, biecht ons dan eens op in hoeverre Fra Bartolomeo er in geslaagd
is van u een heilige te maken?’
Boucher zag verbaasd op en vroeg:
‘Hoe kent gij zijn naam?’
‘O!’ sprak de kleine herbergierster haastig, ‘dat was niet moeielijk te raden. Uw
vriend vertelde mij uwe ontmoeting in de kerk en ik zeide terstond dat moet Fra
Bartolomeo wezen.’
‘Is hij dan zoo bekend?’
‘Hij is een heilige,’ sprak het meisje, met eene uitdrukking van diepen eerbied.
‘Overal waar geleden wordt, of waar hij slechts veronderstelt dat hij noodig kan zijn,
vertoont hij zich aanstonds. Ze zeggen hier dat hij een prins is, die monnik werd om
boete

(1)

Zie bl. 149, 1893.
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te doen voor de wreedheden van zijn vader. Ik weet natuurlijk niet of dat waar is,
maar ik heb met eigen oogen gezien dat hij verscheidene zieken genas, en Beppo,
de zoon van den steenhouwer, de slechtste knaap uit de streek, die zijne ouders
bijna geheel en al verarmd had en eene schande was voor onze stad, werd op
zekeren dag door een dollen hond gebeten. De oude vader was van verdriet versuft,
de moeder al sedert jaren verlamd, en niemand wilde Beppo verzorgen; men was
veel te bang dat hij ook dol zou worden. Fra Bartolomeo had dit nauwelijks gehoord
of hij ging naar den gekwetste toe en verbond zelf zijne wonden. Daarna nam hij
hem mede naar een bijgebouw van het klooster en verpleegde hem tot hij genezen
was. Maar het was als een ander mensch dien wij terugzagen. Nooit nog heb ik zulk
eene verandering gezien. Beppo ging eerst vergiffenis vragen aan al degenen die
vroeger onder zijne daden geleden hadden, en daarna zette hij zich in de plaats
van zijn vader aan het hoofd van de werklieden en arbeidde zelf zoo hard mede,
dat hij goed op weg is den ouden al het verlorene terug te doen verdienen. Dit is
nog maar één van de wonderen door Fra Bartolomeo verricht.’
‘Ik zie al dat wij verstandig zullen doen zoo gauw mogelijk onze biezen te pakken!’
riep Boucher's metgezel lachend uit; ‘men zou het mij te Parijs nooit vergeven, indien
ik Frankrijk's geestigsten schilder toestond zich voor altijd achter de kloostermuren
te begraven. Het ware de dood van uw talent, Frans. Komaan, wij hebben beiden
lang genoeg gerust en kunnen den terugtocht aannemen. Vaarwel, jonge bloem,
vergeet ons arme zwervelingen niet al te spoedig. Wie weet of mijn vriend hier u
nog niet den een of anderen dag op zijne doeken vereeuwigt. In dat geval koop ik
die schilderij.’
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En haar nog eenige al te dichterlijke woorden van bewondering toevoegende,
verdween hij met François, die slechts al te blij was aan die bedompte atmosfeer
te ontsnappen.
Zij spraken onderweg maar weinig. Boucher wilde zijn onderhoud met den
Dominikaan voor zich houden, omdat hij de spottende opmerkingen van zijn vriend
duchtte, en deze was boos over hetgeen hij ‘eene misplaatste geheimzinnigheid’
noemde.
Eene week later, juist toen zij zich gereed hielden den volgenden dag de Eeuwige
Stad te verlaten, om de terugreis naar Frankrijk aan te nemen, kwam men Boucher
verwittigen dat er een jong meisje uit Orviëto was aangekomen, die zijn vriend of
hem wenschte te zien.
‘Rosita,’ mompelde hij, ietwat droefgeestig. ‘Zou zij Raoul's dwaze taal als ernst
hebben opgenomen, dat zij nog eene poging aanwendt om hem weder te vinden?
Hijzelf heeft het arme kind reeds lang weêr vergeten. Gelukkig is hij uit, en kan ik
beproeven de kleine tot rede te brengen, zonder haar al te veel pijn te doen.’
Hij gaf dus bevel dat men haar boven zou laten komen, en toen zij op den drempel
der deur verscheen, met haar schilderachtig gelaat, waarop de weemoedige
uitdrukking verspreid lag, nog heden zoo eigen aan de Italiaansche vrouwen,
gevoelde hij een groot medelijden met haar en trad hij haar te gemoet, haar
vriendelijk de hand reikende.
‘Mijnheer is wel goed voor zulk een nederig wezen als ik,’ zeide zij, terwijl zich
een blos van genoegen over hare regelmatige trekken verspreidde. ‘En het geeft
mij hoop dat hij mijne bede niet af zal slaan’
‘Ik zal zeer zeker blij zijn iets voor u te kunnen
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doen,’ antwoordde Boucher, haar een stoel toeschuivende, waarop hij haar zachtkens
dwong plaats te nemen. ‘Heeft men u gezegd dat mijn vriend door Rome heenzwerft,
om eerst laat op den avond huiswaarts te keeren?’
Hij had verwacht een uitroep van teleurstelling te vernemen; maar zij sprak zeer
rustig:
‘Ik ben niet voor uw vriend gekomen, maar voor u.’
Boucher zag haar vol verbazing aan en riep uit:
‘Dat is al heel vriendelijk; ik vrees alleen maar dat het mijnen armen reisgenoot
bitter jaloersch zal maken.’
‘Dat behoeft niet,’ antwoordde zij zacht, ‘want als ik mij tot u wend, dan is het
omdat gij mij niet wilt doen gelooven dat gij mij liefhebt. Moeder zeide dat alleen
slechte vrienden dat doen; en dan, gij zijt ook de kunstenaar van beiden en gij zult
mij eerder kunnen helpen.’
‘Waarin?’ vroeg de jonge man, die haar met belangstelling gadesloeg.
‘Ik wilde naar Parijs gaan.’
‘Naar Parijs?’ herhaalde hij als versuft, want het denkbeeld dat Rosita ooit eenig
verlangen naar de wereldstad had kunnen voeden, was zelfs niet bij hem opgekomen.
Hij zou zich even verbaasd gevoeld hebben indien een madeliefje zich uit het gras
opgeheven had om hem te smeeken het naar de verzengende atmosfeer eener
broeikas over te brengen. ‘Houdt gij dan zooveel van Raoul?’
‘Van mijnheer Raoul?’ vroeg zij verwonderd. ‘Meent gij dat ik voor hem naar
Frankrijk wil gaan? Neen, neen, daar denk ik zelfs niet aan.’
‘En wat is het anders dat u daarheen trekt?’
Rosita trok een weinig verlegen aan een pak, dat
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zij in een rooden doek gebonden bij zich droeg en mompelde:
‘Om mijnheer de waarheid te zeggen, de zaken gaan te Orviëto hard achteruit.
Het schijnt dat vroeger de lieden bij duizenden kwamen om onze kathedraal te
bezien, en een ieder gebruikte of kocht wat in de stad, zoodat er dag aan dag veel
geld binnen kwam. Maar die goede tijd is voorbij, de menschen stellen geen belang
meer in kerken; als er bij goed weder vijf en twintig vreemdelingen op één dag zijn
gekomen, dan zijn wij al dankbaar. En ziet ge, moeder heeft een zwaar huishouden
en is al lang weduwe. Toen ik nu verleden week mijnheer Raoul van Parijs hoorde
vertellen heb ik bij mijzelve gedacht: als het toch waar is dat men daar zooveel geld
verdient, waarom zou ik er dan niet heengaan om moeder's taak te helpen verlichten!
Het is wel heel ver; maar ik ben moedig en zou wel den weg terug weten te vinden,
als het was om moeder weer te zien.’
‘En weet uwe moeder van uw plan af?’
‘O! ik zou den moed niet hebben gehad zonder haar zegen op reis te gaan. Zij
heeft wel bitter geschreid, maar zij begreep toch waarom ik het deed en gaf mij hare
laatste spaarpenningen mede voor onderweg.’
‘Dus woudt gij terstond op reis reizen?’
‘De heeren vertrekken immers morgen? Ik wilde hun vragen zoover met hen mede
te mogen gaan.’
François Boucher, de spotter, voelde geen moed over zooveel eenvoud te
glimlachen.
‘Vertel mij eens, gij die tot hiertoe alles zoo goed overdacht hebt, liet gij ook reeds
uwe keuze op de eene of andere broodwinning vallen? Want gij wilt daarginds
immers geld verdienen?’
De tranen sprongen Rosita in de oogen.
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‘O! als ik geen geld verdienen moest, dan keerde ik nog van avond naar Orviëto
weder.’
‘Hebt gij dan geen broeders die in uwe plaats buitenshuis werken kunnen?’
‘O, zeker heb ik broeders; maar Giovanni heeft veel te veel tijd in de kathedraal
doorgebracht; hij wil en zal beeldhouwer worden, en nu dat niet gaat, blijft hij maar
uur op uur voortdroomen en arbeidt in het geheel niet meer. Lucca is in dienst, later
misschien valt er wat van hem te verwachten. Roberto wil niet arbeiden omdat zijne
broeders het niet doen, en de kleintjes zijn nog te jong om iets anders te doen als
moeder hier en daar een handje te helpen.’
‘Zijt gij de eenige dochter?’
‘Neen, dan had ik moeder stellig niet verlaten; mijne zuster Melina, die maar één
jaar jonger is dan ik, blijft bij haar.’
‘En nu moet ik nog mijne vraag van daareven herhalen: hebt gij al eene bezigheid
op het oog?’
‘Ja. Maar mijnheer moet er eerst in toestemmen,’ klonk het verlegen.
‘Ik!’
‘Ja, gij.’
‘Dan begrijp ik er niets meer van.’
‘Mijnheer Raoul heeft mij van allerlei verteld,’ ging het kind voort, de groote oogen
vertrouwend naar hem opslaande. ‘Hij zeide mij onder anderen hoeveel geld ik daar
wel zou kunnen verdienen als ik mij maar verhuren wilde als model. Er waren te
Parijs enkele mijner landgenooten, die na verloop van eenige jaren rijk terugkeerden
naar hunne geboorteplaats. De meesten bleven wel in Frankrijk wonen, beweerde
hij, maar ik zou dat nooit doen; o! neen, nooit! Ik zou veel te blij zijn Orviëto weêr
te mogen zien.’
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‘Als model?’ herhaalde Boucher somber. ‘Heeft hij u ook gezegd wat dat was?’
‘Zeker; ik vroeg het hem aanstonds.’
‘En wat zeide hij?’
‘Dat als een schilder bij voorbeeld een herderinnetje wilde afbeelden, men uren
achtereen onbewegelijk voor hem moest staan, met een staf in de hand en eene
hand in de zijde. Ofwel men moest eene mand met bloemen op het hoofd
vasthouden, en dat was heel vermoeiend, verzekerde hij. Maar het moet later toch
ook heel prettig zijn zich zoo te herkennen op eene schilderij, in al die prachtige
kleêren, die men natuurlijk maar voor de gelegenheid heeft aan mogen trekken.’
‘Is dat alles wat hij u gezegd heeft?’ vroeg Boucher op schorren toon, want hij
vroeg zich af wat er van het arme kind geworden zou zijn, indien zij zich in hare
onwetendheid tot een ander had gewend.
‘Ja, alles,’ antwoordde zij rustig. ‘Gij denkt misschien dat hij mij geraden heeft mij
tot u te wenden; maar dat deed hij niet, en wilt gij mij nu niet als model gebruiken?
Ik beloof u, ik zal zoo stil staan, zoo stil .. als niemand ooit nog deed.’
‘Luister eens, kind,’ sprak François Boucher plotseling, ‘het is mogelijk dat ik
eenmaal naar Orviëto weêr zal keeren om er de vergunning te vragen in Fra
Angelico's cel een tafereel uit de bijbelsche geschiedenis te schilderen. Dien dag
zal ik u tot model voor Ruth of Rachel kiezen; maar de tijd daartoe is nog niet
aangebroken en ik wil toch niet dat gij te vergeefs van Orviëto zult zijn gekomen. Ik
zal een brief schrijven dien gij voor mij aan Fra Bartolomeo zult overhandigen; hij
alleen mag voor het oogenblik uw wensch om uwe moeder te steunen tot vervulling
helpen
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brengen. Gij hebt immers zelf gezegd dat hij wonderen kon verrichten?’
‘Dus zal ik niet naar Parijs gaan?’ vroeg zij peinzend.
‘Neen, mijn kind,’ gaf hij op een toon vol weemoedigen ernst ten antwoord. ‘De
lucht die men aldaar inademt is vergif voor natuurkinderen zooals gij. Nooit zoudt
gij Orviëto hebben weêrgezien; of wel gij zoudt er bezweken zijn aan uwe ellende,
of wel gij zoudt er zoodanig veranderd zijn dat gij liever gestorven waart dan u nog
eenmaal aan de oogen uwer moeder te vertoonen. Wees echter in het minst niet
bedroefd; ik beloof u dat gij tevreden zult zijn. Wacht mij slechts even hier op, en
tracht zooveel mogelijk te eten van hetgeen men u voor zal zetten, terwijl ik hiernaast
mijn brief ga schrijven.’
Rosita beloofde zeer gedwee hem te gehoorzamen, en hij verliet haar om te
gelasten dat men haar een goed maal en wat landwijn zou brengen. Daarna trad
hij zijn eigen vertrek binnen, en zette zich neder om het volgende te schrijven:
‘Eerwaarde Broeder,
Vergun mij hierbij eene kleine som in te sluiten, met verzoek haar aan brengster
dezes te overhandigen. Door armoede gedreven is de kleine Rosita uit de “Zilveren
Olijf” mij komen smeeken haar mede naar Parijs te nemen en haar aldaar als model
te gebruiken. Ik ondervroeg het kind zoo voorzichtig mogelijk, om mij te overtuigen
van hetgeen zich achter dit zonderlinge voorstel verborg, en kreeg de waarlijk
verkwikkende overtuiging dat zij onschuldig is als de vogelen des velds en even
onwetend ook. Zij verlangt alleen hare moeder te steunen.
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Help gij haar een model van goedheid en reinheid des harten te blijven voor al de
jonge meisjes harer geboorteplaats, en tracht haar mijn geschenk te verklaren. Ik
betaal hier slechts een spotprijs voor de vreugde die het mij schonk wederom aan
vrouwelijke deugd en eenvoud te kunnen gelooven, want ik moet u tot mijne schande
bekennen, helaas! dat ik daar, sedert jaren reeds, volkomen aan twijfelde.
Zou ik u tevens mogen verzoeken u het lot harer broeders aan te trekken? Mocht
gij meer behoeven om hunne toekomst te verzekeren, wil het mij dan slechts doen
weten. Hierbij mijn adres te Parijs.
Gij ziet, Eerwaarde Broeder, dat Fra Angelico's invloed en uwe woorden niet
geheel en al verloren zijn gegaan; kort geleden zou ik glimlachend de bede van dit
buitenkind hebben verhoord en er een soort ondeugend vermaak in hebben
gevonden haar het leven in Frankrijk's hoofdstad te doen kennen; heden echter zou
ik dat beschouwen als eene misdaad.
Wat mij zelf betreft, zoo ik mijn penseel eene andere richting laat kiezen, zult gij
mij wederzien; zoo niet, dan zal ik nooit naar Italië wederkomen; ik weet vooraf dat
ik het verwijt niet zou dragen dat mij toegefluisterd zou worden door die oude fresco's,
die al uwe kerken versieren.’
Kort daarop zag Boucher zijne werkplaats te Parijs weder. Hoe dikwijls had hij
niet daarnaar verlangd op zijn tocht, en nu dat hij zich weder bevond te midden van
al zijne godinnen en herderinnetjes, had hij al zijne doeken kunnen vernietigen, zoo
smakeloos en onbeschaamd kwam dat alles hem voor. Hij dacht aan de reine figuren
van den monnik van Fiësole; aan het schuldelooze meisje van Orviëto, en het was
hem alsof het Eeuwig Vrouwelijke voor hem opdaagde

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

240
om hem te verwijten dat hij tot dusverre slechts de vrouw belasterd had, om de
ongelukkigen te vleien, die in Frankrijk den toon aangaven.
Dagen achtereen sloot hij zich op, zonder zijne vrienden te willen zien, en telkens
beproevende iets te scheppen, waarop hij zonder blozen zou kunnen neêrblikken.
Maar ook de kunst wreekt zich wanneer men haar tot lage doeleinden laat dienen;
de Madonna die hij op het doek trachtte te brengen hadden de trekken zijner
herderinnen, en verward slingerde hij telkens het penseel van zich af.
Hij verkeerde nog in deze stemming, toen op zekeren dag Jean Rameau, die
geen toegang tot hem had kunnen verkrijgen, geen beter middel vond dan zijne
deur open te trappen en op die wijze vóór hem verscheen.
Boucher was driftig overeind gesprongen en slechts gehoor gevende aan zijne
opbruisende natuur, riep hij uit:
‘Zal men mij dan zelfs hier nog niet met rust laten? Moet ik mij in eene wildernis
gaan begraven om meester te zijn over mijn tijd?’
Jean Rameau liet zich niet uit het veld slaan en antwoordde glimlachend, terwijl
hij zich op een stoel liet neêrvallen:
‘Ge zult toch niet onbarmhartig genoeg zijn mij te verhinderen weder tot adem te
komen van de inspanning die het mij gekost heeft tot je door te dringen. Vertel mij
ondertusschen eens waarom je ons allen ontvlucht alsof wij melaatschen waren.’
‘Er heeft eene groote verandering in mij plaats gegrepen,’ mompelde de jonge
kunstenaar, peinzend voor zich uitturende. ‘Of misschien deed ik beter met te zeggen
dat ik voor het oogenblik op een kruispunt mijns levens sta, en eenigen tijd in
afzondering moet doorbrengen, om te kunnen beslissen welke richting ik verder
aan mijne kunst zal geven.’
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‘Daartoe behoeft men zich waarlijk niet als een wild dier op te sluiten. Laat je vrienden
voor je beslissen, Frans.’
‘Mijne vrienden?’ vroeg Boucher op scherpen toon: ‘Wie bedoel-je daarmede?’
‘Lieve Hemel nog toe! wat ben je zonderling geworden; je hebt zeker de
Italiaansche moeraskoortsen meêgebracht en zij zullen je geheugen verzwakt
hebben. Onder je vrienden reken ik allereerst je ootmoedigen dienaar, en vervolgens
de beide Crébillons, Piron, Fuzelier, Duclos, Saurin, Collé en al onze andere vroolijke
kameraden. Durf eens ontkennen dat wij menigen prettigen avond samen hebben
doorgebracht.’
‘Allergezelligst, zeker, en waarbij ik een der belhamels der bende was; maar ik
herinner mij ook de daaropvolgende morgens, wanneer alles nog voor ons heen
scheen te dwarrelen, waarop de hersenen, nog bedwelmd door den wijn, moeite
hadden hunne gedachten weêr te vinden, en de hand zoozeer beefde dat zij tot
elken arbeid ongeschikt was. Ik wil met dat alles breken, Rameau, want het leidt tot
niets als verdierlijking van den mensch, tot verlaging der kunst.’
‘Is dit alles je waarlijk ernst?’
‘Volkomen ernst.’
‘Welnu dan, mijn jongen,’ sprak Rameau met een zucht: ‘moet je ook geheel vrij
zijn te handelen zooals je verkiest. Een ieder is meester over zijn eigen leven, en
ook al wil een vriend zijne toekomst voor goed verbroddelen, niemand mag hem
dat beletten. Je moet mij nog slechts een ding beloven: onze laatste uitnoodiging
aan te nemen. De vrienden hadden mij opgedragen je over te halen op een feestmaal
te verschijnen waarmede wij je terugkeer wilden vieren; thans echter zal het een
afscheidsmaal wezen aan den
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makker van voorheen, die onze rijen mag verlaten, maar dien wij daarom toch nooit
zullen vergeten.’
Boucher stribbelde wel tegen zooveel hij maar kon; maar zijn slimme bezoeker
liet zich niet uit het veld slaan en vertrok in het eind met zijne toestemming.
‘Hij is gered,’ sprak de musicus dienzelfden avond, tijdens het zoogenaamde
dîner du caveau waaraan zijne kameraden en hij verscheidene malen per week
deelnamen. ‘Op dit zoogenaamde afscheidsfeest moet hij voor altijd aan ons
verbonden worden. Wij hebben acht dagen vóór ons; laat ons daarvan gebruik
maken, om alles in het werk te stellen tot het gelukken van ons plan.’
Toen de jonge schilder zich naar de feestzaal begaf, waar hij door zijne voormalige
vrienden opgewacht werd, begreep hijzelf zeer goed dat hij een harden strijd te
gemoet ging, maar de eenzaamheid waarin hij zich sedert weken teruggetrokken
had, was niet zonder uitwerking op hem gebleven. Hij gevoelde zich krachtiger dan
te voren, en meende in staat te zullen zijn het hoofd te bieden aan alle tegen hem
gerichte spotternijen. Hij kende zijne vrienden en wist hoe scherp en onverbiddelijk
hunne scherts kon zijn.
Tot zijne verbazing werd hij in het minst niet geplaagd. Men begroette hem met
eene zekere weemoedige hartelijkheid, alsof hij inderdaad voor het allerlaatst in
hun midden zou vertoeven, en reeds verwonderde hij er zich over dat men zich nog
niet aan tafel begaf, toen Marie Vernon, de schoonste, zoo dan al niet de eerste,
tooneelspeelster dier dagen, binnentrad en zijne buurvrouw aan tafel werd.
‘Ik verzocht zelf aan een uwer vrienden mij voor heden uit te noodigen,’ zeide zij,
kort nadat zij gezeten waren, ‘het was het beste middel om u
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te ontmoeten en ik had u een verzoek te doen, dat geen uitstel gedoogde. Mijn
portret moet geschilderd worden in het costuum mijner laatste rol; er is haast bij, en
ik zocht al weken lang naar een kunstenaar, die het noodige talent daartoe zou
bezitten, en ofschoon ik u van den aanvang af daartoe had gekozen, ik wist u niet
terug te vinden, gij waart onzichtbaar geworden. Welnu, waarde meester, stemt gij
er in toe, of is het waar wat men verzekert dat gij bij uzelven gezworen hebt geen
vrouwelijk model meer te nemen?’
François Boucher wierp haar een somberen blik toe.
‘Het is waar en niet waar; mijn besluit geldt alleen de levende modellen die men
betaalt.’
De kunstenares zag hem lachend aan.
‘Welk een ernst, en dat op uwe jaren! Vergeet niet, o! strenge zedemeester, dat
het eene broodwinning voor die ongelukkigen is.’
‘Zij die zich ongeroepen bij mij aanmelden, ontvangen een aalmoes. Doch ik
wensch niet verder mede te werken tot de uitbreiding van dat rampzalig ambacht.
Gij die waarschijnlijk slechts met minachting over die ongelukkigen hebt hooren
spreken, zult u nooit hebben afgevraagd op welke wijze zij naar de groote steden
komen, om aldaar de schilders en beeldhouwers te dienen. Laat mij u vertellen wat
mij te Rome gebeurde’
En hij verhaalde haar Rosita's onschuldige bede, en ging daarna voort:
‘Indien ik niet toevallig in ernstiger stemming dan gewoonlijk had verkeerd, zou
ik het kind hebben geholpen haar wensch te vervullen, en ware zij naar Parijs
gekomen, om aldaar spoedig te vernemen dat men geen gekleede modellen behoeft,
want dat dezen in overvloed zijn te vinden. Zij zou te arm geweest zijn om naar hare
geboortestreek terug te vluchten, en haar ware dus
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slechts de keuze gebleven tusschen de donkere rivier, en den nog donkerder
werkkring, waarnaar zij eens, in hare onwetendheid, reikhalzend uitzag, omdat...
hij haar veel geld kon doen verdienen voor hare moeder. Gij hebt het nooit
bijgewoond, voorzeker, dat een model zich in een druk bezocht atelier kwam
aanbieden? De arme moet zich ontkleeden, en zich op bevel rechts, links of geheel
om wenden. Eenieder bespreekt zijne lichamelijke gebreken, als ware hijzelf daar
niet bij aanwezig. Stelt u voor wat zelfs de ruwste vrouw daaronder lijden moet; want
ieder gebrek te meer is een kans te minder dat zij die week te eten zal hebben.
“Welk een leelijke voet!” roept er een. O! zij weet het wel; die voet, die zij meer dan
eens heeft trachten te verbuigen, heeft haar reeds zoo dikwijls honger doen lijden!...
“De rechterheup is hooger dan de linker!” verklaart een ander; ofwel het hoofd rust
niet fraai genoeg op de schouders, en men dankt haar af. In wanhoop gaat zij van
daar; zwijgend, zonder iemand te groeten, en klopt bij een anderen kunstenaar en
zijne leerlingen aan. Neen, mijne kunst moge er onder lijden, mijn leven lang wil ik
geen model meer hebben.’
Zijne vrienden wilden op spottenden toon antwoorden, doch Maria Vernon zeide
ernstig:
‘Ik dank u dat gij mij uw drijfveer wel hebt willen uitleggen; een ieder die nog eenig
gevoel in zich omdraagt zal u begrijpen en uw besluit eerbiedigen. Maar mijn portret!
Zult gij mij bedroeven met de weigering u daarmede te belasten?’
‘Neen, zeer zeker niet,’ sprak hij, getroffen door hare woorden. ‘Wil zelve slechts
bepalen wanneer ik daaraan beginnen zal.’
Toen hij dit kunstwerk voltooid had, - zijne vrienden wachtten er zich wel voor
hem ooit te beken-
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nen dat het plan slechts van hen was uitgegaan en dat zij gezamenlijk zijn arbeid
betaalden - was hij reeds zoo goed als tot zijne vroegere levenswijze wedergekeerd;
eene groote bestelling door een kunstkooper gedaan eindigde met hem geheel en
al in de oude richting te doen vervallen. Hij had alles beproefd, ernstig beproefd,
om de opdracht te verkrijgen van schilderwerk voor kerken, doch was nergens
geslaagd. Frankrijk versierde zijne Godsgebouwen zoo zelden meer, dat de vroome
kunstenaars zich tot het schetsen van natuurtafereelen moesten bepalen, wilden
zij geen honger lijden.
Van de zijde der wereld stroomde het goud hem daarentegen te gemoet. Zoodra
de markiezin de Pompadour in 1744 tot grootheid geraakte, belastte zij hem met
een groot stuk voor haar kasteel van Bellevue. Buiten zichzelven van vreugde snelde
Boucher, die sedert lang met alle gewetensbezwaren had gebroken, naar haar toe,
om te vernemen welk onderwerp zij daartoe had gekozen. Maar hij werd doodsbleek
bij het vernemen van haar antwoord:
‘De geboorte van Onzen Heer!’
Het scheen hem eene spotternij toe dat hij, wiens penseel zich aan de wereld,
en wat meer zegt aan die eeuw van verderf had verkocht, om hare grootste schanden
te verheerlijken, hare melaatschheid onder bloemen te verbergen, thans, en op
bevel van wie? het reinste tafereel uit de Heilige Schriften zou weêrgeven. Maar
reeds had zijne aarzeling eene toornige flikkering in het oog der schoone vrouw
ontstoken, en hij gevoelde dat hij andermaal te kiezen had tusschen God of den
tijdgeest. Indien hij haar, die alle macht in handen hield, door eene weigering tot
zijne vijandin maakte, was hij verloren.
En hij haastte zich haar aanbod aan te nemen.
Zij beloonde er hem voor door hem achtereenvol-
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gens zes levensgroote portretten van haarzelve te laten schilderen en hem alom
aan te bevelen, wat hem weldra een prachtig inkomen verzekerde en tot inspecteur
der Gobelins deed benoemen, en ten laatste ook tot schilder des konings verhief.
Maar zelfs zijn huwelijk met Marie-Jeanne Buzeau maakte hem niet gelukkig.
Rijkdom, roem en liefde waren tot hem gekomen; zijne tijdgenooten vierden hem
als een van Frankrijk's grootste kunstenaars; tot zelfs uit den vreemde werd hem
hulde gebracht; en toch bleef er iets aan het leven van dien man ontbreken. Men
bespeurde het zelden, dank zij zijn schitterenden geest en humor; maar nu en dan
viel het masker af en zag men het doorweekt van tranen.
Jozua Reynolds was misschien de eenige die een dieper blik in zijn gemoedsleven
wierp, toen de president der Royal Academy hem, op zijn terugweg van Italië,
bezocht en eveneens zijne verbazing te kennen gaf dat hij geen model gebruikte.
Het stille, dichterlijke waas dat den grooten engelschen dichter omgaf; zijn kunst en
daarbij de herinneringen die hij meêbracht aan Italië, datzelfde tooverland dat
Boucher niet weêr had durven zien, alles te zamen genomen deed de ijskorst van
koele spotternij wegsmelten, waarachter zoolang het warmer gevoel van den mensch
verborgen was gelegen.
Maar ook dat oogenblik ging voorbij en andermaal werd het lachende masker op
het van schaamte verwrongen gelaat geplaatst.
Omstreeks 1790 voelde hij het einde naderen en blikte hij om zich heen, zich
afvragende wie hij lief genoeg had of waardig achtte om zijne laatste oogenblikken
bij te wonen. Een voor een rezen zij voor zijn geest, al degenen die hem als een
koning gevierd hadden, wier feesten hij had gedeeld, wier dwaasheden de zijne
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waren geweest, en vol minachting erkende hij dat zij de laatsten zouden zijn om
aan een ziekbed te treden. De wereld voor welke hij geleefd en gearbeid had, duldde
slechts gezonden en gelukkigen. Lijders bedierven hare zelfzuchtige opgeruimdheid;
zij vroeg niet anders dan te glimlachen van ochtend tot avond toe.
Maar naast die wereld verrees er eene andere: die van het geloof en der
barmhartigheid. Zoo hij tot haar vluchtte, na dat hij de ijdelheid van al het andere
erkende? Hare armen bleven steeds wijd geopend; voor haar gold juist het lijden
als een aanspraak op hare liefde...
Woest schudde hij het hoofd. Datgene wat hij zoolang verloochend had, durfde
hij niet aan te roepen nu al het overige hem verliet.
En nog eenmaal al zijne vrienden op een groot feestmaal noodigende, verklaarde
hij hun lachend, maar als zijn uitdrukkelijken wil, dat hij geheel alleen wenschte te
sterven, wanneer eenmaal zijn uur dáár was.
Men waande dit eene aardigheid, gelijk hij er zooveel zeide; hij scheen vol
gezondheid en leven, en daarenboven bleef hij uitgaan gelijk voorheen. Niemand
hoorde hem over eenige ongesteldheid klagen; wat behoefde men zich dan ongerust
te maken?
François Boucher wist zich echter ter dood veroordeeld en had zich zoo
nauwkeurig mogelijk rekenschap van zijne ziekte gegeven. Op zekeren dag,
maanden na den door hem gegeven afscheidsmaaltijd, betrad hij zijn atelier en nam
hij zijn penseel op, om te werken aan eene Venus die hem besteld was geworden.
Een zonderling gevoel van uitputting maakte zich eensklaps van hem meester en
hij was gedwongen zich aan een meubel vast te klemmen om zich staande te
houden. Zijn blik bleef onwillekeurig rusten op zijne laatste schepping en hij zag
thans voor het eerst hoe diep weemoedig,
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hoe treffend de uitdrukking was die hij gegeven had aan de godin die geen droefheid
mag kennen. Het was zijn eigen lijden dat hij op haar beeldschoon gelaat had
weergegeven; het lijden dat hij voor de wereld had moeten verbergen.
En op eens steeg hem het koude zweet naar het voorhoofd; eene nieuwe
machteloosheid had zich van hem meester gemaakt; er bleef hem geen twijfel meer
over: dit was de dood!
Hij zou dus sterven... sterven gelijk hij geleefd had... in deze aan de eeuw
verkochte werkplaats; te midden van zijne lachende, schaamtelooze markiezinnen,
tegenover deze Venus, die scheen te weenen over haar eigen lot!
En op den achtergrond van het atelier, daar tegen de donkerrood fluweelen
gordijnen, verrees het beeld van den somberen monnik van Fiësole, de Fra Angelico
uit de kathedraal van Orviëto; geen woord ontsnapte aan die strakke, bleekgevaste
lippen, maar zijn blik scheen naar Boven te wijzen.
De stervende begreep hem; o! nog, ja nog zou hij om hulp roepen, een priester
ontbieden, verzoend sterven met God. Wie kon meer dan hij de barmhartigheid des
hemels behoeven?
En hij wilde op de deur toesnellen, maar zijne schreden weigerden hem allen
dienst, aan zijn mond ontsnapte nog slechts een dof gereutel, dat door niemand
gehoord werd, en in zijne onmacht om de dwaasheid van zijn leven te herstellen,
nam hij zijn penseel en brak het vol minachting doormidden.
Het was zijne jongste spotternij met zichzelven en met het lot. Enkele minuten
later gaf hij den geest, zonder meer de oogen te durven opheffen, uit vrees hetzij
zijn laatste werk, hetzij den verwijtenden blik van den monnik te aanschouwen.
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Onuitgegeven gedichten van het einde der zestiende eeuw,
(1)
getrokken uit het Archief van Sinter-Goelen (Gudula) en
medegedeeld
door J.-F. Kieckens, S.J.
I.
HOORT alle toe, leecke ende Clercken,
hier suldy verstaen ende aenmercken
(2)
hoe theilich sacrament van miraclen is vonden
zoemen daghlycx aenschout metten heiligen wonden.
Jnt Jaer Duysent dry hondert en LXIX al uuyt
Woenden in Brabant vele Joden op tribuyt,
Onder den welcken thooft van hen allen was
eene tot Enghen woenende genaempt Jonathas,
De welcke secretelyck sandt eenen bode
aen eenen valschen Christen die geweest had Jode
Meester Jan van Loven ghenaempt,
versueckende aen hem zeer onbeschaempt,
Dat hy erghens met luttel verclaers

(1)
(2)

Drie namen komen er in voor welke ons onbekend schijnen: Cornelis van Zele, Antwerpenaar,
A. van Oss en J. de Berghes, Brusselaars naar vermoeden.
Een te Brussel algemeen bekende gebeurtenis, ter eere waarvan nog jaarlijks eene processie
wordt gehouden.
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soude creyghen theilich sacrament des autaers,
hem ghelovende te gheven als de boude
tsestich mottoenen rooskens van fynen goude.
r

De selve M Jan uuyt ghiericheit
was daer toe terstont bereyt,
En ghinck secretelick by nachte sonder dralen
Jn ste Kathelynen capelle de Cyboirie halen
Daer hy XV. cleyne hostien jn vant
ende een groote die hy leverde jn Jonathas hant.
De selve Jonathas droechse mede
tot Enghen daer hy woende jnt stede
Ende naedyen hy hadde ontboden
by hem te commen veel ander Joden
ginghen met groote onweerdicheit en spyte
en totten Christen gheloove verwyte
De heilighe hostien op een tafel ghieten
Die zy onweerdelick worpen en stieten.
Welcke groote ende leelicke malicie
Niet en bleef sonder punitie.
Want de selve Jonathas gaende spaceren
ende jn synen hof buyten de stadt triumpheren
Viel hem eenen rasschelick aent boort
Die hem aldaer heeft vermoort,
Waerom syn huysvrouwe terstont quam
Te Bruessel woenen met heuren zone Abraham,
Met andere Joden by tgoidshuys vander Ercken
Dien zy de heilige hostien lieten aenmercken,
Die zy alle nae heuren ghenoeghen
Jn heure Synagoghe droeghen.
Wesende tCapelleken by thuys van Palermen
Daer zyse ommenschelick tracteerden, achermen!
En sonden eenighe hostien jn andere Joden handen
Die woenden jn Bourgoignen en anderen landen,
Ende ontboden henlieden met hertten bly,
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Dat zyse tracteren souden ghelyck zy.
Ende hebben de reste gelaten jnde Cyborie
Tot opden goeden vrydach alsmen houdt memorie
Vander passien ende bitter lyden ons heeren.
En hebbense ghegoten met grooter oneeren
Op een tafel, als wel heeft ghebleken,
Die zy hebben bespoghen en deerlick doorsteken
Soe datter terstont jnt openbaer
Vuyt rinde theilich bloet zeer claer,
Waeraf de Joden seer verschrickt werdden
Ende vielen alle als dood ter eerden.
Maer als zy alle naer gods believen
hemlieden weder vander eerden hieven,
ziende tgroot mirakel ghebeuren
werdden bedaen met vreese en treuren,
ende namen al tsamen eenen raet
die hunlieden niet en dochte quaet,
Dat zyse souden senden tot Colen,
ende hebben tot dien einde bevolen
eene tontbitdene ghenaempt Kathlyne
om by heurlien ter maeltyt tzyne,
die gheweest hadde een Jodinne,
begheerende aen heur met hert en zinne
De heilighe hostien tot Colen te draghen,
zy soudent haer loonen naer heur behaghen.
Ende heeft jnt eynde deur langhe beden
tzelve te doene gheweest te vreden.
Maer Godt voer wyen niet en is verholen
Heeft Kathlynen deur den heyligen Jngel bevolen
Die heur scherpelick dede vermaen
de hostien te draghen aen heuren prochiaen.
Dwelck zy terstont alzoe dede
ende droechse aen heer Peeter vanden Hede
heur biechtvader op dat pas
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Die prochiaen ter Capellen was,
En heeft her Michiel van Bakerem de wete ghedaen
Die tSte. Goedelen was onderprochiaen,
r

dat hy M Jan Weuluwe met hem brochte
Portionaris tsinter Claes, op dat hy mochte
Dwelck nae desselfs her Peeters vermaen
alzo volbrocht is ende ghedaen.
Ende zylieden tsamen zynde by een
heeft Kathlyne henlien vertelt jnt ghemeen
hoe alle dinghen waren ghebeurt,
ende heylighe hostien deerlick deursteken en ghescheurt,
De welcke Kathlyne, zoe heur dJnghel riet,
den goeden heeren jn bewaernissen liet
Die jn heuren rade hebben bevonden
dat zyt den hertoghe souden orconden
Wencelaus van Bemen van name
ende vrouwen Johannen de eersame
Hertoghe ende hertoghinne van Brabant
Die terstont aende heeren vanden Capittel sandt
van sinte Goedelen kercke,
Dat zy met leecke en clercke
souden sonder eenich langher dralen
devotelick met processie generael halen
de heylighe hostien met alder reverentien
jn des hertoghen ende hertoghinnen presentien,
Om te rusten jnde kercke van ste. Goelen
Jn welcke processie sachmen tvolck woelen
die naevolchden met devotien groot.
Maer alle de Joden quamen jn grooter noot,
mans, vrouwen, kinderen die te Bruessel waren
dede de hertoghe opde Steenpoerte bewaren
om met pynen te wordden ondersocht,
Diet alzoot ghebeurt was voorts hebben ghebrocht
ende werden alle zoot de hertoghe gheboot,
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verwesen te sterven een sware doot.
Want van aende Capelle van ste. Kathlynen
begonstmen de felle Joden te pynen
ende met gloeyende yseren tanghen
heur vleesch vanden lyve te langhen,
ende ginghense alzoo al nypende
Die vanden bloede zeer waren zypende
tot dat zy aenden Wollendries quamen
Daer werdden zij aenden levende verbrant al tsamen,
zoo dat zy alle nae Gods ghehinghen
Nae heuren wercken loon ontfinghen.

Per Cornelium van Zele Civem Antwerpiensem.

II.
Memoriam fecit mirabilium suorum misericors et
miserator Dominus. escam dedit timentibus se.
Hy heeft een ghedinckenisse ghemaeckt
van syn wonderlickheit die ghenadige heere
hij heeft spyse ghegeven die wel smaeckt
Al die hem vreesen, en bewysen eere.
O weerdich herlich sacrament van miraculen zoet
der zielen spyse, waerachtich vleesch en bloet.
Neempt ons ziel ende lyff jn V behoet
En verlost ons van allen teghenspoet.
Hoe moeten wy V loven wy arme crancke
Wyens minne van wonder alle sinnen scheurt
Ghy gheeft V lichaem jn spys, V bloet in drancke
Ongrondelycker wonder was noyt ghebeurt.
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III.
Mint menschen present, Dat heylich Sacrament
Miraculeus schoone.
Jn Bruessel excellent. Gods eyghen testament
in propren persoone.

IV.
O salutaris hostia. Spes unica fidelium.
Jn te sperat Bruxella. Da pacem. serva populum.

V.
O heylich weerdich sacrament van machte groot
Dwelck tot Bruessel is zeer verheven.
Beschermpt ons voere deeuwighe doot
Ende laet ons inde blyschap leven.
Die ghy den Engelen hebt gegeven.
O heylich broot ghy syt doerwondt
Vanden Joden met messen gesteken
Beschermpt ons allen te deser stondt
Ende laet V wonden op ons leken
Op dat wy den bandt der duysterheyt breken. Amen.

1578.
1578.
Dieu seul espoir. Et mon confort.
A. Van. Oss. J. de. Berghes.

VI.
Mi dn̄e Deus te deprecor per S. Eucharistiam, ut a peccatis mundatus: meritis
fecundatus: fine bono consummatus, tecum sim sine fine beatus. Amen.
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Nederlandsche en andere oudheden.
e
Een Zoenbrief van de XIV eeuw,
betreffende de familie van der Noot, met heraldieke bijzonderheden
door J.Th de Raadt.
(1)
Vervolg .
DE tragische gebeurtenis, waarvan wij gesproken hebben, is niet onbekend gebleven
aan de Heeren HENNE en WAUTERS, schrijvers der Histoire de Bruxelles. In dit werk
e

zeggen zij daarvan het volgende (I, bl. 175-176): ‘Eene akte uit dien tijd (XIV eeuw),
waarvan wij slechts een fragment gevonden hebben, spreekt nog over een twist
van gelijken aard die door de liefde werd veroorzaakt. Twee jonge lieden van de
familie Vandernoot (!), Joris, zoon van den Ridder Heer Hendrik Vandernoot en van
Maria de Serihane (!), en Wouter, zoon van den Ridder Heer Willem Vandernoot
en van Agnes van Baesdonc, betwistten elkander de hand van de edele en schoone
Jonkvrouw Gudula, dochter van Heer Willem Vanderzennen (!), Ridder. Een hevige
haat beving weldra de beide mededingers, en het kwam tot een openlijke breuk; na
verscheidene

(1)

Zie bl. 170, 1893.
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tweegevechten werd Joris door zijn bloedverwant gedood (stedelijke archief te
Brussel)
Peter van Huffle, kanunnik van St. Gudula en secretaris der stad, slaagde er in
deze zaak bij te leggen; maar het schijnt, dat eene tweede misdaad de eerste heeft
gewroken; men leest althans in sommige kronieken dat een Heer Wouter Vandernoot
te

n

in 1373 of 1374 werd vermoord, op S Geertruidsdag, den 17 Maart’.
Ik zal later op dien tweeden moord of doodslag terugkomen.
Zooals men ziet, hebben de schrijvers der Histoire de Bruxelles slechts het begin
gekend van het stuk, dat ik heb ontleed. Ik zelf heb daarvan niet het origineel voor
e

e

(1)

mij, maar eene kopie van de XVI en XVII eeuw , waarvan de afschrijver, door
een ongelukkig verzuim, nagelaten heeft het jaartal van het oorspronkelijk stuk af
n

te schrijven. Hij geeft als dagteekening slechts den derden dagh van Hoymaent, 3
Juli. Deze weglating is zeer te betreuren.
n

Wij weten echter dat ons document dagteekent van vóor den 10 October 1377,
omdat de kanunnik van Huffel, die de beide neven had verzoend, dien dag reeds
was overleden. Men is aan dezen geestelijke eene instelling verschuldigd voor de
opleiding van twaalf jongens, genaamd Bons Enfans, of Bonifanten (boni pueri),
eene stichting, welker beheer opgedragen was aan het kapittel, aan den plebaan
van

(1)

Deze kopie bevindt zich in de verzameling van mijn geachten neef, P.L de Gavere, te
Groningen. De afschrijver heeft blijkbaar de spelling van het origineel min of meer naar zijnen
tijd gemoderniseerd. Ik geef, als Bijlage II, het stuk zooals ik het voor mij heb, met toepassing
van de interpunctie en het gebruik van kapitale letters, naar de gewoonte van onzen tijd, en
met aanvulling der verkorte woorden.
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te

S Gudula, en aan den schepen uit het geslacht Cluting (31 Augustus 1359). Jan
te

T'Serclaes, bijgenaamd de Goede, kanunnik der kerk van S Gudula, die in 1378
(1)
tot bisschop van Kamerijk werd gekozen, en wiens moeder eene van der Noot was ,
n

schonk den 10 October 1377 aan die fundatie een huis in de straat van
(2)
Scharenbeke, extra portam Beatae Gudilae .
Is de akte, die het onderwerp van dit opstel uitmaakt, van werkelijk belang ten
aanzien van de zeden in de middeleeuwen, niet minder is zij van gewicht voor de
geschiedenis van het geslacht van der Noot, welks naam in gulden letteren op
zoovele bladzijden der annalen van België is ingeschreven.
Zij doet ons drie generatiën kennen van een tak, die men te vergeefs in de
gedrukte genealogiën aan dat doorluchtig huis zoude zoeken, zelfs in het groote
(3)
werk, uitgegeven door Azevedo, waarin de oudste generatiën zeer onvolledig zijn .
Het zoude te wenschen zijn, dat een Brusselsche navorscher de taak aanvaardde
om het verleden dezer

(1)
(2)

Hij was een zoon van Everaard T'Serclaes, Heer van Cruquemburg, en van Maria van der
Noot.
......quod opus dudum bonae memoriae Dominus Petrus de Huffle, capellanus in ecclesia
bruxellensi, in sua ultima voluntate de suis bonis fieri voluit... Zie J.-B ROMBAUT, Bruxelles
te

(3)

o

o

illustré, II, 4-6, en Cartularium van S Gudulakerk, n 505, f 201; Histoire de Bruxelles, III,
bl. 580.
Juist het feit, dat het fragment van drie generatien, die uit den zoenbrief blijken, in geene
genalogie van der Noot voorkomt, doet mij tot de echtheid van het stuk besluiten, waarvan,
ik herhaal het, het origineel mij niet onder oogen is gekomen. Die authenticiteit is overigens
erkend door de geleerde schrijvers van de Histoire de Bruxelles, zooals wij gezien hebben.
Het genealogisch schetsje met bewijzen te staven door het opsporen van documenter, zou,
men zal het toestemmen, eene onderneming zijn, waarvan het resultaat niet tegen den
ontzaglijken arbeid opwegen zoude.
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familie op te stellen, althans wat de middeleeuwen betreft. Hij zoude alzoo eene
belangrijke bladzijde doen kennen van de geschiedenis der hoofdstad, aan welke
het geslacht van der Noot zoovele magistraten en andere mannen van beteekenis
te

heeft geleverd. De archieven van S Gudula en van andere kerken te Brussel, die
door hen met zoovele weldaden zijn begiftigd, verschaffen zeer vele bouwstoffen
voor dat onderwerp.
Als bijlage laat ik hierna volgen eenige uittreksels van onuitgegeven documenten,
die ik bij mijne nasporingen in den laatsten tijd toevallig vond. Zij kunnen de
geschiedvorschers van dienst zijn.
De schrijvers van de Histoire de Bruxelles meenen in den moord, die in 1373 of
1374 op Wouter van der Noot is gepleegd, een gevolg te zien van den manslag die
op Joris van der Noot was begaan. Bij de boven door mij afgeschreven plaats uit
dat werk, voegen zij onder aan de bladzijde deze noot:
te

‘Volgens het Nobiliaire des Pays-Bas, zoude Wouter nabij de S Gudulakerk
vermoord zijn. Van daar komt misschien de naam van Wilde-Wouter-straat (Cijnsboek
van 1681 in het Rijksarchief te Brussel), thans verbasterd in Wild-Houtstraat, rue
du Bois-Sauvage, welke naam geen zin heeft. - Om dit vraagpunt te beantwoorden,
heb ik de beide door de geschiedschrijvers vermelde kronieken ter hand genomen.
De eene zegt: Int selfde jaer (1373) werdt her Wouter van der Noot te Bruessel doot
(1)
geslaghen .

(1)

Chronijck van Nederlant van den jaere 1027 tot den jaere 1525.
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In de andere lees ik:
Item doen men screef M.CCC.LXXIII was doot geslaghen her Wouter van der
(1)
Noet, te Bruesel .
Eindelijk heb ik geraadpleegd: Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de
(2)
Bourgogne , dat eveneens wordt aangehaald in de Histoire de Bruxelles. Ik vind
daar, dat een Wouter, de eerste van dien naam, schepen van Brussel in 1349, en
die met zijne broeders Hendrik, Willem, Reinier en Hieronymus onder de edele
te

leenmannen van Hertog Jan III voorkomt, vermoord zoude zijn vóór de S
te

n

Gudulakerk, op S Geertruidsdag, 17 Maart 1373, oude stijl, dus den 17 Maart
1374 volgens onzen stijl. Deze persoon zoude bij zijne vrouw, Lelia van Linckenbeke
(vóór 18 Aug. 1349 getrouwd), een eenigen zoon gehad hebben, ook Wouter
geheeten, terwijl hij zelf een zoon zoude zijn van Engelbert Uten Steenweghe,
gezegd van der Noot (1305-1311), edelen leenman van Hertog Jan III, en van Maria
Velt, dochter van Ridder Hendrik Velt.
Zijn deze opgaven juist, - ik moet van het onderzoek afzien -, is het duidelijk dat
Wouter die in 1374 werd vermoord niet dezelfde is als de pretendent naar de hand
der schoone Gudula van der Zennen: de ouders van dezen waren immers de Ridder
Willem van der Noot en Agnes van Baesdonck. Deze genealogische bijzonderheid
is der aandacht van de geleerde schrijvers der Histoire de Bruxelles ontgaan.

(1)
(2)

Brabantsche kronijk Zie ˙ Chroniques de Brabant et de Flandre, publiées par CHARLES PIOT,
1879, bl. 34 en 53.
Uitgegeven door Baron de Herckenrode, Gent. 1865, II, bl. 1431.
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Deze geschiedschrijvers uiten, zooals ik zeide, de gissing dat de naam van
Wilde-Wouter-straet, wegens den moord op Wouter van der Noot in 1374 gepleegd,
te

kan zijn gegeven aan de straat achter de S Gudulakerk, die nu heet Wild Houtstraat
(rue du Bois-Sauvage). Ik was er op gesteld den tekst te zien, waarop men zich
beroept. Na lang zoeken heb ik dien gevonden in le Grand Livre censal de Bruxelles
et de ses environs, renouvelé en 1681 (Groot Cijnsboek van Brussel en omstreken,
(1)
vernieuwd in 1681) . Er blijkt uit, dat bij akte van 31 Juli 1720, aan J.-B. de Haeze,
kanunnik der collegiale kerk van de HH. Michaël en Gudula, te Brussel, wort
gepermitteert het incorporeren aen sijnen huijze ende erve, gelegen op den hoek
van de Wilde Woutersstraete, recht tegen over den trap der voors. kercke, van drie
voet gronds van de straat, en om een balkon boven zijne deur te plaatsen, mits
eene jaarlijksche onquijtbare erfrente van een kapoen.
Dit cijnsboek schijnt slechts gediend te hebben tot 1778; dit is ten minste het
laatste jaartal dat ik er in opmerk.
Zooals men gezien heeft, toonen de in de Histoire de Bruxelles aangevoerde
bewijzen aan, dat Wouter van der Noot die in 1374 werd vermoord een ander persoon
is, dan de moordenaar Wouter van der Noot (er dient ook aangemerkt, dat de
verklaringen van het Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne niet zeer
vertrouwbaar zijn), en de moord van Joris van der Noot gebeurde aan den voet van

(1)

o

o

Rekenkamer n 44,840, fol. 99 recto; in 't Rijksarchief te Brussel. Dit register voerde het n
716 der archieven die in 1803 door het Hof te Weenen zijn terug gegeven. In November 1816
werd het hersteld.
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de groote trap der kerk, en niet achter dat gebouw.
Om aan de gissing van de Histoire de Bruxelles kracht van waarschijnlijkheid te
geven, ten aanzien van het ontstaan van den naam Wilde-Wouter-straat, is mijns
inziens de tekst van 1720 niet voldoende; minstens zoude de zekerheid moeten
bestaan, dat die benaming reeds in de middeleeuwen bestond, en dat Wouter, de
moordenaar, de eenige die den bijnaam van de Wilde schijnt te rechtvaardigen, in
(1)
de bedoelde straat een eigendom bezat .
De voornaam Wouter was overigens vroeger zeer algemeen.
Men mag zich afvragen of de boeten, den moordenaar bij den zoenbrief opgelegd,
hebben kunnen strekken, om hem van de rechterlijke vervolgingen der stad Brussel
e

te ontslaan; er is reden om hieraan te twijfelen. In het laatste vierde deel der XIV
eeuw werden verschillende straffen bepaald tegen hen die zich schuldig maakten
aan verwondingen, slagen, bedreigingen of plundering. De schuldige moest, in het
eerste geval, de beleedigde partij schadeloos stellen volgens taxatie der
bemiddelende verzoeners, en, om de vergiffenis van de gemeente te verwerven,
t

eene bedevaart doen naar S Jacob van Compostella; in het tweede geval moest
de bedevaart geschieden naar O.-L.-V. van Vendôme, en

(1)

Vergel. Histoire de Bruxelles, III, 229, waar gezegd wordt, dat de straat, die ten Noorden
langs de kerk loopt tot aan den Treurenberg in de oude akten slechts wordt aangeduid met
te

e

de woorden . achter S Gudula, en dat zij omstreeks de XVII eeuw den naam kreeg van
Waaijerstraet, Wilde-Wouterstraet en Blaesbalckstraet.
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vervolgens naar Saint-Gilles in Provence; en in het derde geval naar O.-L.V. van
(1)
Kamerijk en Saint-Louis de Noyon .
Ik wil dit opstel niet eindigen zonder een woord te zeggen over het wapen van het
geslacht van der Noot.
De Histoire de Bruxelles deelt, plaat XIX, deel II, acht wapens van schepenen uit
die familie; ongelukkig ontbreekt, het helmteeken.
In mijn Armorial Brabançon, Recueil d'armoiries inédites (Brussel 1890), heb ik,
met opgeving van de bewaarplaatsen, de wapens met helmteeken beschreven van
(2)
Wouter van der Noot, 1396, Jan, zoon van wijlen Jan van der Noot, 1444 , en
Laurens van der Noot, 1462. Deze drie personen waren schepenen van Brussel.
Ik laat hier volgen de wapens van zes of zeven leden van hetzelfde geslacht, die
alle eveneens zegelden als schepenen van die stad; ik zeg zes of zeven, omdat het
niet onmogelijk is dat de Wouter van 1439 en de Wouter van 1470 een en dezelfde
persoon zijn:
1396. Gheerem van der Noot: gevierendeeld; 1 en 4, vijf schelpen, kruislings
gerangschikt; 2 en 3, drie leliën met afgesneden voet, en eene ster, over de
(3)
vierendeeling geplaatst .
1439. Wouter van der Noot: vijf schelpen, kruis-

(1)
(2)

Histoire de Bruxelles, I, bl. 176.
Een ander zegel van denzelfden persoon is gehecht aan een charter van 1443. Archieven
te

der S
(3)

r

Gudulakerk. Pak n 358.
r

Aldaar, pak n 152.
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lings gerangschikt. Helmteeken, een gebaard manshoofd. Rechter schildhouder,
(1)
eene behaarde wilde vrouw .
1470. Wouter van der Noot, Ridder: hetzelfde schild en helmteeken als de vorige.
(2)
Rechter schildhouder, een leeuw .
1487. Jan van der Noot: gevierendeeld; 1 en 4, vijf schelpen, kruislings
(3)
gerangschikt; 2 en 3, een windhond. Helmteeken: een gebaard manshoofd .
1490. Hector van der Noot, licenciaat in de rechten: vijf schelpen, kruislings
(4)
gerangschikt; in den schildhoek een klophamer .
1505 en 1509. Antoon van der Noot: gevierendeeld; 1 en 4, vijf schelpen, kruislings
gerangschikt; 2 en 3, effen, met een schildhoofd, beladen met drie palen; over alles
heen een schildje met drie leliën met afgesneden voet met een vrijkwartier, beladen
(5)
met drie torens. Helmteeken afgesleten. Linker schildhouder, een leeuw .
1518, Roeland van der Noot: hetzelfde schild, als dat van Hector van 1490.
(6)
Helmteeken: een gebaard borstbeeld .
Wouter van der Noot, de moordenaar van Joris, voerde schelpen, gelijk de
zoenbrief ons zegt De zegels leeren ons dat zij waren vijf in getal en kruislings
gerangschikt.
Het veld was van goud en de kleur der schelpen zwart. Ter gedachtenis van zijne
misdaad, was hij, en zijne nakomelingen, van den naam van der Noot, tot

(1)

Aldaar, n 351.

(2)

Aldaar, n 355.

r
r

(3)

Adaar, n 356.

(4)

Aldaar, n 357.

(5)

Aldaar, n 358.

(6)

Aldaar, n 359.

r

r
r
r

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

264
in den derden graad, verplicht roode schelpen te voeren, bloedkleur, en, ten teeken
van rouw, het helmteeken zwart.
Als helmteeken van van der Noot ken ik alleen een gebaard manshoofd of
(1)
borstbeeld .
(Slot volgt.)

(1)

De gecante lelie, waarvan hierboven spraak was, is misschien een heraldisch zinnebeeld
Eertijds werd meermaals aan tot geschenken bestemde juweelen de vorm gegeven van het
bijzonderste stuk uit het wapen des schenkers.
Als voorbeelden daarvan, halen wij hier aan dat Jan van Hoorn, bisschop van Luik, in 1583
aan ‘mevrouw van Gaesbeke’ vereerde ‘een horeken mit eenen diamante ende mit eender
peerlen’ ter waarde van 30 pond; in 1584, aan de echtgenoote van Lodewijk Pynnock, ridder,
zijnen madsheer, ‘een horeken mit een diamant en eender peerlen’, ook van 30 pond, en aan
heer Willem van Arenberg ‘een horeken’, ter waarde van 40 pond.
r

In het charter n 779 uit de oorkondenverzameling der graven van Namen, wordt gesproken
van eene met fijne steenen versierde gouden lelie, welke aan Margareta van Evieux den dag
van haar huwelijk werd geschonken. Waarschijnlijk ontving Margareta dat geschenk van een
lid van het Fransche vorstenhuis. (Vergel. EDG. DE MARNEFFE, Documents inédits relatifs à
l'histoire de Liège, Luik 1890)
Eene Elisabeth de Gondeval, eigenares van 't kasteel van Horst, vrouw van St.-Pieters-Rhode,
Cortryck-Dutzel († 1554), dochter van Nikolaas, ridder thesaurier van Karel den Stoute en
van Geertruide van der Vucht, vrouw dier plaatsen, was echtgenoote van Gillis van Busleyden,
burggraaf van Grimberghe, voorzitter van de rekenkamer van Brabant.
Volgens grafmonumenten der Busleyden's, voerden die Gondeval's een dwarsbalk, beladen
met drie eikels.
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Het Nederduitsch Proza omtrent 1500.
Nieuwe bijzonderheden over de ‘Navolging’,
door Franz Jostes.
Non quaeras quis hoc dixerit, sed quid dicatur attende! (Vraag niet wie u dit leert,
maar wat er u door geleerd wordt!) Heeft wel iemand ooit deze spreuk meer te
betreuren gehad dan de opsteller der Navolging zelf? Indien hij had kunnen voorzien
hoeveel moeite en scherpzinnigheid de nakomelingen zouden aanwenden om zijn
naam op te sporen; als hij al de boeken, schriften en artikels voor den geest had
zien rijzen, die hun oorsprong dankten aan den strijd om den waren schrijver te
doen kennen, ik geloof dat hij zich barmhartig zou hebben betoond, en deze spreuk
had laten rusten waar hij haar gevonden had, om zich openlijk en ondubbelzinnig
bekend te maken.
Het lijdt geen twijfel of de letterkunde omtrent dit geschil, vooral die der laatste
eeuw, is niet zonder nut. Zij heeft niet alleen gevoerd tot het juiste begrip en de
waardeering der Imitatio, en Thomas à Kempis als den schrijver daarvan op den
voorgrond doen treden, maar ook menigen lichtstraal geworpen over de algemeene
beschaving der middeleeuwen. Alleen zullen, behalve mij, nog wel anderen het zich
afvragen, of de
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wetenschappelijke resultaten, waartoe deze nasporingen deden geraken, in
verhouding kunnen worden gesteld tot de daarvoor aangewende inspanning en
ijver. Zelfs het hoofdpunt kan ter nauwernood beschouwd worden als grondig beslist,
want ook al werden door dien uitslag de rijen der Thomisten aanmerkelijk versterkt,
de tegenpartij denkt er daarom nog niet aan zich gewonnen te geven, terwijl onder
degenen, die zich door eene grondige studie der vraag zeer zeker het recht op een
oordeel verworven hebben, nog heel wat twijfelaars zijn. Ik zal in dit opzicht slechts
den onlangs overleden Dr Holscher in het geheugen roepen.
Bij dezen staat van zaken komt het recht twijfelachtig voor, of het mogelijk zou
zijn langs den tot dusverre ingeslagen weg tot het doel te geraken. Men vraagt zich
niet zonder grond af, of het nog eenig wetenschappelijk nut kan stichten verder op
(1)
de gebruikelijke wijze schrift op schrift te stapelen .
Ik voor mij ben een bepaalde Thomist, maar moet verklaren dat ik dit niet zoozeer
door de geschriften mijner geloofsgenooten op dit punt geworden ben, dan wel door
de studie der godsdienstige letterkunde van het einde der middeleeuwen. Ik ben
overtuigd dat wanneer eenmaal deze letterkunde in haar waar verband getoond
wordt en men de voortreffelijkste stukken daaruit zal hebben in het licht gegeven,
de Navolging een geheel ander aanzien zal verkrijgen dan tot hiertoe het geval was.
Thans schijnt zij bijna als een letterkundige meteoor, zonder voorafganger of
opvolger, terwijl zij in waarheid

(1)

Een nog niet bekende druk der Navolging uit de Keulsche werkplaats van Martinus de
Werdena, afkomstig van het jaar 1557, bevindt zich in de kanton-bibliotheek van Freiburg.
Vgl. FROMM, de Uitgaven der Imitatio Christi in de Keulsche Stadsbibliotheek. S.G.
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slechts de schakel is van een onafgebroken keten, één enkele bloesem aan een
heester is. Wanneer de botanicus niet nauwkeurig een bloem weet te herkennen,
begeeft hij zich tot haar struik en onderzoekt de overige bloesems, de plant zelve
en den grond waarop zij ontsproten is. Ziedaar wat ook hier moet geschieden.
Ik weet wel, dat in de Nederlanden de geschriften der Broeders vol ijver onderzocht
zijn en nog geraadpleegd worden, doch doorgaans bijna uitsluitend die welke reeds
door hunne tijdgenooten vermeld en sedert eeuwen gedrukt werden. Deze zijn
echter onder andere omstandigheden ontstaan en tot een ander doel bestemd, als
bijvoorbeeld de eerste Boeken der Navolging. Het zijn geen voortbrengselen van
het alledaagsche godsdienstleven, als ik het zoo noemen mag; de schrijvers hebben
zich in hun Zondagskleed gestoken, alvorens voor het publiek op te treden.
Men moet echter die werken onderzoeken welke de eene dag aan den anderen
leverde, de voorbijgaande litteratuur, die volstrekt niet voor breeder kring geschreven
werd. Is deze echter een nauwlettende studie waard? Dat hare tijdgenooten geen
gewag van haar maken, kan geen invloed op ons oordeel uitoefenen. Niet den
middeleeuwen maar den nieuweren tijd behoort het recht van een uitspraak
daaromtrent toe. Wij moeten zelf hare waarde uitmaken en ik twijfel niet of deze
letterkunde kan de proef glansrijk doorstaan. Het aantal handschriften die ik zelf
sedert jaren doorgestudeerd heb is niet gering, en op grond mijner bekendheid
daarmede, kan ik getuigen dat daaronder ware paarlen verborgen liggen! Ik zeg dit
in geheel algemeenen zin, en niet uitsluitend met een blik op de godsdienstige
letterkunde, waarmede men (dikwijls slechts van den kant der boekhandelaars) zich
vermeten wil, heden ten dage, het volk te stichten.
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Ik beweer niet dat deze arbeid zeer gemakkelijk is. Het onderwerp eischt een man,
gelijk de Duitsche volksboeken er, ongeveer tachtig jaar geleden, een in Gorres
gevonden hebben. Maar wie waagt het heden nog half ziende, half tastend, half
wetend en half radend een dergelijk werk te schrijven? Ons ontbreekt daartoe
hetgeen Lessing eens den ‘Moed der dwaling’ genoemd heeft. Wij raken verward
in honderden philologische en methodieke draden en komen daardoor te vallen.
Het resultaat is slechts te dikwijls: een bloote uitgave van bronnen. Hieromtrent zou
men in elk geval een aanmerkelijke schrede voorwaarts kunnen doen, die met
vreugde begroet zou worden. Zou niet ergens eene Nederlandsche faculteit of
geleerd genootschap de zaak met kracht aan kunnen vatten?
Ik denk hier allereerst aan de geschriften in de nederduitsche taal, die van het
begin af aan slechts voor een kleineren kring konden bestemd zijn en het spoedigst
der vergetelheid ten prooi werden, terwijl aan de in het latijn opgestelde werken de
gansche wereld openstond, waar zij, van het oogenblik at dat het hun niet aan
innerlijke waarde ontbrak, hun weg ook meestal doorheen gevonden hebben. Daarom
kan de te ondernemen arbeid, ook nog van eene andere zijde beschouwd, vol
beteekenis zijn; het middelnederlandsche proza heeft tot dusverre nog niet de
verdiende waardeering ontvangen. In Duitschland heeft, dank zij den doortastenden
arbeid van Franz Pfeiffer, een groote ommekeer plaats gegrepen; de eenzijdige
richting in de poëzie, waardoor zelfs het ellendigste versje genade vond, terwijl de
proza alleen dan nog met moeite een palm verkreeg, wanneer het een
geschiedkundig karakter droeg, is gelukkig sedert lang verdwenen: het duitsche
proza der middeleeuwen heeft de hem toekomende plaats veroverd,
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zoowel door de geschiedenis der letteren als door de uitgaven der handschriften.
Indien ik eenigszins op de hoogte ben der zaken, wat ik met recht geloof te mogen
aannemen, dan hebben de Nederlanders deze schrede voorwaarts niet
medegemaakt; het oude proza wacht nog altijd in het stof der bibliotheken zijne
wedergeboorte af. Werken als van Vloten's Nederlandsch Proza van de dertiende
tot de achttiende eeuw (1851) kunnen immers ter nauwernood aan de bescheidenste
wenschen voldoen.
Is het Nederlandsche proza dan minder waard dan het Hoogduitsche? Lübben
heeft nu meer dan een tiental jaren geleden gezegd, dat de Hoogduitsche poëzie
de Nederduitsche overtrof, maar dat het Hoogduitsche proza daarentegen een heel
eind bij het Nederduitsche achterstond; een ongetwijfeld rechtvaardig oordeel, dat
de juiste verhouding van het Nederlandsche proza tot het Hoogduitsche aangeeft.
Doch genoeg hierover; de uitwerking dezer gedachte zou mij te ver van mijn doel
afvoeren.
Het komt mij vóor, dat men in de Nederlanden den weg door den uitnemenden
Moll ingeslagen, meer en meer weder verlaat. Ten minste ik heb geen arbeid onder
de oogen gekregen, dien men als eene voorzetting van ‘Johannes Brugman’ en de
(1)
uitgave van Groote's Overzetting der psalmen kan beschouwen .

(1)

Het door hem gebezigde handschrift in de Paulinische Bibliotheek te Munster, is noch het
eenige, noch het beste dat de bibliotheek bezit. Drie stuks heb ik vroeger zelf onderzocht, en
er schijnt nog een vier de aldaar te berusten. Vgl. STAENDER, Chirographorum in regia
r

bibliothcca Paulina Monasteriensi Catalogus. Uratislaviae 1889 N 419-423. Een hunner bevat
nog kleine andere stukken die ook van Groote kunnen zijn, waaronder een belangwekkende
Biechtspiegel, waarvan GEFFEKEN zich niet bedient voor zijn Bilder-Kathechismus.
De heer Langenberg, een vroegere leerling van mij, heeft Grootes schrijven aan de Begijnen
over de Simonie (in Nederduitsche taal) ontdekt, en zal het eerstdaags uitgeven.
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De vernuftige Acquoy wijd thans zijn ganschen ijver aan de muziek en het kerkelijk
lied. Dit laatste betreur ik niet; maar het ware te wenschen geweest dat de door Moll
aangewezen richting van alle zijden gevolgd ware. Van Moll tot de Hoop-Scheffer
vindt men wat de opvatting der zaak betreft, geen schrede voorwaarts zonder
verscheidene terugpassen; geen vooruitgang zonder verwaarloozing van de kerkelijke
Geschiedenis. Janssen's Geschiedenis van het Duitsche volk heeft, met haar
schitterenden bijval, die volgens mij niet alleen aan de strekking toe te schrijven is,
bewezen dat het de roeping van den geschiedschrijver is, ook het innerlijk leven
der volkeren, niet alleen de wereldsche en geestelijke staatsmannen, te bestudeeren.
En hoeveel is hier nog niet te verrichten! Om geheel en al bij het onderwerp te
blijven, zal ik er nog op wijzen dat toch algemeen de ontzaglijke invloed van Groote's
jongeren erkend wordt. De eene tak der bondgenooten heeft in Acquoy wel is waar
een waardig geschiedschrijver gevonden, maar de andere (De Broederheeren)
wacht nog steeds op grondig onderzoek. Het ligt natuurlijk voor de hand dat zulk
eene beweging voorbereid moet zijn; de grond moet bearbeid worden wil hij vruchten
dragen. Nu heeft Acquoy reeds gewezen op de beteekenis der Karthuizers voor
deze beweging; maar ik zie niet dat deze wenk verder in acht genomen is. Ook de
(1)
belangwekkende figuur van Hendrik van Kalkar wacht nog op waardeering.
De lezer zal zich misschien ongeduldig vragen, wat dit alles met ons onderwerp
te maken heeft; vol-

(1)

o

Het handschrift N 171 der Paulinische Bibliotheek te Munster bevat, voor zooverre mij bekend
is, nog ongebruikte brieven en preeken van dezen man.
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gens mij staat het daarmede in zeer nauw verband. Het onderzoek heeft zich, tot
zijn eigen schade en schande, sedert lang slechts binnen al te enge perken bepaald,
en zoo de zaak niet op breeder schaal uitgeoefend wordt, dan komen wij niet verder
dan wij tot dusver gevorderd zijn, en dat beteekent niet veel!
Het was een uitstekende weg dien Spitzen insloeg (voor zoover mij bekend is
was hij de eerste die hem koos), om de geschriften van Thomas' ordebroeders ter
vergelijking met de Navolging aan te duiden en te wijzen op de overeenkomst met
Mande en Schoonhoven. Dit was een vruchtbaar denkbeeld, dat werkelijk verdiend
had nagestreefd te worden.
(1)
(2)
Schneemann en Becker hebben die leiddraad vrijwillig aangegrepen, maar
verder zijn zij, in waarheid, weder op hunne schreden teruggekeerd. En toch ligt
(3)
hier juist het punt waar de leemte is aan te vullen . Reeds had Acquoy gewezen
op de in de Huizen der Broeders bekende rapiaria als tegenhanger der Navolging.
Hoeveel riemen van het schoonste papier er echter ook over de Imitatio volgedrukt
werden, van deze soort boeken heeft men niets meer gehoord, en wie er persoonlijk
niet enkelen in de bibliotheken gezien heeft, kan zich daarvan met moeite eene
(4)
juiste voorstelling maken .

(1)
(2)
(3)

(4)

Stimmen aus Maria-Laach, 1882, bl. 253 volgg.
L'auteur de l'Imitation et les documents Néerlandais, 1882, bl. 160 vlgg.
Een systematisch onderzoek van dien aard is noodzakelijk. De bij naam nog tamelijk bekende
geschriften van Vos en Schoonhoven, werden over het algemeen nog veel te weinig
geraadpleegd.
Zooveel is in elk geval zeker, dat de waarde van een dergelijken arbeid ook dan groot en
duurzaam zou zijn, al mocht hij het lot der tot hiertoe opgestelde schriften deelen, en niet
voor eenieder ontwijfelbaar vastgesteld hebben dat Thomas de schrijver der Navolging is.
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Het verwijt van Wolfsgruber, dat velen de Navolging als een losse verzameling van
leeslessen willen voorstellen, schrikt mij niet af. Ik wil geen enkel blad uit den
lauwerkrans van den schrijver rukken, maar ik ben volkomen der meening toegedaan,
dat zoomin het eerste als het tweede boek zich in waarheid van de gebruikelijke
rapiaria niet onderscheiden, en daardoor waarschijnlijk nog eenmaal onder een
belangrijk daglicht zullen verschijnen. Toen de schrijver het eerste boek schreef,
kan hij noch aan het derde noch aan het vierde boek gedacht hebben; ja ik beken
zelf in de beide eerste boeken geen innerlijk plan te ontdekken en dat ik, bij de
vergelijking met andere rapiaria niet kan inzien, waarom men niet even goed
afzonderlijke kapittels heeft kunnen losmaken. (b.v. uit het eerste boek), als hun
aantal verdubbelen zonder ergens de bouworde van het geheel te verstoren.
Het derde, en voornamelijk het vierde boek, draagt een veel samenhangender
en meer persoonlijk karakter dan de beide eerste boeken, waarvoor het woord
‘opsteller’ waarschijnlijk in breederen zin ongeveer als ‘redacteur’ opgevat diende
te worden.
Deze algemeene opmerkingen laat ik voorafgaan met den wensch dat zij ernstig
in overweging genomen mogen worden. Het zijn misschien niet geheel en al nieuwe
gezichtpunten, die uit eene tienjarige studie der letterkunde van dien tijd
voortgesproten zijn. Waarschijnlijk ben ik de eerste leek, onder de philologen, die
zich in het geschil mengt en mag ik daarom bij de heeren theologen wel op eenige
toegevendheid rekenen.
Wat ik zelf als zekerheid tot de oplossing van het vraagstuk bij kan dragen, is niet
veel, maar elk begin is moeielijk en men is een schelm als men meer geeft dan men
heeft.
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Ik heb in mijn bezit twee exemplaren der bovengemelde rapiaria, zonder dat ik weet
van waar zij afkomstig zijn. Waarschijnlijk echter danken zij hun oorsprong aan een
nonnen- of broederklooster te Munster in Westfalen. Het eene een papierhandschrift
is geen eenvoudig rapiarium, dat wil zeggen, niet meer eene loutere verzameling
van godsdienstige spreuken over enkele deugden, enz.; maar de schrijver heeft
zijne stellingen zorgvuldig uitgewerkt en aan het geheel een individueel stempel
gegeven. Aangezien het voor mijn doel zonder belang is, houd ik mij hier niet verder
daarmede bezig.
Het andere exemplaar is een schoon handschrift op perkament van 237 bladen,
in rood leder gebonden en door de hand van een Broederheer uit de vijftiende eeuw
geschreven. Het is geen oorspronkelijk werk, ja zelfs zou men afleiden, uit
verscheidene teekenen, zoo als schrijffouten, enz. dat er tusschen het oorspronkelijke
geschrift en dezen arbeid een vrij lange reeks jaren ligt.
Het boek vangt aan met eene toespraak tot de ‘Broeders’ voor wie het bestemd
is. Deze is (zelfs in het gebruiken van 't meervoud voor het enkelvoud) in alle
opzichten gelijk aan eene plaats uit het geschrift van Vos van Heusden, dat Busch
(1)
in Chronicon Windeshemense als latijnsche vertaling aangehaald heeft.
Nu volgt aanhaling op aanhaling uit den bijbel en de Kerkvaders, waarvan de
eerste luidt: Gregorius: ‘De manne en hebben ghijn rechte voete, de tot den sunden
der werlt, de se ghelaten hebben, wedder umme ghekert staen.’ Allengs werd het
vertoog vrij

(1)

v.l. BECKER, S 166. - Een uitgaaf der Chronicon staat mij niet ten dienste.
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(1)

gelijk hieronder zal blijken. Met bl. 89 begint het Boek der vier Hoofddeugden van
(Pseudo-) Sénéca. Bl. 112-124 bevatten tachtig geestelijke spreuken, die men elders
nog niet aantrof en ik daarom ter beschikking van de redactie van dit tijdschrift heb
gesteld. Van bl. 124-141, staan aanhalingen uit de spreuken van Salomo. Van daar
af tot aan het slot, volgen weder aanhalingen, stellingen, enz. over deugden,
gerangschikt op de gewone wijze der rapiaria.
Slechts het eerste gedeelte boezemt ons belang in, waarvan ik den inhoud meer
uitvoerig beschrijven wil.
De reeds hierboven aangehaalde inleiding luidt:
‘Qui perseveraverit usque in finem, hic salvabitur. We volherdet tot in dat eynde
to, de sal beholden wesen.
Leve broder ende ghemynde in dat herte ons heren Jhesu Cristi. Wilt dese
voerghescreven worde vor oghen hebben ende volherdet tot in dat eynde, op dàt
ghy in ewicheiden salich blyven moghet mytten hilghen, de nicht allene salichliken
en begunnen, mer olk salichlike volherdet hebben in dat hilghe cruce der penitencien..
Van den niet enkel uit aanhalingen bestaanden inhoud mag het volgende
medegedeeld worden:
S. 15... ‘want we sècht dat he in Christo wont, de sal wanderen als Christus
gewandert heft, secht sanctus Johannes. War af steyt ghescreven: Du en mogest
nycht clemmen in den hemel, du en holdest myt reden, myt monde ende myt ghelove
dat de apostelen ghelert hebben. Schuwe ende vlu alle rumoer

(1)

De becijfering is op zichzelf met geheel juist: van 39 springt men weder op 30 terug.
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der werlt ende ydel clappinghe de dat herte versturen ende makent onrustich ende
latent nycht bliven in vrede. Want Jheremias secht: Guet is den manne dat he
ghedraghen heft dat iock des heren van synre ioghet; he sal sitten enych ende sal
swighen ende sal em heffen boven hem, dat is, dat he onder de vote sal treden
vleyslike dynghe. Seneca secht: Also dycke als ick onder den menschen was, so
quam ick myn mensche weder. Dar umme wart Arsenio to ghesproken: Arseni, woltu
ghesont wesen, so schuwe den menschen. Ende op een ander tijt wart em ghesecht
van den enghel: Arseni, vlu, swych ende ruste! Eyn olt vader seghede: Also langhe
als du nicht en bijst in den vaderlant, so sal dyn celle dyn paradys wesen, want in
(1)
der cellen is vrede ende nycht en is buten der cellen dan strijt. De celle is eyn ruste
des herten, ene hoede des torens ende een hulpe des vlitighen menschen. Eyn
born ende beghyn aller salicheit enen gheystliken menschen is stedelike in syner
cellen of cameren te blyven of te wezen: eyn born ende orspronck alles quades
enen gheystliken menschen is onstedicheit ende ommetelick to lopen achter lande.
Du en salst dy nicht alto ser bedroven of verbliden of sorchfoldich wesen om dyne
vrende ende maghe, mer bevele se gode ende gyf em gheystlike hulpe, dat is hulpe
der bedynghe, ende rekene dy der werlt en cruce te wesen, ende also moghestu
hebben inwendighen ende uutwendighen vrede.
Vele lude sint to male sorchvoldich vor cleyne dinghe mer de meesten versumen
se. Dyt is dat meeste

(1)

De cursief gedrukte stellingen stemmen geheel overeen met die uit SCHOONHOVEN'S Brieven
Vgl. SCHNEEMANN b.a. O.S. 260.
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ende ock dat mynste, dat een doen moet, wil he salicheit ende dat hemelrike hopen,
de syne vyf synne heft: dat he hebbe alle weghe andacht, meyneghe ende opsette,
ghene doetsunde te doene; ende ist dat he daer in valt, tohant bedrove sych ende
hebbe rowe ende bichte, ock dat he sorchvoldich sy doetsunde te bekennen, ende
voer de he nicht bekennen en kan, in syner verholtheit bescreyve ende bedrove
sych daer vor ende berouwe. God en heft nicht achter ghelaten van ghinen dynghen,
de tot onser salicheit horen, als he sulven doer Isaiam tughet, daer he secht: Dat
was ick etì.
Boven V. 20 vindt men een rood opschrift: ‘Woe dat God cleyne dinge van ons
eyschet’, dan volgt de latijnsche tekst: ‘Mandata ejus gravia non sunt’; maar de tekt
gaat geheel op dezelfde wijze voort. De gedachte voert ons tot het voorbijgaande
der wereld en de voorbereiding op den dood. Men leest hier:
‘Salomon: So wat dyn hant vermach te doene, werck hastlicke; want noch werck
noch reden noch const noch wysheit en is ter helle, derwerts du tydest.’ Want om
dat wij de tijt der doet de comen (sal) nicht en wetten, ende om dat wij na der doet
nicht en moghen wercken, so hort ons to, dat wy vor der doet de tyden de ons
ghegheven syn, angripen; want aldus wort de doet verwonnen als he comet.
Onse here en wolde nicht dat onse leste ure ons kundich worde, om dat wy altoes
moghen ontseyn, op dat, als wi de ure nicht voerseyn, dat wy ons daer to sunder
aflaten altons bereiden sollen. Huden is de mensche, morghen en schint he nicht,
(1)
wan he ghenomen wort van den oghen, lichtlike gheyt he ock van den herten .
Want morghen is, laet dy duncken dattu

(1)

Vergelijk de plaats uit Vos bij Becker, o.a. O.S. 164.
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to vesper nicht komen en salst, meer want avent is en love dy nicht den morghen.
Daerom wes altoens bereyt ende leve also dat dy de doet nummer onbereyt en
vinde. Vele gudes machstu doen, de wile du ghesunt bist... tob 23, 72 (Veniet).
Daarop volgt onmiddellijk kapittel 25, 128: Denke altoens des eyndes... tot het slot
(1)
toe. Imit. 23, 55 bis .
Daarna luidt het weder: ‘Eyn beghin alles quaden is onstedicheit des zyns ende
clene betruwen to gode. Want als dat schip sunder roer van der vloet wert ghedreven
hier ende daer, also wort eyn lau mensche ende de syne opsaete verlet, manigherley
wys becort.
Nicht allen menschen en openbaer dyn herte.... Imit. Kap. 81-15. Kap. 5, 23 tot
het slot, Kap. 11, 1-9. Kap. 14, 1-9.
Seneca: Nemant achtet, dat he wal leve, mer dat he langhe leve. Dat wi wal leven,
dat mochte alman gheboren, mer langhe to levene nemande. Al dat eynde heft ende
nicht ewich en is, dat is cort to rekene... Zoo gaat het verder van S. 39-65 zonder
dat men nog met de Navolging overeenstemmende plaatsen aantreft. Met v. 65
begint een gedeelte der Imitatio: Wes wakende Kap. 25, 1-60.
Men ziet dat de verzamelaar met drie verschillende schrijvers op enkele gedeelten
overeenkomt, en het is onmiskenbaar, dat hier en daar, bij de aanhalingen uit de
Navolging de samenhang voor een geheel verwaarde bijeenzameling zwicht. Van
ijdelheid als auteur moet men de Broeders vrijspreken, en daarom rijst als van zelf
de vraag op, of er niet vóór en tusschen de drie geschriften niet nog andere moeten
liggen? De kleinere

(1)

Ik bezig de Imitatio uitg. Hirsche, Berlijn, 1874.
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schriften van Vos, Peters, Schoonhoven enz. ja zelfs van Groote, zijn zoo weinig
bekend, dat men zich daaromtrent ternauwernood een oordeel durft veroorloven.
Het is over het algemeen zeer gevaarlijk, overeenkomstige plaatsen als bewijzen
(1)
aan te geven. Wolfsgruber heeft de aanhaling: ‘non quaeras quis hoc dixerit, sed
quid dicatur attende’ ook in een brief van Paus Johannes XXII gevonden en beweert,
dat de persoon, door den paus unus sapiens en als de ontwerper van de spreuk
(2)
genoemd, de schrijver der Navolging is . Maar deze sapiens is meer dan duizend
jaar ouder dan de auteur der Imitatio, ook dan wanneer Gersen geleefd en haar
geschreven zou hebben. Onder de bovenvermelde spreuken van ons handschrift
vinden wij ook de volgende: ‘Dy is te achten alleene, we du bist, nicht we du
gheholden werdest.’ In de in 1879 voor het eerst verschenen gedichten van Leuthold
n

vindt men in den 3 druk (1884) v. 100:
Greift zum Becher und laszt das Schelten!
Die Welt ist blind...
Sie fragt, was die Menschen gelten,
Nicht, was sie sind!

Wat zeggen wil:

(1)
(2)

V. 165.
Wolfsgruber zegt: ‘In den brief van Johannes XXII aan Philip VI van Frankrijk (1333) wordt
gezegd: ‘Audi quid unus sapiens dicat: Non quis, inquit, sed quid dicat, intendit. Deze plaats
o

is zeker uit Imit. I, hfst. 5, n 1, dewijl de tekst met de oudste handschriften overeenstemt,
waarin men niet quid dicatur, maar quid dicat leest.
Paus Joannes haalt dus in 1333 de Navolging aan, en wijst op haren schrijver met het
veelbeteekenend toevoegsel unus sapiens. Hij schijnt te veronderstellen, dat het aangehaalde
werk en de wijze die het opstelde, ook aan den koning bekend is.’
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Grijpt den beker en laat het schelden!
De wereld is blind!
Zij vraagt waar de mensch wordt gekeurd,
Niet wat hij is!

Wie zal ontkennen dat de gedachte dezelfde is, maar wie zou durven beweren dat
Leuthold de spreukenverzameling gekend heeft?
Er zijn denkbeelden die overal en ten allen tijde door alle denkers, onafhankelijk
van elkander, gevonden zijn, maar er zijn ook gedachten die als aanstekelijk
optreden.
Bij het broederschap van het gemeene leven is het dubbel gevaarlijk aldus te
werk te gaan, want het is onbetwistbaar, dat het geestelijk karakter der leden van
het gezelschap sterke overeenstemming vertoont en de stemming der verschillende
harten eenigermate eentonig moet zijn. Daaruit schijnt mij noodzakelijk te volgen,
- en daarmede kom ik op mijne bewering terug - dat de te zeer verwaarloosde
lettervruchten van dit tijdperk eene opmerkzaamheid verdienen, veel grooter dan
die haar tot heden te beurt viel. Mochten deze regelen daartoe eenigszins aansporen,
dan zou ik mij rijkelijk beloond achten.
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Schilder- etskunst, enz.
De kunstberzameling van Pater P.A. de Licht, te Antwerpen, in
1732,
door Ch.C.V. Verreyt.
IN ons bezit is een handschriftje, bevattende het verhaal van een reisje door zekere
Philippus van der Nolk van Amsterdam, met zijn broeder Pieter, naar het
‘campenement’ der Staatsche troepen bij Oosterhout, in de maand September
(1)
1732 . Zij maakten vandaar een uitstapje naar Antwerpen, Brussel en Mechelen,
bezichtigden in die steden de openbare gebouwen, kerken en kloosters, waarvan
Philippus in zijn ‘Rijs-journal’ zeer beknopt aanteekening gehouden heeft.
Hetgeen hij hiervan zegt, kan men in verschillende werken beter en vollediger
vinden, doch zijne vrij uitgebreide mededeeling over bovengemelde belangrijke
verzameling, - blijkens de schilderijen van voorname meesters en andere
kostbaarheden, - gelooven wij niet dat elders voorkomt.

(1)

Zie hierover: Nauwkeurig dag-verhaal van 't Campenement bij Oosterhout. 's Gravenhage
1732. Europische Mercurius, van Jul.-Dec. 1732.
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Om 't belang dat dergelijke aanteekeningen als bouwstoffen voor de
kunstgeschiedenis bezitten, vermeenen wij goed te doen door ze te publiceeren.
‘Op Maendag 29 September gongen wij te Antwerpen ook naer den roemwaerden
heer liefhebber Pater R.D. Petrus Arnoldus de Licht, alwaer wij alles sagen in zijn
cabinet, wat fraeys genaemt mag worden, en men heeft niets gesien, indien men
dit niet gesien heeft.
Wij sagen kleyne stukjes van van der Goes, zijnde beesies, vissies, vogelties,
groenten, fruyten, etc. tot verwonderens toe, zowel op glas, als doek en hout
geschildert.
Een vlieg op glas, die men sweeren zoude dat zij er agter sat.
(1)
Stukken van Michael Cabaey , zijnde kleyn en vol werk.
Een stuk van Adam van Noort, zijnde een Christusbeeld met de doornekroon.
Een stuk van François Snijders, zijnde een beedelaer met een hond.
Fraeije paerden van Philippus Wouwerman.
Een portrait, het hooft door Rubens en de kleeren van Antony van Dijck geschildert.
(2)
Een portrait van Bouli , extra ordinair fraey, verbeeldende de bedroefde
Magdalena. De heer Pater, die ons alles liet sien, sijde dat dit stuk voor geen

(1)
(2)

KRAMM, Levens der Holl. en Vlaamsche kunstschilders, I, blz. 199, zegt Cabaai, doch kende
des schilders voornaam niet.
Wie mag dit zijn?
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geld, ofschoon het maer de groote van een hand heeft, te bekomen is. Honderd
duyzend guldens segt hij daervoor gebooden te zijn en indien het te krijgen was
voor vijftig duyzend guldens meer, zo zoude het verkogt weesen.
Een menigte schilderijen van diverse meesters.
Een menigte portraitten, zo geschildert als uitgehouwen en in was.
Een boukael van glas, daer binnen in zeer konstig van goud figuur de vier deelen
(1)
der weerelt staen .
Diverse mineraelen en gedrait ivoirwerk.
Een fraey beelt ingelegd van parelmoer.
Gesneeden schilderijen van houtwerk, wonderlijk fijn.
Een menigte silveren raritijten.
Twee schilderijen van bloet korael, wonderlijk fraey.
Drie koningen van saden gemaekt, zeer aerdig.
Een uytsnijtsel van papier, zijnde een hôtel,
Een bruyn onix, fraey gesneden.
Een wit onix sardonis.
Een hooft, regts en verkeert hoe men het draeit, dat wonderlijk fraey is.
Na dit sagen wij nog een beelt van caljou en een paternoster van robijnen, die
de heer Pater segt

(1)

De vermaarde Franciscus Sonnius, bisschop van 's Hertogenbosch en later van Antwerpen,
bezat ook eene glazen bokaal met de afbeelding der ‘vyer partijen van den aertkloot,’ hem
geschonken door den kardinaal Theophilus Herhenna, een Fries van geboorte, tijdens zijn
verblijf te Rome in 1558 als afgevaardigde van koning Philips tot de invoering der nieuwe
bisdommen in de Nederlanden.
Kan dit wellicht dezelfde zijn als bovengemelde? Wij behoeven wel niet op te merken, dat
het vijfde werelddeel, toen dit glas vervaardigd werd, nog niet bekend was.
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meer dan honderd duyzend guldens waerd te zijn, en indien de juweliers deselve
hadden, zij zouden er wel twee honderd duyzend guldens van maeken. Hij segt dat
er één bij is, die 6165 rijksdaelders waerd is.
Na dit alles gesien te hebben, naemen wij afscheyd van onsen vriendelijken heer.’
De buitengemeene waarde door Pater de Licht aan eenige zijner voorwerpen
toegekend, zal wel den prijs moeten verbeelden, die ze in zijne oogen als vurig
oudheid- en kunstliefhebber vertegenwoordigden.
Anderen zouden er hoogst waarschijnlijk meer prozaïsch over geoordeeld hebben.
Wat is omtrent deze verzameling nog nader bekend en wat is er van geworden?
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Zedegeschiedenis.
De Optocht of Processie van Echternach en andere dergelijke
dansfeesten,
door Ad. Reiners.
((Met afbeeldingen.)
H. Willibrordus, apostel der Friezen, wordt nog in onze dagen vereerd door eene
wonderbare plechtigheid, zooals er geene meer bestaat, namelijk door de
dansprocessie van Echternach. Dinsdag na Pinksteren ziet men uit verre streken
pelgrims naar Willibrords graf, in de kleine stad van Luxemburg, toestroomen, zooals
de geleerde abt Theofrid het reeds beschreven heeft in 1082.
Rond acht uren 's morgens geeft de groote klok van Maximiliaan het teeken tot
den optocht der geestelijkheid.
Op een kansel, in de open lucht, wordt er een klein sermoen gepredikt; 1500 tot
1600 leekenzangers heffen daarop met de geestelijkheid de Litanie van den Heilige
aan. Na de geestelijkheid komt de muziekmaatschappij van Echternach de eerste
dansmaten spelen. Als bij tooverslag beginnen de kleine kinderen te dansen, drie
stap-
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pen vooruit, twee stappen achteruit. Op de kinderen volgen de volwassenen. Men
gaat langzaam voort naar de kerk en doorkruist de stad op eene lengte van 2000
meters.
De oorsprong, het wezenlijk doel van die aloude plechtigheid, welke alle
omwentelingen overleefde, zijn onbekend, alhoewel vele geleerden de zorgvuldigste
opzoekingen hebben gedaan.
De oudheidkundigen hebben in deze processie die zoo eigenaardig ‘dansend’
wordt genoemd, een open veld gevonden, waarop zij aan hunne veronderstellingen
en navorschingen vrijen teugel kunnen vieren.
Laat ons den geleerden kardinaal Pitra aanhalen, die er in zijn werk La Hollande
catholique (bl. 72) op volgende wijze van spreekt:
‘Ik zou wel gaarne zien dat een ernstige oudheidkundige eene opzoeking deed
omtrent den oorsprong van deze processie. Het zou mij geenszins verwonderen
dat zij uitliep op den eenen of anderen nationalen strijdzang der oude Friezen of
Saksen, aan wie Sint Willibrordus zou toegestaan hebben in zijnen stoet, en tot aan
de poorten zijner abdij, hunne aartstvaderlijke dansen te behouden. Wij laten zelfs
de mythologen vrij er eene uitdrukking in te zien van de kunstbeschaving der oudste
Germanen bij het gezang van den eenen of anderen christelijken Orpheus.’
Wonderlijke zaak! de abdij van Echternach heeft menigvuldige geschied- en
kronijkschrijvers. Noch Alcwyn, die te Echternach zelve zijne twee levensberichten
over den grooten apostel opstelde, noch de abt Theofrid (1082-1110), noch de
vermaarde paleograaf Thierry, noch de abt Bertels († 1606)
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hebben van de dansprocessie eenig gewag gemaakt. Dit is wellicht gebeurd omdat
de H. Willibrord zelf in zijne boetcanons verboden had in de kerken of op de
kerkhoven te dansen, hetgeen verscheidene bisschoppelijke conciliën bekrachtigd
hebben. (Si quis in quacunque festivitate ad Ecclesiam veniens psallat foris aut
saltat aut cantat orationes amatorias, ab

De baziliek van St. Willibrord te Echternach.
r

episcopo aut presbytero aut clerico excommunicetur) (D Kunstmann, ed. 1844).
Daar ik reeds verschillige vlugschriften over de
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(1)

dansprocessie schreef , heb ik de studie willen voortzetten in de groote bibliotheeken
en archieven van Parijs en van Brussel, en heb de oude stukken van het klooster
te Echternach doorzocht. De vriendelijke lezer zal het dus niet kwalijk opnemen dat
ik hem eenige wetensweerdigheden mededeele, die misschien zelfs voor geletterden
eenig licht zullen werpen op dit vraagstuk.
Wij vinden den godsdienstigen dans in alle tijden, bij alle volkeren der wereld en in
alle godsdiensten. De mensch is natuurlijk geneigd de Godheid door uitwendige
teekens en gebaren, zelfs door dansen te vereeren. Melden wij den draaienden
dans der Arabieren en Turken, de Almeeën van Indië in de tempels van Brahma en
Bouddha, de dansen bij de Egyptenaren, Grieken en Romeinen ter eere van Apis,
van Isis, van Bacchus, Saturnus, Xeres, die zoo menigvuldig waren dat de priesters
van Mars den naam ontvingen van ‘Salii’ en ‘Praesules’, van ‘saliendo’ en
‘praesiliendo’. Ook in onze dagen nog hebben de wilde volkstammen van den Congo
en van Afrika hunne godsdienstige dansen, zoowel als de roodhuiden van Amerika.
Nogtans waren die godsdienstige dansen, zoo menigvuldig bij de afgodische
volkeren, tamelijk zeldzaam in den eeredienst der Joden en nergens ontwaren wij
daaromtrent eenig voorschrift in de wet. Indien de zuster van Mozes en de andere

(1)

o

Die Springprocession zu Echternach. Frankfurter zeitgemaesse. Broschüren, n VIII, 1884.
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Hebreeuwsche Maagden dansten, indien koning David zelf danste voor de ark, zoo
(1)
zijn dit voorbeelden van bijzonderen aard . Na de ballingschap richtten de Joden
op den dag van het tentenfeest op het voorhof van den tempel dansen met fakkelen
in.
De christen Godsdienst was geene uitzondering op den algemeenen regel. Gelijk
David en de zuster van Maria, dansten de Christenen van de eerste eeuwen, hetzij
uit eigene beweging, hetzij dat ze het voorbeeld navolgden der heidenen, bij wie zij
leefden en bij wie ze alom die dansfeesten zagen plaats hebben. Indien de christenen
bij sommige godsdienstige feesten en andere gelegenheden zich tot den dans
begaven, zoo lieten toch de heilige Vaders niet na den bliksem hunner gramschap
los te laten tegen die dansen, welke meestal onzedig waren. H. Basilius voer hevig
uit tegen de onzedige vrouwen, die op den Paaschdag gedanst hadden in de
heiligdommen der martelaren. H. Augustinus berispt de geloovigen, die op den
(2)
vooravond van Sint Cyprianus gedanst hadden .
Zooals de kerkvaders, hielden ook de bisschoppen en conciliën niet op hunne
stem te verheffen tegen het dansen, en het op zware straffen in de kerken en op
(3)
godgewijde plaatsen, voornamelijk op de kerkhoven, te verbieden .

(1)

(2)
(3)

Ter gelegenheid der feesten, met de zegevierende intrede der krijgslieden, om een behaalde
zegepraal te vieren, zelfs op feestmalen werden er dansen ingericht. (2 Mozes, 15, 20, I Reg.
18. Luc. 15, 25.) Het waren voornamelijk vrouwen en maagden die aan het dansfeest
deelnamen, zingende de trommel slaande. (2 Mozes 15, 20. Jud. 21.)
Notum est omnibus nugaces et turpes saltationes ab episcopis solere compesci. Contra Parm.
III 29. - Etiam istum locum invaserat petulantia et pestilentia saltatorum.
Zie Belethus, Explic. c. 72. Durandus Rat. VII 42. De verschillige woordenboeken. Didron
Annales T.X. 62. T XXIV 195. Zijne geschiedenis: 24, 129, 195. Engelendans: 18, 199.
Nabootsende dans: 24, 128. Godsdienstige dans: 24, 197. Encyclop. IV, bl. 624. Danse
macabre. Didron, 24, 147, 149.
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(1)

(2)

De heilige Bonifacius , Eligius , Willibrordus, van wie wij hooger een-boetcanon
(3)
aangehaald hebben, de kerkvergaderingen van Avignon , van Trier in 1227 en
1237, van Soissons in 1456, de faculteit van godgeleerdheid van Parijs in 1444, de
kerkvergadering van Narbonne in 1551, de synodale regels van Lyon in 1556 en
1577, van Orleans in 1525 en 1587, verbieden op straf van kerkelijken ban de
dansen in de godgewijde plaatsen.
Deze verboden toonen genoegzaam aan hoe het misbruik van het dansen eertijds
algemeen verspreid was en eeuwen lang bleef bestaan in de koren der kerken, in
de kerkkrochten, op de kerkhoven, bij de plechtige processiën, bij het vervoeren
van reliquieën der Heiligen, bij de processie van H. Sacramentsdag enz.

(1)
(2)

Non licet, in ecclesia choros saecularium ve puellarum cantica exercere. (Harzheim Conc.
germ. I, 74).
H. Eligius, bisschop van Noyon, leverde 50 menschen aan den duivel over, omdat zij op den
dag van Sint Pieter zich tot het vervloekt dansen hadden begeven. (Act, Sanct. Belg. III, 273.
o

(3)

Vita S. Eligir auct. Audoeno, II, n 21).
Statuimus ut in sanctorum Vigiliis in ecclesiis histrionicae saltationes, obscoeni motus seu
o

choreae non fiant (Conc. Avenionensis a 1209). Prohibeant sacerdotes sub poena
excommunicationis choreas in coemeteriis vel in ecclesiis duci. Conc. Budenis a. 1279. Conc.
Narbon. 47. Quia in ipsis templis ducuntur choreae, fiunt saltationes aliaque tripudiorum et
ludibriorum genera.
De omzendbrief der faculteit van godgeleerdheid van Parijs in 1444 tot de bisschoppen gericht,
zegt: Divini ipsius officii tempore, larvatos monstruosos vultibus aut in vestibus mulierum aut
leonum vel histrionum choreas ducere in choro.
Cantilenas inhonestas cantare. Offas pingues supra cornu altaris juxta celebrantem missam
comedere, ludum taxillorum ibidem exarare. Thurificare de fumo faetido ex cario veterum
sotularium. Per totam ecclesiam currere.
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Om slechts vliegenderhand eenige voorbeelden aan te halen, zal ik spreken van
de ‘Bergeretta’, een dans die op den namiddag van Paschen geschiedde, in de
canonicale kerken, en die te Besançon slechts in 1738 opgehouden heeft. Volgens
geleerde schrijvers, heeft die godsdienstige dans de plaats ingenomen van
godvruchtige vermakelijkheden, die waarschijnlijk hun ontstaan te danken hadden
aan de godvruchtigheid der eerste christenen. Met Paschen werd er een feestmaal
gehouden, men at in vreugde het Paaschlam, onder het zingen van de proza
‘Epulemur in azymis’ en langzamerhand werd er het dansen ingevoerd. Het
ceremonieboek van Celestinus II, in 1143, verhaalt dat de paus, bij het sluiten van
de vespers, op Paaschdag eenige verversching nam met zijne kardinalen, terwijl
de zangers grieksch proza aanhieven: ‘Pascha hieron hymin simeron.’
Te Châlons-sur-Sâone ging men na de completen van Pinksteren in een open
veld, alwaar de deken het ‘Veni, sancte spiritus’ aanhief en waar er gewoonlijk rond
een geheiligd voorwerp gedanst werd.
Te Limoges betrad het volk, op den feestdag van Sint Martialis, apostel van die
streek, in ronddans het choor van de kerk. In plaats van de ‘Gloria’, zong men na
iederen psalm: S. Marcean, pregas per nous et nous spingaren per vous (priez pour
nous et nous danserons pour vous).
Te Augiéres dansten de kanunniken van het kapittel op het Paaschfeest onder
(1)
den lofzang: ‘Victimae Paschali.’

(1)

Tum laeva pilotam appendens ad prosae decantatae numerosos sonos tripudium agebat
caeteris manu prehensis choream circa daedalum ducentibus
Prosa ac saltatione finitis chorus post choream ad merendam properabat. Liber IX.
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In 1223 werden de lichamen van SS. Vitus en Modestus overgebracht ‘cum frequentia
ettripudis populi’, begeleid van blijde dansen.
In de stad Alatri werd de paus Sixtus I 's woensdags na Paschen gevierd met
allerlei dansen voor de poorten der hoofdkerk. De opperherder van het bisdom
vaardigde een verbod uit tegen die dansfeesten van mannen en vrouwen, en in
1694, wanneer er tegen het vonnis van den bisschop een smeekschrift werd
ingediend, werd de handelwijze van den bisschop door de congregatie der
bisschoppen goedgekeurd.
Te Straatsburg richtten de priesters, op de octaaf van Onnoozele-kinderendag,
eene processie in met danspartij binnen de hoofdkerk.
Vruchteloos verhief Pieter Wickgram, predikant der hoofdkerk, zijne stem tegen
dit misbruik. Zelfs te midden der achttiende eeuw dansten de kanunniken van Sint
Martialis te Limoges, in het heiligdom van de abdijkerk, gelijk zij vroeger gedanst
hadden bij het overbrengen van den glorierijken belijder Sint Martialis, hunnen
(1)
patroon .
In de oude ‘Rituales’ der collegiale kerk van Sint Maria Magdalena, zijn er ook op
den heiligen dag van Paschen zulke godsdienstige dansfeesten aangestipt, die zelfs
in boerschheid vervallen waren en eerst in de twee laatste eeuwen verdwenen zijn.
(Cf. Liber IX, bl. 426 en 236 coll.).
Op kerstdag na de vespers, dansten de diakens in de kerk onder het zingen van
eenen lofzang aan

(1)

Dom MARTENE, De antiq. cul. rit. dis, c. 28. Geoffroy du Vigeois.
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den H. Stephanus. Den volgenden dag (26 Dec.), was het de beurt der priesters,
op Sint Jan waren het de koorknapen, op de Besnijdenis en op Drijkoningendag de
(1)
onderdiakens .
Magnin schrijft ook aan die gewoonten den oorsprong toe van den vermaarden
doodendans, die in verscheidene kerken en kerkhoven werd uitgevoerd.
Men doorkruiste zelfs de steden met eene overgroote helsche processie, waarin
de dood, gezeten op eenen troon, die schitterde van goud en edelgesteenten, door
al de straten der stad werd gedragen.
In Spanje had men eene doodprocessie met gezang van tooneelspelers
opgeluisterd. De Dood die de voornaamste rol in het stuk vervulde, sprak in dezer
voege: Ik ben de vorst van alle schepselen, tegenwoordige en toekomende, en ik
(2)
roep uit: ‘O mensch, waarom zooveel bekommernis om een zoo kortstondig leven .’
Het dansen was voornamelijk in gebruik op het ‘Zottenfeest’ of de Kalenden.
Voorzeker zijn die ongodsdienstige vermakelijkheden van de heidenen tot de
christenen overgegaan, en, daar de mensch immer genegen is tot het kwaad, zoodat
de eerbiedweerdigste, de heiligste zaken hem eene gelegenheid worden van misdrijf,
zoo zijn die misbruiken gelijk dansen, zotten- en ezelfeest, belachelijke processiën,
enz. het gevolg geweest van zekere godvruchtige vermakelijkheden, die met de
godsdienstigheid der voorouders gepaard gingen. In latere tijden hebben zulke
menschen, die de zaken alleen-

(1)
(2)

BELETHUS, Lib. de div. 72 en 120. Artigny IV.
SANCHEZ TH., Danza general.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

293
lijk met de oogen van het vleesch aanschouwden, zich aan buitensporigheden
overgeleverd.
Odon de Sully van Parijs zegt, in eenen bevelbrief van 1128, om het zottenfeest
min aanstootelijker te maken, dat er niets buitengewoons zal toegelaten zijn buiten
den koorzang ‘Laetemur gaudiis’ in de eerste vespers der Besnijdenis en een kluchtig
epistel in de Mis.
Te Reims had het zottenfeest aanleiding gegeven tot eene wonderbare en niet
min laakbare handeling. 's Woensdags in de Goede week, trok de gansche
geestelijkheid van Reims naar de kerk van Sint Remigius, om er het bitter lijden te
overdenken. De kanunnikken, met het kruis voorop, waren in twee reien geschaard
en ieder van hen sleepte eenen haring na zich, vastgebonden aan een lint. Het was
er ieder om te doen zijns voorgangers haring te betrappen, en zijn eigen sleep aan
de voeten des naastvolgenden te onttrekken. (Antuetil. Leber, t. IX, bl. 224).
Vermelden wij nog de zwarte processie van Evreux. Volgens het ceremonieboek
n

van Sint-Vitaliskerk, ging het kapittel den 28 April naar het Bisschopbosch, dicht
bij de stad, takken neerhakken onder het luiden van al de klokken der hoofdkerk.
Onder den kerkelijken dienst, speelde de geestelijkheid het kegelspel onder de
(1)
gewelven der hoofdkerk; er werd gedanst en gezongen .
De processie van Sint-Paulus te Weenen is nog wondelijker. Op den eersten mei,
bij het krieken van den dag, liepen er 4 menschen, naakt en zwart-

(1)

Mercurius, April 1726.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

294
gemaakt, door de straten en gingen naar het Sint-Paulus' hospitaal, den hermiet
Sint Paulus uithalen, gezeten op zijn paard, begeleid van zwarten, met den koning
en zijne lijfwacht. Al te zamen gingen zij verder om de koningin te gaan uitnoodigen
in het vrouwenklooster van Sint Andrinus.
Een ommegang, die soms met de dansprocessie van Echternach vergeleken
wordt, had dinsdags na Pinksteren in de hoofdkerk van Sint Lambertus te Luik
plaats. Om 6-7 uren van den vooravond, komt er aan de brug van Amercoeur eene
afvaardiging van de stad Verviers; 's anderendaags nadert ‘li Creux d'Vervi’ (de
processie van Verviers). Na eene plechtige mis danst men rond het hoogaltaar,
terwijl er voor ieder huisgezin een offerpenning wordt opgedragen, als jaarlijksch
losgeld om van tol of lasten vrij te zijn. De Vervierenaren offerden in de sacristij
eenen geldbeugel, aan het kruis vastgemaakt, en met gouden, zilveren en bronzen
muntstukken gevuld; van den anderen kant ontvingen zij eene tasch in groene zijde,
vol wierook om te branden.
Onder de groote kroon van Sint Lambertus, begon het volk te dansen en te
springen en, in ronde de kerk verlatende, danste men in kringen vóor het
prins-bisschoppelijk paleis.
Het volk van Jupille, van de brug van Amercoeur, van Sint Photianus kwamen op
dergelijke wijze ter kerk, waar zij ook moesten dansen onder de kroon.
Te Langenberg in Duitschland, kon men van 8 verschillige dorpen de landlieden
en laten zien toestroomen met hunne jaarlijksche penningen voor den heer. Zij
schaarden zich twee en twee onder
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de schaduwe van eenen eeuwenouden lindeboom en voerden aldaar een
(1)
danspartijtjen uit . Die dansfeesten van enkel wereldlijke laten zijn in den Eifel en
in België zoo talrijk geweest dat het nutteloos is er verder over uit te weiden.
De processie van H. Sacramentsdag te Aix kan, op eene andere wijze, met het
zottenfeest vergeleken worden. Men zegt dat koning René van Anjou, in het begin
e

der XV eeuw, deze processie heeft ingesteld en dat er verscheidene groote
tooneelen uit het H. Schrift werden in voorgesteld. De muziek, die voorop ging,
speelde dansmarschen en werd opgevolgd door kinderen die de Liefde verbeeldden.
De gilden der ambachten openden de baan aan schaapherders en nymphen. De
armen uit de hospitalen, de gevondene kinderen, de bedelorden, opgevolgd door
het hoofd der bevolking met het schuim der lagere klassen, dansten op het gespel
der fluiten en trommels met gevangene Turken die, de koorden aan den hals,
voortgesleurd werden. Daarna kwam de abt der kooplieden en de prins der verliefden.
Op de hoeken der straten en op de groote plaatsen, werden de schepping en andere
tooneelen vertoond. De hoofdman van het volk droeg den naam van hertog ‘Urbinos’.
Wat te zeggen van de talrijke stoeten en goddelooze processiën van zeer
(2)
verschillenden aard en vorm, zooals cavalcaden, heksendansen enz.?

(1)
(2)

JANSSEN, Gesch. d.D. Volks, I, bl. 273.
Leuven had in 1594 eene dansprocessie, beschreven door W. Boonen, en te St. Jans
Meulenbeek, bij Brussel, bestond er toenmaals eene, tegen de vallende ziekte. Dansen uit
e

vermaak was nog in de 18 eeuw in sommige abdijen gebruikelijk.
RED.
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Te Keulen zag men, op H. Sacramentsprocessie, het ‘Gecken-Berndchen’ dansen.
In Spanje en Spaansch Amerika wordt er nog heden in de straten, en zelfs in de
kerken gedanst. Die kerkelijke dansen van koorknapen en volwassenen zijn zeer
aantrekkelijk en treffend. In vele steden van Catalonië, te Madrid, te Sevilla, te Onnoi
werden er, met goedkeuring der bisschoppen en prinsen, op Sint-Jans geboorte,
op den feestdag van Sint-Franciscus à Paulo, op onze
L.-Vrouw-onbevlekt-ontvangen, en vooral op H. Sacramentsdag, danspartijen
aangelegd met allegorische vertooningen, zooals de reuzen- en serpentendans, de
arendsvlucht, enz. Na de plechtige mis van H. Sacramentsdag, gaan de koorknapen,
die den dans van koning David vóor de ark moeten navolgen, zich eerst aanbieden
bij het kapittel, daarna voor den aartsbisschoppelijken zetel, eindelijk voor den
stadsmagistraat, en vangen aan te dansen. Wanneer de processie in beweging
komt, beginnen de kinderen, in oude spaansche kleederdracht, met het hoofddeksel
onder den arm en het aangezicht naar het H. Sacament gekeerd, hunne dansen uit
te voeren met verrukkelijken zwier en zedigheid. Op H. Sacramentsdag is de boord
der kleederen rood, op de Onbevlekte Ontvangenis blauw. Onder het octaaf wordt
die dansvertooning alle dagen gegeven vóor de vespers, en de koorzangers herhalen
het slot van den lofzang met de knapen.
Het algemeen gevoelen is dat die dansfeesten, ‘los scises’ genaamd, van 1349
dagteekenen, tijdstip waarop er eene fondatie gesticht werd voor jongere zangers.
De geschiedenis meldt nogtans een geschil tusschen den aartsbisschop Jac.
Palefo en den stads-
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magistraat wegens het uitgaan van de dansprocessie op H. Sacramentsdag.
In 1690 was de processie reeds buiten de kerk, toen de aartsbisschop het dansen
verbood, en de zaak, die een twistappel was tusschen wereldlijk en geestelijk gezag,
werd voor het hof van Rome gebracht; eindelijk in 1699 stelde een koninklijke brief
van Karel II een einde aan het geschil, vermits ‘los scises’ te Rome toegelaten
waren. Men verhaalt zelfs dat paus Clemens XI de koorknapen naar Rome ontboden
n

had, om den dans te zien en dat hij er niets berispelijks in gevonden had. Den 10
(1)
Juli 1780, legde Karel III een verbod op die dansen ter gelegenheid van processiën .
De Grieksche Kerk, die aan hare oude gebruiken uiterst gehecht is, heeft de
liturgische dansfeesten in de kerken behouden. Didron verhaalt in zijne Annalen
dat hij, ten tijde zijner reis in het Oosten had zien dansen te Eleusis, in de kerk bij
gelegenheid van een doopsel, en dat te Athenen de plechtigheden van een huwelijk
met eene danspartij gesloten werden.
Welke is nu de wezentlijke oorsprong van de de dansprocessie van Echternach?
Op geschiedkundige bijzonderheden gesteund, had ik, in mijn werk ‘Dansprocessie
(2)
te Echternach’ , de meening verdedigd dat de dansprocessie in het begin

(1)
(2)

HARTMANN, Oeniponte 1759. P. Vinader Franc. Zie Binterim l.c. 15.
Franckfurter Brochuren, 1884, bl. 258.
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eene gewone boet- of bedevaartprocessie geweest was, gelijk men en er in alle
kerken en heiligdommen, op de graven der heiligen vindt, maar dat ten tijde van
zware rampen, zooals pest of hongersnood, of

H. Willibrord zegent de pelgrims, geschilderd door Antoni Stevens uit Mechelen, voor abt
(1)
Bertels .

vallende ziekte, de gewoonte van dansen op die bedevaart is begonnen, gelijk in
de naburige abdij

(1)

Deze schilderij, van het jaar 1604, wordt vermeld in Bertels' Ephemerides. De abt betaalde
haar met 50 rijksdaalders. Geen ander werk van d e z e n S t e v e n s is mij bekend.
ALB. TH.
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van Prüm, wier kronijkschrijver Ottler het ontstaan van de dansprocessie van Prüm
doet opklimmen tot in 1342. De geschiedkundige bronnen laten geenen anderen
oorsprong vermoeden. De eerste geschrevene oorkonde levert de geschiedschrijver
Brower van Trier († 1617), die verhaalt dat volgens de overlevering zijner voorvaders,
het vee in de stallen begon te dansen wanneer men den geloftedans niet had
volbracht.
Bovengenoemde schilderij van 1604 stelt den h. Willibrordus voor, die de
e

bedevaarders zegent. Een artikel van een gedingstuk uit de XVI eeuw spreekt van
‘springheiligen als bedevaarders’:
In 1670 vragen de pastoors van Maxweiler en van de gansche omstreek dat de
gelofte die, zooals men zegt reeds meer dan 300 jaren gedaan is, zou gewijzigd
worden. De kronijkschrijver Wengler noemt den wijn dien de bedevaarders dronken.
Een memorieboek van abt Winand Glüvel (rond 1441), verhaalt insgelijks dat de
bedevaarders het bier geweigerd hebben, omdat zij recht hebben op wijn voor het
geld dat zij voor het gebruik der vanen betalen. Abt Bertels († 1607) heeft verschillige
brieven achtergelaten, waarbij hij sommige pastoors gebiedt met hunne kruisen te
verschijnen.
Nogtans dunkt mij het gedacht van degenen die, zooals dom Pitra, de
dansprocessie reeds in de tijden van Sint Willebrordus doen beginnen, mij even
waarschijnlijk, ja zelfs nog waarschijnlijker.
Abt Theofrid gebruikt herhaalde malen het woord ‘tripudium’ dat ‘blijdschap,
vreugde’ maar ook den heidenschen dans van 3 stappen beteekent.
Ducange geeft er verscheidene voorbeelden van in zijn ‘Glossarium’: a. 1378 in
Reg. 113 Lit. rem.
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Volgens het gedacht van die schrijvers, is het dansen blijven bestaan,
niettegenstaande het verbod der geestelijke overheid en zelfs van den H.
Willibrordus, die er meermalen in zijne boetcanons strenge waarheden over zegt.
Zien wij in Spanje die dansen niet voortbestaan, niettegenstaande het verbod van
den aartsbisschop in 1690, en van den koning in 1780? Zoo is ook het stilzwijgen
te verklaren van die talrijke geschied- en kronijkschrijvers uit de abdij van Echternach
nopens die buitengewone processie, zooals er geene meer bestaat, nopens die
wonderlijke eerbewijzen aan hunnen H. Patroon en stichter van hun klooster.
Abt Bertels bijv., die terecht van lichtgeloovigheid beschuldigd wordt, zoodat
Bertholet zijne geschiedenis van Luxemburg eene aaneenschakeling van verdichtsels
noemt, deelt ons al de bijzonderheden mede van de kermissen, trouw- en
doopfeesten, beschrijft de danspartijen op Sint Jansberg. maar laat zelfs door geen
enkel woord de dansprocessie van Echternach vermoeden. De kloosterlingen van
Echternach kenden wellicht, bij geschrifte of bij overlevering, het verbod van hunnen
H. Vader Willibrordus, van de conciliën van Trier, en de tegenkanting der
aartsbisschoppen, die meer en meer toeneemt en eindigt met volledige afschaffing
door den keurvorst Clemens Wenceslaus in 1777. Adhuc sub judice lis est.
Hetzelfde zou gezegd kunnen worden nopens het wezentlijk doel van die
processie. Is het enkel eene uitdrukking van blijdschap zooals de dans van koning
David? Is het een blijk van erkentenis der bedevaarders of der laten, ter oorzaak
van het afschaffen der slafelijke lasten? Is het boetveerdigheid, ver-
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sterving of gebed? Het meeste deel der bedevaarders en vreemdelingen is van
meening dat het eene oefening was van boetveerdigheid en versterving. Wanneer
men de processie voor zijne oogen aanschouwt gevoelt men eene diepe ontroering
en droefheid; in eene geloovige ziel nemen medelijden en eene teedere
welwillendheid eindelijk de bovenhand.
Wij hopen dat de ervarene pen van G. Kurth, het zal ondernemen de gestelde
vragen op te helderen, zooals hij reeds in 1876 beloofd heeft.
In 1892 vereerde Mgr Koppes, bisschop van Luxemburg, de plechtigheid met
zijne tegenwoordigheid. Dit is de eerste maal dat de geestelijke overste daaraan
openlijk deelneemt.
Laat ons hopen dat dit gunstig zal werken op den eerbied, dien men aan de oude
stichtelijke gewoonte is verschuldigd. Wanorde, verwildering waren er langzamerhand
bij ingeslopen.
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Beeldhouwkunst, enz.
Kunstgewrochten in goud, zilver en koper alsmede aloude tapijten
der abdij van Sint-Adriaan te Geeraardsbergen
door Karel Piot.
(Naar een handschrift.)
Een woord ter inleiding van de Redactie, door Edw. van Even.
DE geleerde en onvermoeibare hoofdarchivaris des Rijks, M. Karel Piot, levert, in
het volgend opstel, eene belangrijke bijdrage tot de geschiedenis onzer oude kunst.
Onze veelgeachte vriend ontleent zijne bijzonderheden aan eene kronijk der
Benedictijner abdij van Sint-Adriaan, te Geeraardsbergen, opgesteld in 1695 en tot
dus verre onuitgegeven. Men leest er wat tal van voorwerpen belangrijk wegens
e

hunnen kunstvorm de Belgische kloosters, in de 17 eeuw, nog bezaten.
De tapijten die er vermeld zijn, behoorden, naar allen schijn van waarheid, tot de
e

15 eeuw. Zij vertoonden de ‘acopalyps’ en waren bestemd om het koor te behangen
‘van Paeschen tot Bamisse’. Deze weefsels werden aangekocht door de kerk van
O.-L. Vrouw te Valencijn, alwaar ze zich, in 1695, nog bevonden. Zijn ze aldaar
verdwenen? Het dient te worden onderzocht. Hare terug-
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vinding ware eene heerlijke aanwinst voor de geschiedenis der tapijtnijverheid!
De andere in de kronijk vermelde voorwerpen moesten niet alleen kostelijk wezen
om hunne stoffelijke waarde, maar vooral onder het opzicht van den vorm die de
kunst er aan gegeven had. Prachtig moesten de volgende stukken voorkomen: het
‘cruys van fijn goudt, versiert met peerlen, diamanten, rubins ende andere costelijke
ghesteenten;’ de ‘drij abbatiale ringen... met dewelcke den heere prelaet d'officie
dede;’ de groote ‘kelck van sijlver vergult, gegraveert met veele schoone gheestelijcke
historien’; de koorpelikanen en de kandelaars in koper, waarvan er verkocht werden
aan de kerk van Sint-Germain, te Bergen in Henegouwen. Bestaat er van al die
voorwerpen niets meer? Het dient te worden onderzocht.
De vermelde schilderij van Maubeuge, vertoonende de Aanbidding der Wijzen,
aangekocht door de aartshertogen Albrecht en Isabella, voor de hofkapel te Brussel,
moet, naar allen schijn van waarheid, nog bestaan. Waar bevindt zij zich?
In de overgeschrevene plaats der kronijk vinden wij een nieuw bewijs der geringe
genegenheid die er, in die dagen, bij de Vlamingen voor de Walen bestond. De
schrijver schijnt overtuigd dat de twee door hem opgenoemde Waalsche prelaten
handelden ‘ten nadeele der Vlamingen’.
De heer Piot is aan het woord:

Kunstgewrochten in zilver en in koper alsmede aloude tapijten met zilver
doorweven, vroeger aanwezig in de abdij van St-Adriaan te
Geeraardsbergen.
Een ongenoemde Vlaamsche kronijkschrijver der St.-Adriaansabdij te
Geeraardsbergen, in het jaar 1083
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gesticht, geeft in zijn tot nog toe onuitgegeven werk, vele bijzonderheden over de
kunstgewrochten, die aldaar in vroegere tijden bewaard werden.
Hij schreef zijne kronijk in het jaar 1695, ten ongunste der Walen, die deze abdij
gedurende eenige jaren bestuurd hadden ‘ten nadeele der Vlamingen’.
(1)
Deze Walen waren vooreerst volgens den schrijver: ‘eenen hoop walse prelaten,
die Godt scheijnt gesonden te hebben om dese abdij te plaegen meer als eene
eeuwe en half, jae tot en met desen tijde op de welke dese corte historie van dese
abdije geschreven is’.
Volgens den schrijver is de eerste van dezen ‘hoop’ geweest Hiëronimus Ruffault,
geboren te Rijssel, en vervolgens gekomen uit de abdije St. Vedastus te Aartrijk.
Nog jong en student te Leuven zijnde, werd hij tot abt benoemd, ten jare 1525. Deze
prelaat heeft begonnen een groot gedeelte der goederen van de abdij te belasten,
en te verkoopen. Hij stierf ten jare 1563.
Hem volgde een andere Waal Simon de Warlusel. Ook deze kwam uit de abdij
van St.-Vaast te Aartrijk. Nadat hij vele goederen der abdij S.-Adriaan beleend had,
verkocht hij alle hare kunstgewrochten. De kronijk-schrijver geeft daarvan de
volgende op:
‘Vooreerst heeft hij vercogt eene schoone ende hooge sijlvere remonstrance.
Item een schoon sijlveren hooft, in 't welk ghesloten wiert den kinne van den
heijligen Blasius, martelaer, vercoght als vorren.
Item eenen schoonen oogen kelck van sijlver vergult, gegraveert met veele
schoone gheestelijcke hijstorien, vercogt als vorren.

(1)

Ieronimus Rufault (1506-1525) en Simon de Warlusel (1560-1583).
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Item heeft ghestelt in handen van sijn suster, d'abdisse van d'Estrain in Arthois
eenen anderen kelck, die deze abdije nooit en heeft connen wederom crijghen.
Item heeft noch gesonden aan sijnen broeder Lambertus tot Letterbosch voor
een ghifte eenen anderen sijlveren vergulden kelck, met den welcken den proost
van dese abdije den dienst dede.
Item heeft ghealieneert ende vercoght een hooft van sijlver ghenoempt het hooft
van St-Jan, in 't welk was een deel van den baert ende hair van den voorsijden
heijligen.
Item heeft vercogt een cruijs van fijn goudt, verciert met peerlen, diamanten,
rubins ende andere costelijcke ghesteenten.
Item heeft vercocht noch een sijlvere cruijs 't welck den cantor ordinairelijck in
processie droegh.
Item heeft noch vercoght een andere sijlver vergult cruijs.
Item heeft noch vercoght drij abbatiale ringhen, te weten eenen saphir, eenen
rubin, ende eene torquoijse, met de welcke den heer prelaat d'officie dede.
Item heeft noch vercoght een sijlver wierook-vat met den sijlveren lepel.
Item noch eene sijlvere schotel met ses sijlvere ampullen, dienende tot 't celebreren
van de misse.
Item den sijlveren staf, den welcken hij gegeven heeft aan sijn suster d'abdisse
van Estrain.
Item heeft gealieneert ende vercoght eene remonstrance van sijlver, in de welcke
was eenen doorne van den doorne croone van onsen Heere J.C.
Item noch eene remonstrance, in de welcke was het sogh melck van onze Lieve
Vrouw.
Item noch eene andere remonstrance genoempt van Ste-Nicolaes.
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Item heeft vercoght veele sijlvere ghifften, opgeoffert door de goede lieden aen den
heyligen Adrianus.
Item heeft vercoght twee goude-caseuvels ende een derde van violet vloer, de
welcke mevrouw van Boulaire gegeven hadde.
Item heeft vercoght eenen schoonen hooghen metaelen candelaer, met twee
metaele pilaeren, de welcke voor den grooten autaer stonden, ende nu ghesien
worden in de kercke van St-Germain tot Berghen in Henegouwe.
Item heeft vercoght den metaelen pilaer van eenen pellicaen, welck pelicaen
ghestolen is gheweest in de troubelen van Gheeraertsbergen.
Item heeft vercoght eenen grooten metaelen pilaer met vijf metaele candelaers,
aen de welcke men song den epistel in de hoogh misse.
Item heeft vercocht eenen grooten candelaer, die stondt in de capelle van
St-Adriaens.
Item noch veele metaele pilaeren staende rontomme den hooghen autaer ende
elders in de kercke.
Item heeft vercoght veele tapisserijen doorwerkt met sijlver, verthoonende den
apocalijpse, de welcke dienden om in den choor te hanghen van Paeschen tot
bamisse (October), ende sijn teghenwoordig noch in de kercke van Onze Lieve
Vrauwe tot Valencijn.
Item heeft vercoght ses sijlvere bekers ende twaelf sijlvere lepels dienende in 't
convent.
Item heeft den voorschreven prelaet, sich vertreckende naer d'abdije van Enaeme
van de welcke hij prelaet gemaeckt wiert, naer dat hij St-Adriaens gheheel
gheruineert hadde, met hem ghenomen alsulcke meubelens als 't hem geliefde,
met veele schoone boecken uuijt de bibliothecque, niet tegenstaande hij om
d'aermoede van den voorschreven religieusen te helpen, groote ghiften ende
merceden van den Prince van Parma vercreghen
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hadde, de welcke hij aen de voorscreve religieusen niet uuijtghedeijlt en heeft, maer
verquiste als d'ander.’
Hier volgen de sommen die de abt op de goederen der abdij gelicht heeft.
Onder het beheer van den abt Jacobus Schoorisse, kwamen de aartshertogen
Albrecht en Isabella een bezoek aan de abdij afleggen, kochten aldaar, ten prijze
van 2000 guldens, de schilderij van Maubeuge staande in den hoogen autaar, en
deden die naar Brussel in de kapel van het hof plaatsen. Deze schildering vertoonde
de drie koningen.
Wie kan ons nadere bijzonderheden opgeven van alle deze verkochte en
weggeschonken voorwerpen? Wij zullen voor alle mededeelingen recht dankbaar
zijn.
RED.
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(1)

Het verband tusschen de kunst en de zedeleer ,
r
door D A. Dupont.
OVER dit onderwerp wordt zeer veel gesproken, geschreven en getwist; zelden
echter zal men twee kunstenaars of kunstrechters ontmoeten, die eenstemmig
denken en oordeelen, integendeel het gebeurt dikwijls dat zij van dezelfde beginselen
uitgaande tot tegenovergestelde gevolgtrekkingen komen. De rede van dit
verschijnsel is niet moeielijk te gissen. De vraag is niet zoo eenvoudig als men
oppervlakkig denkt; zij hangt met vele andere vragen samen welke nieuwe
gezichtspunten openen en verschillende oplossingen eischen. Om alle
begripsverwarring en de daaruit voortvloeiende duisternis te vermijden, is het hoogst
noodzakelijk het te behandelen onderwerp klaar en duidelijk te omschrijven,
nauwkeurig te bepalen en van alle bijkomende vragen te onderscheiden.
Het verband tusschen de kunst en de zedeleer geeft vooreerst aanleiding tot de
volgende vraag:

(1)

La valeur esthétique de la moralité dans l'Art, par Maurice de Wulf. Bruxelles 1892.
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welke is de bestemming der kunst, welk is haar doel?
De nieuwere school zal antwoorden dat de kunst haar recht van bestaan en haar
doel in haar zelve vindt. De kunstenaar voelt zich gedrongen om het schoone dat
in hem leeft door middel van de kunst te uiten. Die openbaring zijner kunstgedachten,
dat scheppen van het schoone is zijn eenig en uitsluitend doel.
Anderen zoeken de kunst aan het zedelijk gevoel te onderwerpen. Als priesteres
der deugd wordt zij voorgesteld, en haar doel de bevordering der zedelijkheid
genoemd. In hunne oogen is de kunstenaar een apostel, geroepen om 's menschen
geest met verheven gedachten te verrijken, zijn wil te louteren en tot edele
handelingen aan te sporen.
Tusschen deze twee uiterste zienswijzen ligt eene derde meening welke de
volmaaktheid van de zinnelijke voorstelling als het hoofddoel der kunst huldigt, en
haar tevens toestaat een zedelijk goed als ondergeschikt en nevendoel na te streven.
Eindelijk ontmoeten wij de leer die het doel der kunst in de enkele navolging der
natuur stelt of in het zinnelijk genot, dat nu eens wat lager en beperkter alleen als
v e r m a a k wordt voorgesteld, dan weder wat hooger en algemeener: als nut, als
voordeel.
Wanneer men het verband tusschen de kunst en de zedeleer in den kunstenaar
onderzoekt, ontstaat de de vraag, of hij als zoodanig aan de zedewet onderworpen
is, of zich vrij van alle wet en regel op zijn gebied mag bewegen.
Wij komen thans tot eene derde vraag: oefent het zedelijk karakter van het door
den kunstenaar gekozen onderwerp invloed uit op de aesthetische waarde van zijn
werk? met andere woorden: verliest
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een kunstwerk aan kunstwaarde omdat het ons zedelijk gevoel beleedigt en kwetst?
Iedere wilsbepaling, iedere handeling van den mensch is zedelijk of onzedelijk,
dat wil zeggen overeenstemmend of strijdend met zijne eeuwige bestemming.
Wanneer de kunstenaar haar in een zinnelijken vorm vertolkt, verliest zij haar karakter
niet, zij blijft eene veredeling of eene verlaging van ons wezen. Komt deze verlaging,
deze wanverhouding (tusschen de daad en de hooge bestemming van den mensch)
niet in aanmerking bij het beoordeelen van een kunstwerk? is zij in overeenstemming
te brengen met de wetten van het schoone en de kunst?
Ziedaar de vraag welke bovenstaande verhandeling ontkennend beantwoordt
met de stelling: indien de kunstenaar eene met de zeden strijdende gedachte
belichaamt, of eene zedelooze daad idealiseert, levert hij een werk, dat gebrekkig,
slechts betrekkelijk en onvolkomen schoon moet genoemd worden.
Om deze stelling te verklaren en te bewijzen, beschouwt de schrijver in twee
hoofdstukken het subjectief element der schoonheid: het aesthetisch genot, en haar
objectief wezen, dat hij voornamelijk in de proportie zoekt.
Als beginsel stellen wij voorop dat de vrije onbelemmerde ontwikkeling van onze
zielskrachten met genot en welbehagen gepaard gaat. Elke dezer krachten, wanneer
zij met haar eigenaardig door hare natuur gevorderd voorwerp in verbinding treedt
werkt met lust en genoegen. Even als de zinnen bij de waarneming der stoffelijke
wereld genieten en ge-
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streeld worden, en de verbeelding zich vermeit in het scheppen van rijk getooide
beelden en treffende tafereelen, zoo juicht het verstand bij het schouwen der
glanzende waarheid in een voortreffelijk zinnelijk kleed.
Wij onderscheiden in de menschelijke natuur als zoo vele kenbronnen: de
uitwendige zinnen, den innerlijken zin, de verbeelding en het verstand; zij zal derhalve
een onverdeeld genoegen, een zuiver genot smaken bij de kennis van een voorwerp,
dat ieder dezer vermogens tot zijne natuurlijke werkzaamheid aanspoort, en deze
verschillende werkzaamheden op zulke wijze vereenigt, dat zij al de snaren van ons
wezen harmonisch doen trillen. Eene gezamenlijke, overeenstemmende ontplooing
van al onze vermogens, van onze geheele redelijke natuur, ziedaar de bron van het
zuiverste kunstgenot.
Het overeenstemmend samenwerken van onze kenvermogens hangt af van de
orde, welke hunne bestemming bepaalt. Daar het doel en het toppunt van het kennen
in het aanschouwen der waarheid bestaat, staan de zinnen en de verbeelding als
ondergeschikte vermogens in den dienst van het verstand. Opdat een kunstgewrocht
ons in verrukking brenge wordt vereischt dat de zinnen hun eigenaardig genot in
den vorm vinden, dat deze zinnelijke indrukken zich in het bewustzijn tot een geheel
samenvoegen en aan de verbeelding een schitterend beeld leveren, waarin het
verstand door onmiddelijke aanschouwing het belichaamd ideaal of de geidealiseerde
werkelijkheid erkent: pulchra sunt quae visa placent (H. Thomas).
Wanneer wij de gestelde vraag aan deze beschouwing toetsen, komen wij
noodzakelijk tot de conclusie, dat een onzedelijk kunstgewrocht onmogelijk den
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onweerstaanbaren indruk van het schoon kan voortbrengen.
Onze redelijke natuur welke in de kennis van de godsdienstige en zedelijke
waarheid haar levensvoedsel vindt, smaakt geen genoegen in de aanschouwing
van het onzedelijke, al prijkt het in den puiksten, zinnelijken vorm. Het aesthetisch
genot vloeit voort uit de bevrediging van de gansche erkennende natuur, en vooral
van haar beste deel; nu brengt het onzedelijke een mistoon in de harmonie der
kenvermogens, een wanklank in het concert, een onopgeloste dissonant. De zinnen
zullen gevleid en tevreden zijn, maar de rede komt in opstand, zij teekent protest
aan in naam van hare beginselen, en in plaats van te genieten wordt zij pijnlijk
getroffen en lijdt onder het gevoel van afkeer en walging.
Een onzedig kunstwerk verdient dezen naam niet, en is volslagen van schoonheid
verstoken. Want volgens het oude gezegde: bonum est ex integra causa, malum
ex quocumque defectu.
De schrijver gaat niet zoover; hij bepaalt zich tot de stelling dat de zedelooze
kunst onder zeker opzicht leelijk, slechts eene betrekkelijke, onvolkomen waarde
heeft. Daarom geeft hij toe, dat de uitstekende vorm aan het zedelooze werk eene
voorname plaats onder de kunstgewrochten kan doen toekennen. Of deze bewering
met de ontvouwde beginselen rijmt, is meer dan twijfelachtig. Immers met het begrip
van den vorm is het wezen van het schoone niet afgedaan; te meer omdat de vorm
slechts waarde heeft als een middel, waardoor de kunstenaar zijne gedachte
openbaart.
De inhoud van een kunstwerk moet als hoofdzaak aan de eischen van het
schoone, van het gezond
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verstand voldoen, wordt deze inhoud strijdend met de zeden gelaakt en afgekeurd,
dan kan de vorm, hoe voortreffelijk ook, zijne kunstwaarde niet redden.
Men begrijpt niet waarom deze theorie de scheppingskracht van den kunstenaar
zou verlammen.
Het zedelijk ideaal is een band, maar een band, die door de waarheid en het
goede gesmeed 's menschen vermogens niet kluistert, maar ontwikkelt. Hij belemmert
de losbandigheid, niet de vrijheid welke hij tegen de dwaling en het kwade beschermt,
en bij gevolg volmaakt. Is het noodlottig voor de wetenschap op de dool- en
slingerpaden der dwaling hare krachten te verspillen, niet minder noodlottig is het
voor de kunst aan de losbandige fantasie den teugel te vieren en haar van alle
zedelijke wet te ontslaan.
Wij stellen daarom in zekeren zin den kunstenaar op eene lijn met den zedeleeraar.
Deze stelt zich ten doel ons door de kennis der wet tot het goede aan te sporen, en
voor het booze te behoeden, en op deze wijze de beschaving van het menschdom
te bevorderen; de kunstenaar vervolgt hetzelfde doel langs een anderen weg: hij
spreekt tot ons door een zinnelijk middel, door vormen, kleuren, toonen en het
dichterlijk woord. Hij wordt ontrouw aan zijne roeping, misbruikt de edele talenten
wanneer hij ze aan de dwaling en de onzedelijkheid dienstbaar maakt.
Ten slotte wenschen wij den jongen schrijver, student aan de Katholieke
Hoogeschool, van harte geluk, te meer omdat zijn werk tengevolge van het gunstig
oordeel der jury door de regeering met eene studiebeurs werd bekroond en beloond.
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Boekenkennis.
Het licht dat verdween, door RUDYARD KIPLING. Amsterdam S.L. Van Looy, H.
Gerlings (gedr. bij P.A. Geurts, te Nijmegen). 207 blz.
Door den overvloed van romans, en vooral van onbeduidende romans, zijn wij
ertoe gekomen dit soort van kunst, van dichtkunst eigenlijk in 't geheel niet meer op
dezelfde lijn te stellen, met hetgeen wij plegen kunstwerken, als heldendichten,
oden, drama's enz, verder kunstwerken van plastischen of muzikalen aard, te
noemen. Het woord roman verdwijnt uit de geschiedenis der kunst. Roman wordt
meer en meer gelijk gesteld met elk ander middel tot verzet, of veel meer nog van
zinsprikkeling.
De lezer zoekt bij 't begin van 't werk al spoedig naar den afloop. Het valt hem
zelden in een' roman twee-, driemaal te lezen, om recht de schoonheden daarvan
te genieten.
Het publiek is bedorven, is ontoegankelijk geworden voor andere treffelijkheden,
dan die der verrassende gebeurtenissen, ofwel voor een zekeren ziekelijken treurtoon
bij de verhalen van overspel en dergelijke dingen, waarvan de nieuwere romans
wemelen.
De roman van Kipling is eene gelukkige uitzondering op den regel. En al zochten
zelfs beschaafde lezers, reeds in de helft van het boek, naar de aanleiding van den
afloop, zij zullen zich geen denkbeeld kunnen vormen van de schoonheid der
verschillende gebeurtenissen en tafereelen, die met zeer fijnen draad aan elkander
hangen.
De hoofdpersonen zijn Dick Harler en Torpenhow, twee schilders, tegelijk
correspondenten van Engelsche bladen, in den oorlog van den Soudan.
Dick heeft een meisje waarmede hij is opgevoed zeer lief, wordt echter koel
vriendschappelijk door haar bejegend. Maisie heet zij. Een van de straat ellendig
opgeraapte persoon, Bessie, zoekt Torpenhow, Dicks besten vriend, voor zich te
winnen, doch Dick voorkomt alle gemeenzaamheid en betaalt Bessie als model.
Want Torpenhow en Dick wonen op dezelfde verdieping te Londen.
Van den eenen kant zijne liefde tot Maisie, van de andere zijde zijne eerlijkheid
tegenover Bessie en in 't algemeen zijn oprechte men-
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schelijkheid, zonder opschik, zonder overgevoeligheid, soms koel en naakt,
realistisch, zijne trouw en andere deugden, die hij beoefent zonder een held van
volkomenheid te willen zijn, geven aan Dicks karakter eene treffelijke kleur.
Ondertusschen schildert hij eene Melancholie, en onder het werk toonen zich de
gevolgen van eenen slag in den oorlog op het hoofd ontvangen: hij wordt blind.
Doch deze blindheid verhoedt tevens dat hij de teleurstelling ondervindt der wraak
van Bessie, die, omdat Dick hare ontucht in den weg is getreden, de schilderij met
terpentijn vernietigt.
Als nu later deze misdaad door Bessie zelve wordt bekend, vertrekt Dick, zoo
blind als hij is, toch naar Soudan, en komt er om, door eene vijandelijke kogel
getroffen.
Men ziet uit dit korte overzicht, dat deze roman hemelsbreed afwijkt van de
vervelende gevoelsdweperij, gelijk die meer en meer van de fransche op onze jonge
schrijvers overgaat, die weinig anders doen dan oudbakken thema's, als een
aangesneden roastbeaf met nieuwe, pikante sausen, dragelijk te maken - sausen,
helaas, menigmaal (in al haar verheerlijkt realisme) zoo gezocht, zoo gewild oorspronkelijk, dat het gezond verstand de schouders optrekt en het natuurlijk hart
volkomen onbevredigd blijft.
Wilde men, in eene volgende uitgave, Het Licht dat verdween van eenige vlekjes
zuiveren, men zou zonder schade, enkele regels kunnen verkorten, waaruit te zeer
een zinnelijke hartstocht spreekt.
Eere zij aan de uitgevers dat zij naar werken grijpen, die verdienen meer dan
eens gedrukt te worden. Tegenwoordig eene groote uitzondering!
De familie van den werkman, door PIETER DANCO, Leuven, Karel Peeters, 1893.
23 blz.
De schrijver bespreekt het geluk van een familieleven waar men de christelijke
plichten kent, en geeft daarbij een aantal nuttige wenken aan ongehuwden.
Zulke schriftjes doen den opstellers alle eer; zij bewijzen dat dezen hoofd en hart
op de rechte plaats hebben. Mochten vele jongelieden samenspannen om eenen
dergelijken weg te bewandelen.
‘Voorbeelden trekken.’
Dominikanerklooster en Statie te Nijmegen, door G.A. MEYER. O.P. 1892. - Dit
is het opschrift van een zeer verdienstelijk werk, onlangs in het licht gegeven, ter
e

gelegenheid van de 600 verjaring der Preekheeren-aankomst te Nijmegen.
Sedert omtrent zeventig jaar is hun beroemde stichter niet meer. Een groot getal
uitverkorene kloosterlingen, die aan zijne zijde waren opgestaan, hadden reeds de
kleine plant tot eenen machtigen eik doen wassen, toen Margareta, dochter van
Guy van Vlaanderen, er bij haren gemaal, graaf Reinaud I, en bij de geestelijke
overheid op aan-
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drong, de oude rijksstad Nijmegen aan de ijverige kloosterlingen tot werkkring te
doen toewijzen. Zij slaagde in hare pogingen, en ten jare 1292 ging men over tot
de stichting van het Preekheeren klooster.
't Is de geschiedenis van dit verblijf, geschiedenis die in zoo nauw verband staat
met deze der katholieken van Nijmegen, die den lezer wordt aangeboden. Het is
een boeiend verhaal, eene welgelukte bijdrage tot de merkweerdige geschiedenis
van Nijmegen. Geleerdheid, nauwkeurigheid gaan er gepaard met eene groote
liefde voor de orde, waarvan de eerw. Schrijver een sieraad is, en die zoo uitstekende
diensten bewezen heeft. Alles ademt in dit boek rechtzinnigheid, liefde voor de
waarheid, afkeer van eene geschiedenis die de zaken afschildert volgens diep
ingewortelde vooroordeelen. De opsteller heeft geene moeite gespaard om aan de
bronnen te putten en het gezegde met feiten te staven.
Hoeveel vooroordeelen zullen niet vallen bij het zoo eenvoudig verhaal van het
innige leven der Preekheeren, in het eerste deel voorgesteld. Men ziet ze, door
gebed, zelfverloochening en aanhoudende studie, zich tot het verheven ambt
bereiden waar zij toe geroepen zijn; men ziet hen twee eeuwen lang, met
onvermoeiden ijver, het geluk van hunnen evenmensch bewerken, terwijl hunne
stichting groeit en bloeit onder den milden zegen Gods en de vurige dankzeggingen
der burgerij. Maar die schoone tijd mochte niet duren, aan den gezichteinder reizen
weldra de voorteekens op van dien geweldigen storm, dien men ‘de hervorming’
genaamd heeft. Aanvankelijk zegevierden de Nijmwegenaars daarover; doch de
zege was van korten duur.
Prins Maurits kwam de stad belegeren die hem, na eenen heldhaftigen tegenstand,
door verraad in handen viel. De oefening van den katholieken godsdienst werd
verboden; in het vervolg zou de heilige Mis niet meer opgedragen, geen H.
Sacrament meer toegediend mogen worden. De S. Stevenskerk werd in beslag
genomen, even als alle geestelijke goederen, zoo roerende als onroerende, die aan
kerken en kloosters toebehoorden; op het grievendste werden de katholieke ouders
getroffen in het onderwijs hunner kinderen. De kloosterscholen wierden hier als
elders opgeheven, en de scholen naar calvinistische begrippen ingericht. Dat alle
katholieke raadsheeren hunne zetels moesten ruimen, hoeft niet gezegd te zijn;
zelfs alle katholieke stadsambtenaren moesten in dit lot deelen.
Het tijdperk liggende tusschen de jaren 1592 en 1672 was voor de katholieken
van Nijmegen een tijdperk van vervolging, van lijden, ja, maar tevens een tijdperk
van heldenmoed.
De priesters deinsden voor geen gevaar terug, waar het heil der zielen op het
spel stond, terwijl de geloovigen door hunne getrouwheid de opoffering hunner
herders wisten te vergelden. Niettegenstaande het geweld en de listen der
verdrukkers, nam het getal der katholieken aanmerkelijk toe. Velen kwamen van
de dwaalleer tot de moederkerk terug, en wilden liever alle burgerrecht verliezen
dan langer van het Calvinisme deel maken.
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Het eerste tijdvak der verdrukking scheen te eindigen met de inneming van Nijmegen
door Lodewijk XIV. Doch toen werd wel de vrije oefening van den godsdienst
verzekerd, doch de vreugde daarover werd grootendeels gestoord door de
krijgsbelastingen waar de veroveraars de burgerij meê bezwaarden. Het was dan
ook voor geheel de burgerij eene ware verlichting toen de Franschen de stad
verlieten. Met dit vertrek verdween wel de hoop der katholieken van hunne kerk in
hare rechten en vrijheden hersteld te zien, ja Sint-Steven moest wel onmiddelijk
geruimd worden, doch verder hadden de priesters en kloosterlingen niet te klagen
en konden onder de noodige voorzorgen hunne heilige bediening verrichten. Het
tweede tijdvak van verdrukking ving aan na de vredesonderhandelingen van het
jaar 1676-78.
Om een einde te maken aan eenen bloedigen krijg, waar bijna alle volkeren van
Europa in gewikkeld waren, trad Innocentius XI op als bemiddelaar tusschen de
oorlogvoerende partijen, met zulk gevolg dat een congres te Nijmegen plaats had,
om onderhandelingen aan te knoopen tot eenen duurzamen vrede. Gedurende hun
verblijf in de stad lieten de katholieke gezanten niets onbeproefd om hunne
geloofsgenooten de noodige vrijheid te verzekeren. Vóór hun vertrek drongen zij
bij de overheden krachtig daarop aan, en bekwamen de verklaring dat de katholieken,
mits zij met gematigheid en omzichtigheid te werke gingen, geene vervolgingen
meer zouden te lijden hebben. - Ook was dit tweede tijdvak der verdrukking, dat
met het vertrek der gezanten aanvang nam, veel zachter voor de katholieken dan
e

het vorige. Gaandeweg, zegt de schrijver, nam sinds het begin der 18 eeuw, de
magistraat eene welwillende houding aan ten opzichte der Katholieken; en alhoewel
deze laatste aan allerhande knevelarijen blootgesteld bleven, was hun toestand
toch veel verdraaglijker dan onder Jan en Maurits van Nassau.
In 1794 trokken de Fransche legerscharen onder de leus van ‘Vrijheid, Gelijkheid
en Broederlijkheid’ het gebied der Vereenigde Provinciën binnen. Weldra verschenen
n

zij voor Nijmegens poorten. Den 6 November openden zij hun vuur op de stad die
n

reeds den 8 in hunne handen viel. Met vreugdekreten drongen de Fransche
patriotten de poorten binnen, en plantten den vrijheidsboom op het marktplein. Daar
hielden zij huis gelijk in alle andere gewesten waar zij toekwamen, hetgeen genoeg
wil zeggen wat onstuimige tijden de eerste dagen der Bataafsche republiek geweest
zijn. Maar deze beroeringen die elders gepaard gingen met de verwoesting van al
wat heilig was, brachten hier eindelijk godsdienstvrijheid meê.
In 1796 werd de vernietiging der zoo ongelukkige plakkaten bekend gemaakt, en
in 1798 werd de nieuwe constitutie afgekondigd, waarbij alle burgers gelijke rechten
zouden bezitten. Voortaan was het gedaan met de knevelarijen eener
onverdraagzame minderheid, en de katholieken beklommen de treden van het
stadhuis, om aan het bestuur deel te nemen, waarvan zij sedert twee eeuwen
geweerd waren.
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Onder Lodewijk Napoleon werd de broerskerk aan den katholieken godsdienst
teruggegeven; de preekheeren betrokken het oude klooster en hadden het geluk
de eerste H. Mis te vieren in de Broerskerk, op Hemelvaartsdag 1810. De vreugde
zou zeker volkomen geweest zijn, hadde de despotische willekeur van Napoleon
in het godsdienstig en burgerlijk leven de zoo hooggeroemde vrijheid niet aan banden
gelegd. Zoo zuchtte men nog onder de verdrukking der zuiderlingen tot in 1814.
Dan werd het eindelijk den burgers gegeven de vrijheidszon te groeten, en dagen
van geluk en stille rust in te gaan. Het preekheeren-klooster groeide voortaan iederen
dag aan, wierd studiehuis, novitiaat, college, en vierde verleden jaar met grooten
n

luister den 600 verjaardag zijner oprichting. - Ziedaar wat den lezer in dit werk
wordt voorgesteld.
Hij vindt er kostbare inlichtingen over eenen woeligen en niet genoeg gekenden
tijd; hij bewondert er de gehechtheid der burgerij aan hare aloude vrijheden; hij leert
er de kloosterlingen kennen zooals ze waarlijk zijn, en niet zooals ze de nijd
gewoonlijk afschildert; merkweerdige levensschetsen komen 's schrijvers gezegde
bekrachtigen. Kortom: dit werk is beschikt om vele dwaalbegrippen te doen
verdwijnen.
De taal is krachtig. De schrijver vertelt in frissche bewoordingen. Op sommige
plaatsen mocht men wat meer leven begeeren; het werk zou er zeker niet bij
verliezen. Wij zouden het boek nog liever doorbladeren, kwamen er niet hier en
daar ware fransche woorden den puiken stijl ontsieren. Maar genoeg: het is ons
inzicht niet te vitten. Wij eindigen met deze geschiedenis krachtig aan te bevelen,
verzekerd dat zij den lezer aangename en nuttige uren zal verschaffen.
P.B.H.... O.P.
Musée lapidaire des ruines de Saint-Bavon, à Gand. - Catalogue des dalles
funéraires retrouvées à l'écluse des Braemgaeten, par le Baron JEAN BÉTHUNE-DE
o

VILLERS, in-8 , 110 pages et 6 planches. Gand, 1892.
Ter gelegenheid van de nieuwe werken aan de Schelde, te Gent, heeft men uit
het stortebed der sluis en van een molen, eene reeks zeer belangrijke grafzerken
(1)
opgedolven, die vroeger uit de bevloering der kerken waren weggenomen en
aangewend tot bevestiging der bedding van de rivier. De herstelling der sluis van
het Tolhuis (1864), en later de opruiming der fundeeringen van hét oude Cuipgat,
bij het tegenwoordige paleis van justitie, hadden merkwaardige grafmonu-

(1)

t

Het meerendeel der zerken is zonder twijfel herkomstig van de oude S -Janskerk, thans de
kathedraal Sint-Bavo, andere misschien van de ka el van het Franciscaner klooster, dat zich
bevond ter plaatse van het tegenwoordige paleis van justitie.
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menten aan het licht gebracht, nadat zij vele eeuwen onder water geweest waren.
Ten gevolge van deze verschillende bijdragen, gekomen van het Tolhuis, het
Cuipgat en de Braemgaten, bevat de steenen-verzameling der stad Gent eene van
de merkwaardigste en meest uitgebreide reeksen van grafzerken uit de
middeleeuwen, die men kent.
Niemand was beter in staat om die zerken te bestudeeren en te beschrijven, dan
de Heer Baron Béthune. Zijn met namen, datums en feiten opgevuld werk levert
(1)
ons de beschrijving van 57 grafzerken herkomstig van de Braemgaten .
Het is werkelijk eene opzien barende uitgave, want, wel verre van enkel van
plaatselijk belang te zijn voor de stad der Artevelden, zal zij met geestdrift worden
begroet door de oudheidkundigen van elk land, die zich wijden aan de studie der
kunstgeschiedenis, der opschriftenkunde, der costuumkunde, der heraldiek, enz.
Eenige van die gedenkteekenen doen ons zeer merkwaardige kunstbewerking
kennen. Er zijn er bij, waarop de onbedekte gedeelten van het menschelijk lichaam
versterd waren met ingelegd emailleersel; soms zijn zekere gedeelten van de
ornamentatie op gelijke wijze versierd, met gekleurde mastik.
o

De steen van Asscheric van der Couderborch (N XXIII) in het bijzonder, heeft,
bij zeldzame uitzondering, al het emailleersel behouden en is een zeer kostbaar
voorbeeld van zulk soort van werk.
e

Midden op den steen, die tot de tweede helft van de XIII eeuw schijnt te behooren,
ziet men een versterkte poort, boven voorzien van een valhek en beneden van een
dubbele deur, die met eene lange ketting gesloten is. Eene breede gekantelde galerij
vormt de kroonlijst van het gebouw en strekt tot grondelag voor een vierkantentoren,
die zich boven de poort verheft en geflankeerd is door twee gewapende mannen,
die naar de (heraldisch) linkerzijde zien.
Er is eene merkwaardige overeenkomst tusschen deze voorstelling en het zegel
van Simon van der Couderborch, schepen van Brussel, welk zegel ik aangetroffen
heb aan documenten van 1419 en 1420. Deze persoon voert een met drie sterren
(2)
beladen keper, en als helmteeken, eene met een menschenhoofd overtopte toren .
De zerken van de Braemgaten, gaaf of gebroken, zijn in drie reeksen te verdeelen:
die, welke van een datum voorzien zijn; die, welke enkel een naam vermelden, en
eindelijk die, welke geene bijzondere aanwijzingen geven. De Heer Béthune heeft
de eersten in chronologische orde gerangschikt (de oudste draagt het jaartal 1266,
de

(1)
(2)

De schrijver zal later uitgeven het resultaat van zijn onderzoek der bij het Tolhuis en het
Cuipgat opgedolvene steenen.
Archief der Sinte-Gudulakerk te Brussel. (Handschrift.) Zie J.TH. DE RAADT, Les sceaux
armoriés des Pays-Bas.
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twee jongsten zijn van 1295); de tweede reeks in alphabetische orde; ten slotte
worden de stomme grafsteenen beschreven.
Geschiedkundige gegevens omtrent de personen en hunne geslachten vullen,
gelukkig, de beschrijving aan.
Onder de steenen met dagteekening is de oudste van Balduinus, dictus Vos
o

(zoon? van den Ridder de Vos) die stierf pridie kalendas Decembris 1266 (N I). Zij
is versierd met een wapen: een keper.
Op die van Hugo Buekel (Heer Hendrik's zoon), overleden in die beati Gregorli
o

Papae 1273 (oude stijl) (N III), treft men hetzelfde heraldieke stuk, den keper, aan.
De naam Buekel, zegt de Heer Béthune, herinnert aan den uitvinder van het
haringkaken, dat in de middeleeuwen eene bron van welvaart was voor de
zeevisscherij en den handel van Vlaanderen.
Wij merken hierbij op, dat het ridderlijk geslacht van Bokel, Beukel, enz., eertijds
heeren van Rotterdam, met een dwarsbalk zegelde, en dus van anderen stam schijnt
(1)
te zijn, dan de Buekels te Gent .
o
Eene der beide zerken van 1295, van Henricus Assceman (N XIX), vertoont een
schild met een recht opstaande ton, welk wapen ook voorkomt op de zerk van
o
Avesoete, zijne vrouw, in 1293 gestorven (N XV).
Onder de monumenten, die uit een genealogisch oogpunt van het meeste belang
zijn, verdient vermeld te worden dat van Balduinus, filius Habrahe, filii domini Balduini
o
(omstreeks 1230?) (N XX), waarop de afgebeelde persoon aan weerszijden
vergezeld is van een afgesleten wapenschild, waarop slechts een barensteel met
vijf hangers is te herkennen.
Eene volgens authentieke acten opgemaakte tabel van acht graden, geeft de
ascendenten en descendenten van den in dit grafschrift bedoelden persoon, die de
stamvader is van de in de middeleeuwen machtige geslachten van Braem en Ser
Sanders, te Gent.
o
e
De grafzerk van Jan van Artevelde (N XXI), uit het laatst der XIII eeuw, of uit
e
het begin der XIV , roept ons de merkwaardigste feiten uit de geschiedenis der
gemeente Gent voor den geest.
o
Ten aanzien van de zerk van: (ve)r. Marie. eromeli(n) (N XXV), zegt Baron
Béthune: ‘Niettegenstaande den lapsus in de aanvangsletter van den geslachtsnaam,
- een e in plaats van een c, - is het onmogelijk, om daarin met het woord Crommelin
te herkennen, dat van een persoonlijken bijnaam, een in Vlaanderen vrij algemeen
verbreide geslachtsnaam is geworden.’ Deze zeer juiste opmerking onderschrijf ik
gaarne.

(1)

Zie: De Bokels van Rotterdam en hun geslacht, door den hoogleeraar R. FRUIN, in de
Rotterdamsche Historiebladen, 1880, bl. 22-54, en J.H.W. UNGER, De regeering van Rotterdam,
1892.
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Immers, een Walter Crommelin komt reeds in 1133 voor, in eene door den graaf
van Vlaanderen tot stand gebrachte overeenkomst tusschen den abt van Sint-Pieter
te Gent, ter eene zijde, en Robert, zoon van Hacket, gewezen kastelein van Brugge,
(1)
en Walter Crommelin, ter andere zijde .
Heinderic Cromelin wordt vermeld als scepen der kuere te Gent, in 1303, 1308
(2)
en 1311 .
o

De steen van Maria, filia Balduini, fili quondam Balduini Gerelmi (N XXV), geeft
ons, behalve drie generatiën, het wapen van een der oorspronkelijke stammen van
het Gentsch patriciaat, Gerem of Gerelm: een kasteel met twee torens, met een
schuinbalk of smalle schuinbalk (cotice) over alles heen.
o

De gedenksteen van een jongeling (N XXVIII), waarvan het opschrift zeer
beschadigd is, - ...ikiin is het eenige fragment dat van den naam overig is, - schijnt
te zijn een Haec. Hij voert althans een wapen dat identiek is met dat van deze familie:
e

drie dubbele haken. Dit geslacht speelde een belangrijken fol te Gent in de XIII en
e

XIV eeuwen.
Zeer merkwaardig is ook de zerk van Merin L(ei)sch(oo)fs. ver Alicen docht (er)
o

van der Zickelen (N XXXII). Het veld is versierd met een sikkel, een toespeling op
(3)
den naam. Het machtige geslacht van der Zickelen, of de Falce , voerde in rood
drie zilveren sikkels, gesteeld van goud.
o
De grafzerk van de familie van Malte (N XXXVI) doet ons haar wapen kennen:
eene schelp.
o
Wegens de kunstwaarde is het monument van Oliviers kindre van der Most (N
XXXIX) een der merkwaardigste van de reeks. Zes kleine figuren ten voeten uit
stellen de kinderen voor van Olivier van der Most (baljuw van den graaf ten
Ouden-Burg, later te Damme; 1330 nog in leven), die twee zonen naliet: Jan, pastoor
te Bouchoute en Hugo, schepen te Gent.
o
Uit een archeologisch oogpunt is de steen onder N XLVII (omstreeks 1250)
omschreven, zeer belangwekkend. Zij stelt een ridder voor in volle oorlogsrusting,
wiens helm, van vierkanten vorm, als helmteeken een uitgetand scherm draagt,
zooals dit veelvuldig op Brabantsche zegels voorkomt. Ongelukkig is het opschrift
bijna geheel verdwenen.

(1)
(2)
(3)

Fragment in DU CHESNE, Histoire généalogique des Maisons de Guines; preuves, bl. 71.
J.H. SCHEFFER, Nederlandsch Familie archief. Genealogie van het geslacht Crommelin,
Rotterdam, 1879.
Hun kasteel, of Steen, wellicht het oudste dat nog te Gent bestaat, maakt het onderwerp uit
van een opstel in den Messager des sciences historiques, 1882.
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o

Het grafschrift van een burger (N XLVIII) vertoont verouderde vormen, belangrijk
voor de oud-duitsche philologie: Dat du best, was ic, ende dat ic bem dat sal tu
werden. Standt en bidt.
Onder de stomme steenen, ten getale van vijf, vertoont ons die, welke de oudste
schijnt en doet denken aan het monument van den H. Guido, te Anderlecht, en aan
e

o

andere zerken van de XII eeuw (N LIII), op het veld een tak bestaande uit een
steel, waarvan de top in een knop eindigt, van elke zijde voorzien van drie groote
bladen. De onderste zijn verdwenen.
‘Ces crosses végétales’ - schrijft Heer Béthune, - ‘dont le galbe rappelle les
gousses de cornaret ou de poivre d'Espagne, représentent probablement des feuilles
de sagittaire ou de nénuphar, vues de moitié’.
Ik zie er liever in bladen van den lindeboom, die zulk een groote rol speelt in de
(1)
overleveringen der germaansche volkeren .
Een andere gedenksteen zonder opschrift verdient nog in het bijzonder te worden
o

vermeld (N LV). Hij was blijkbaar bestemd voor de nagedachtenis van twee
personen, doch waarvan slechts een, eene vrouw, op den steen is afgebeeld. Moet
men met Baron Béthune gissen, dat de man, toen hij aldus het afbeeldsel van zijne
vrouw het vervaardigen, er voor geschroomd heeft zijn eigen schaduwbeeld op hun
gemeenschappelijk graf te zien prijken, nog voordat hij het sombere rustbed met
haar deelde? Of past het beter te gelooven, dat hij de vervaardiging van zijn eigen
portret heeft willen uitstellen tot het tijdstip van zijn dood, ten einde aan de bezoekers
van het graf te verschijnen, zooals hij er uitzag toen hij het leven verliet?
Ik laat deze beide gissingen aan den lezer over.
Zeker is het, dat men in den hoek van de rechter zijde, die ledig gebleven is, een
schild ziet, dat zich links aan het hoofd van den persoon, voor wien die nis bestemd
was, zou hebben bevonden. Dat schild is beladen met eene omgewende vaas (buire
contournée).
Ik heb eenige der eerwaardige kunstwerken van de steenenverzameling der
bouwvallen van Sint-Bavo de revue laten passeeren. Het bestek van een verslag
noodzaakt mij om het hierbij te laten. Het zij mij echter vergund de namen, behalve
de reeds vermelde, op te noemen, wier dragers in dat museum door een
grafmonument zijn vertegenwoordigd. Het zijn: Bette, Blome, de Bruenswiic, de
Dorezele, de Ghelwe, Gotelinc, de Grave, van Here.., Hocbar, van der Laken,
Lamriwen, Lewart, Linemakere, van Lokeren (?), de Mande (?), de Meram,
Minneman, de Nineve, Reinhere, Roeden, de Sancto-Bavone, Scincfel

(1)

Vergelijk: FuRST VON HOHENLOHE-WALDENBURG, Die Linde in der Heraldik, in der Sphragistik
und als Ornament (Jahrbuch des herald.-geneal. Vereins ‘Adler’, in Wien, 1878).
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(Scinckel?), Scmet, Ser Simoens (?) a Speculo (uten Spiegele), de Wevelsvale, de
Wondelgem en de Zevencote.
Op een zeker aantal zerken zijn de opschriften afgesleten of gebroken.
Zeer uitvoerige inhoudsopgaven, archaeologisch en historisch, van plaatsnamen
en van familienamen, voltooien de uitgaaf, waarvan ik eene beknopte ontleding heb
gegeven.
Door deze met zorg bewerkte en geleerde verhandeling heeft de Heer Baron
Béthune-de Villers zich zeer verdienstelijk gemaakt jegens de oudheidkunde. Het
is mij een aangename plicht hem hiermede oprecht geluk te wenschen.
Brussel.
J.TH. DE RAADT.
Noordbrabantsche almanak voor het jaar 1893. Jaarboekje voor noordbrabantsche
geschiedenis, taal- en letterkunde, onder redactie van Aug. Sassen, archivaris der
gem. Helmond Met afbeeldingen. Prijs fl 1.25. Helmond, Aug. Pellemans, 1893.
Wij hebben hier weder eene belangrijke bijdrage tot de zedegeschiedenis voor
ons. Een gedeelte des boeks is natuurlijk gewijd aan de bestuurzaken van
Noord-Brabant; daarop volgt het Mengelwerk: Heksen en heksenvervolging, door
Dr. W. Zuidema Een tak van het Brabantsche geslacht de Roovere, door A. de
Roever Nzn. Vierlingsbeek, door Jac. A. De kinderen van Jan van Berlaer, door
Aug. Sassen. Pieter Nuyts, letterk. schets, door H.N. Ouwerling. Jan van Amstel's
scheepsjournaal, door Dr. W.Z. Een gedwongen geschenk, door Aug. Sassen.
Bijdragen tot een Meierijsch Idioticon, door Jacq. Cuypers. Een behoeftige op
gemeentekosten naar de baden gezonden, 1754, door Dr. W.Z. Oorkonden, door
Aug. Sassen en † Th. Ign. Welvaerts. Elector, door Dr. W.Z. Het huis Makken (Cuyk),
door Jhr. Mr. A. van Sasse van Ysselt. Geslacht Flodorp, door M.J.J. My house is
my castle, door Aug. Sassen. Folkloristisch mozaiek, door Jacq. Cuypers. Fey.
Muntwaarde te Heeze (1610), door Aug. Sassen. Een ongekende pastoor van
Duizel, door Fr. Waltman van Spilbeeck. Hornes, door Aug. Sassen. Verzameling
van grafschriften, enz., door J.Th. de Raadt.
Men ziet, hier is niet alleen multa maar multum van de kleine maar dappere en
begaafde schaar medewerkers aan dit Jaarboek.
Al is het dan ook wat laat verschenen, het boek heeft eene blijvende waarde.
't Is moeilijk uit zooveel goeds op het beste te wijzen; maar zeker staat iets zeer
belangrijks aan het hoofd van de lijst.
De Heksenvervolging is eene nieuwe, belangrijke bijdrage om de werken te
vervolledigen van Diefenbach (Hexenwahn, 1886), Henne am Rhyn (Teufelsglaube,
1892), van het Zeitschrift für Kulturgeschichte (Hexenwesen, 1891), Jahn
(Hexenwesen, 1874). Dornbusch, enz. daarover verschenen.
Merkwaardig is het hoe het heksenwezen, de processen, enz. gedurende 1500
o

tot 1600 toenamen. Wij kennen een handschrift in-f
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van 600 blz. van het jaar 1602 vol van processen, bekentenissen en protocollen uit
het Zwarte Woud: hekserij op den berg Kandel, met kinderenvet, uitgespuwde hh.
hostien, enz. met ter dood veroordeeling, waar het zwaard als gunst in plaats van
den brandstapel werd toegestaan. (De tegenwoordige eigenaar is Dr. L. Riegel,
adv. te Freiburg i.B.)
De Roovere is voorzeker verwant met onzen nederlandschen dichter Antoni en
daarom dubbel belangrijk.
In de geschiedenis van Pieter Nuyts wordt geestig en levendig beschreven wat
al ijdelheid aanleiding gegeven heeft tot het zwaaien van een onuitbluschbaar
e

wierookvat van wederzijdschen lof der halfdichters in de 17 eeuw.
e

De bekende 18 eeuwsche tooneelondernemer Nuyts, die uit West-Vlaanderen
kwam om in Amsterdam voorstellingen te geven, is mogelijk van hetzelfde geslacht,
als de hier besproken Pieter.
De oplossing zal wel in 1894 gegeven worden.
Poirters is, na het ernstig onderzoek van Pater Allard, in de Dietsche Warande
1879 afgedrukt, bepaald uit het N.-Brabantsche Oosterwijk geboortig (bl. 810).
De verscheidenheid der studie van den redacteur Sassen blijkt uit onze korte
opgave hierboven. De rechtszaken in My house besproken zijn van wezenlijk
wetenschappelijk belang. Jkhr. A.v. Sasse v.Y. munt niet minder uit. Cuypers, v.
Spilbeeck, de Raadt en de annonymi volledigen den krans, welke hier elken
liefhebber van levendige kunst- en zedegeschiedenis ernstig wordt aanbevolen.
A.T.
Rozeliederen, van Dr. K. DE GHELDERE, van de Koninklijke Vlaamsche Academie.
Gent, A. Siffer, 1893.
Een allerliefste titel! Niet minder dan de inhoud wel gekozen om vrouwen en jonge
dochters tot het lezen van gedichten in de moedertaal aan te sporen.
Zediger en lieflijker kan men niets denken dan de Gheldere's gedichten - hetzij
hij de rozen uit den hof, de natuurlijke of de mystische rozen bezingt.
Wat is de ‘rozenhoed’ niet een kostelijke herinnering uit onze aloude
zedegeschiedenis, en hoe is het ‘rozenhoedje’ heden niet nog de troost der
bedrukten!
Zoo zij deze krans dan elken gemoedelijken Neêrlands tale lievenden lezer en
lezeres aanbevolen.
Hij is gevlochten uit echte liefdescheuten van een teergevoelig hert, wat zich ook
daardoor zelf eert dat het de verdienste van anderen erkent, van hem vooral die als
een ware wapenbroeder, strijdende voor christelijke schoonheid en deugd, optrad.
Ziehier het bewijs.
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Aan den Dichter van ‘Rozekens Eerste Commnnie’.
Wat reine bloem Gij biedt aan 't Volk,
uw ‘Rozeken’ der Vlaamsche zeden,
dat, schoon van eenvoud, als de tolk
der oude deugden op komt treden!
Ons Vlaand'ren rolt nog in den kolk
van ramp niet teugelloos beneden;
ons Volk zal nog den moord'naarsdolk
ten burgeroorlog niet gaan smeden,
Zoo lang een Meester leven zal
als Gij, die voor elk ongeval
weet Rozebalsem te doen vloeien.
O Vriend, wiens woord de bloem doet bloeien
der deugden van den ouden tijd,
dicht voort, Gij die een dichter zijt!

De uitvoering van den heer Siffer is weder recht fraai.
Perceval, de Wolfram d'Eschenbach, traduit par ALPHONSE GRANDMONT. Liége,
o

Grandmont-Donders, 1 vol. pet. in-8 , 528 pp. Fr. 5,00.
Gelijk de titel luidt hebben wij hier niet te doen met de vertaling der nederlandsche
fragmenten betreffende Parsifal, die in den roman Lancelot en elders te vinden zijn.
Dat ware te veel gevergd geweest van eenen zuid-nederlandschen schrijver; wij
worden in den duitschen tekst geleid, en ook dit heeft zijne verdienste. Bovendien
is Parsifal een der schoonste en zedelijkste romans van den Arthurcyclus, waard
van iedereen te worden gekend. De vertaling is zooveel mogelijk woordelijk. De
fransche taal wordt wel niet vervormd om de germaansche gedachte weer te geven,
maar somtijds wordt de zwier van het fransch opgeofferd aan den geest van het
germaansch, wat in 't geheel niet af te keuren is. Vertalers als Bilderdijk, die door
en door nederlandsch bleven en toch geheel den geest van hun voorbeeld
teruggaven, zijn groote uitzonderingen.
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Inhoud van Tijdschriften.
België.
lle

Annales de la Soc. d'Archéol. 2. Lettre de M
Wastias. Anc. monum. gantois.

Lenormand. Le jeu de quilles aux

Biekorf. 4-7. Kneipp's geneeskruiden: Potentilla Anserina. Gezelle: Slaapt gij nog?
Kokte. Sapinen. Rommel: De ‘dagboek’ van Romboudt de Doppere (1490-1498).
Fové: Oorkomste der gewassen Gezelle: Spero lucem! Bijblad. Dassonville:
Plaatsnamen, Oordnamen (niet af). 8. Fové: Oorkomste der gewassen. Gezelle:
Wabbeke. Noterdaeme: Blommeke lief. Seghers: Kalewala.
't Daghet in den Oosten. 3 en 4. Limburgsch Nederlandsch: 2. Iets over afleidkunde,
2. Meiboom. Rijdansen. Grappen, enz.
Dicht- en Kunsthalle. 1. Segers: Vondel een treurspeldichter. Vermast: Terminologie
in de nederl. spraakkunst. 2. V. Assche: In de heide. Lucas D'Heere: De Kaproen.
A. de Roovere: Rondeel. Baszang: Van 't Meezeken. Melis: Bruiloft. Vande Weghe:
Het Volkslied. Segers: J.-F. Willems. Melis: De Czeken en hunne muziekbeweging.
r

Brans: Herman Gorter. De taalstrijd hier en elders (n 2).
Fédération artistique. 20-28. † H. Warnots. Edm. v.d. Straeten, Scénolog. néerl.:
A table. Pirame et Thisbé. G. Eeckhoud. Art décoratif flamand. Franciscus de Tinel
à Liège. 25. Karl: L'enseignement de l'art et les artistes en Belgique. E.v.d. Straeten:
Scénologie néerlandaise XVI. 26. Du Jardin: Le Mal (La Tutelle). Baes: Rubens.
Edm. v.d. Straeten: L'echiquier mus. 28. Edg Baes: Le style de Rubens.
Guide musical. 10. Kufferath: Tristan (vervolg). 16.-17. Kufferath: Tristan, III et IV.
M: Symphonie des paletots.
Magasin littér. 3-4. Dutry: Les peintres du peuple: J. Raffaëlli. Mercier: A Tunis. X.:
Expos. des XX. Thiéry: Une dispute artistique. Bordeaux: Symbolistes. Vaganay:
Hymnologie. Janssens: De Decker. Bodeux: Liaisons de coeur à côté du mariage.
a

Museum. (Nederl). 9-10. De Vreese: C. Huygens. Pée: Mult . tuli-biographie. Van
Steenweghen's In 't groote Duitschland.
Musica sacra. 9. Le jubilé de S.S. Léon XIII. Du caractère de la musique sacrée.
La musique chiffrée à Amsterdam. Musique: Witt, Majorem charitatem. Non sumus
sufficientes.
Revue de l'Art chrét. 1. Helbig, Luc Fayd'herbe. étudié ds. les travaux ignorés de
ses biographes. Mély: Rôle des pierres gravées au moyen-âge. De Montault: Culte
d. doct. de l'Egl. à Rome. Rat-
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geb's Wandmalereien i. Frankfurt (Donner). Baukunst d. Renaiss. i. Portugal (Haupt).
Holl. Baukunst d. Renaiss. (Galland). 2. Helbig: Le Trésor Rossi à Rome. Mely:
e
Pierres gravées au moyen-âge (3 art). de Montault: Le culte des doct. de l'Egl.
e
e
Berthelé: Fondeurs de cloches (XVI -XVIII ) Travaux de sociétés. Bibliographie,
etc.
Rév. Bénédict. 3-4. Notes liturg. de l'Evangéliaire de Burchard.
Toekomst (De). 2-3. De Mont: Wilh. Arent's werken.
Rev. générale. 3. Ritter: Bocklin et Jan van Beers. Au siècle de Shakespeare
(Eeckhoud). Heine intime (Embden). Cosmopolis (Bourget).
Vlaamsche School. Oude monumenten v. Luik, bl. 1, 24, 43. Th. Verstraete en
Em. Claus, 6. De ‘Albr. Durer’ v. De Jans, 21. Schilderij v. Jordaens in Zweden, 40.
De czechische componist Fibich en zijn trilogie Hippodamia, 45.
Volk en Taal. 7-9. Nederl. taalschat: Het Weefgetouwe. Over oude Herbergen.
e

e

Berechting i.h. land v. Dendermonde. Prochiewacht te Eine, 17 -18 eeuw. 10. v.
Heuverswijn: Het sermoen, enz. De Vos: Het weefgetouw. Ghesquière: Geluwe,
enz.
Volksleven (Ons). 1-3. Het niezen. Kempisch Idioticon. Heerlijkheid Noorderwijck.
Noordbrab. sagen. Sterrebeelden in h. volksgeloof. Gesch. v. Rijkevorsel en
Loenhout. Tooverboeken. Welvaarts' Postel's biogr. woordenb. 4. Cornelissen:
Tooverboeken. Peeters: Plaatsnamen. Harou: Schoolgebruiken. Vervliet:
Kinderspelen. Panken: N-Br. Sagen.

Nederlanden.
Caecilia. 10. Concertenkoorvereenigingen. Kamermuziek.
Mannenzangvereenigingen. Opera's.
Het Dompertje. 14. Lod. v. Amstel: Jules Ferry. De onafhankelijke Gall. Kerk. Geos:
Politicophobie. Veritas . Lib. oordeel over bedevaarten.
Gids. 4. Bredius: Em. Michel's Rembrandt. Byvanck: Taine. Van Hall: Théâtre libre.
Illustratie (Kath). 24-38. Door wolven achtervolgd, n. Schreyer. In de catechism.,
n. Benliure. Stormvloed, n. Bartels. Werkstakersbetooging, n. Latouche. De minne,
n. Hals. Kinderspelen bij o. voorouders, n. Alma Tadema. Judith, n. Cantacalli. Karel
I bij Van Dijck, n. Gelli. Brutus veroord. z. zonen ter dood, n. Baur. Eece homo, d.
e

15 e. Jezus bezwijkt, n. Papperitz. Deze was Gods zoon, n. Munkacsy.
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Katholiek (De). 2-4. Poelhekke: Kuhn's Allg. Kunstgeschichte. Madou: Fransche
e

prozaschrijv. uit de 16 e.: J. Calvijn en de h. Franc. v. Sales. Keuller: Physiologie
der driften. 5. Sicking: Paschen. Dessens: Pentateuch van Boll. Boekbeoordeelingen.
Van den Elsen: Gedicht op Mutsaers.
Maandbl. v. muziek. 1. De eerste Fausiopera. Uit Liszt's leven. Programmuziek.
2. Viotta: Een opera in den nieuwen stadsschouwburg, te Amsterdam. De gesch.
van B's Fidelio. De Casembroot: Tannhauser in de Haagsche opera (in 't fransch!).
Familieblad (Nederl.). 1-2. Gesl. Ripperbant. Geb. v. Lodew. XIV v. Frankr. Oudste
grafboeken S. Jacobskerk te 's Hage. Joodsche geslachten. Spreuken v.d. nederl.
adel. Brielsche vroedschap: Copper, Trip, Melville, Lakenkooper, van Hoogwerff.
Geslacht de Comte, later Voûte. Baptistère de Comte.
Oud-Holland. 4. De Delftsche schilders Decker. J.v. Noordt. De Rotterdamsche
kunstenaars H. Maertensz Sorgh, Arent Diepraem en C.P. Mooij.
e

Schilderijen-kabinetten d. 18 e.
De Navorscher. 4. Gimberg: De Drogenapstoren te Zutphen. Gefalschte Urkunden.
Folklore. Meyer: Tetjeroen.
Spectator (Nederl.) 10-14. † H. Taine. De oude meesters te Londen, 1893.
Tideman's letterk. schetsen. Bouwvallen v.d. Esquilinus. Schaepman's Menschen
en Boeken. Grieksche kunst. † N. de Roever. Nederl. lettergieterij. De katholieken
als beeldstormers. Sudermann's Heimath. De artisten-familie Boulle. Akademie
bericht. Lubke † Ev. v. Petrus. Arch. fr. Ethnographie. Hss. v. Paar. Dozy: Munt- en
P-kunde. Koster: Maarten Maartens. v. Nouhuys: Vergeven. 16. van Manen: De
Pentatcuch van Bolland. Kuiper: Iets over het leelijke in de Gr. kunst. 17. Blok's
Jezuieten. Uhlenbeck: Sadko van Novogorod. Strootman: Van Pisa naar Genua.
Bredius: De gewelfschilderingen van Warmenhuizen. ‘Arti.’
Studiën op godsd. wetens. en lettk. gebied. 3. Wilde: Terug naar Dordt en wat
daarheen geleid heeft vóór 300 jaren. Bruin: De leer der Pausen over het
minimum-loon. Van Kesteren: Uit een Gidsartikel (Dr. Knappert over den Bijbel).

Duitschland.
Anzeiger d. Germ. Museums. 6.-7. Madonna v. Wohnhause des Veit Stoss. Disciplin
im 30 ja hr. Krieg. Geschnittene Holzsto cke v. 15-18. Jahrh. Gesch. d. techn.
Verwendg. d. Papiers. Brief v. Maler Muller an Wieland. Reichenhaller Salzhandel.
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Fliegende Blätter fur kath. Kirchm. 1-3. Missa Salve Regina v. Witt. Walter: Pflichten
d. Klerus gegenuber d. Kirchenmusik. Zwei der Reform d. Kirchenmks. gefa hrl.
Komponisten. 4. Walter: Pflichten (vervolg). Glocken. Musikbeilage: Missa (Witt).
Gesellschaft (Die). 4. Spaniens Nationaldichter Zorilla. Boisgilbert's Caesars
Sa ule. Pastor's Donatello.
Hist. Jahrbuch (Go rr. Gesells.) 2. Ba umer: Sacr. Gelasianum. Grauert:
Bestattung K. des groszen. Meister: Konc. z. Cividale (1409). Weyman: De bono
pudicitiae. - Finke: Inquis. litteratur (Thudichum). Denifle: Univ. Ko ln (Keussen
Schm.). Pastor: Pabstwahlbullen (Sa gm ller). Weisz: Princ. fr. der Gesch.
(Scha fer, Grupp, Sterne, Lavollée, Charaux). Schwarz: Nunz. berichte (Hansen).
Magazin f. Litteratur. 9. Arn. Bo cklin. 10. Reymann: Tinel und Mascagni. 11.
Servaes: Hamlet-Problem. 12. Heimat (Schluss). 13. Lemmermayr: Hebbef's
Briefwechsel. 14. Koegel: Moderne Literatur. 15. Der germanische Nationalkarakter,
I.G. Hauptmann's Weber. 16. Gurlitt.: Lubke Harald Hansen. Ibsen. 17. Ludwig
Fulda: Auerbachs ‘Dramatische Eindrucke’.
Stimmen a.M. Laach. 3. Baumgartner: Renans Apotheose. Molitor's Leiden u.
Heilandes. 4. Pfulf: Mirabeau. Kreiten: Briefe Pascals. Baumgartner: Todtenbuch
der a. Eg.
Zeitschr. f. christl. Kunst. 1. Madonna m. Kind u. 6 Engeln. Ho lzerne Spruchteller
in Schwerin. Neuent. vorromanische Wandmal. St. Vincenzhaus in Hofheim. Roman.
Hochaltar. Dekor. d. Ste Chapelle u.N. Dame in Paris, Brunelleschi's Leben u. Werke
v. Fabriczy.

Engeland.
Dublin Review. Apr. Barry: A passage in the life of Charles I.M. Tosti's life of StBenedict.

Frankrijk.
Fille (La jeune). 15 avr. Cours de littérature. Romans. Modes. Calendrier,
Graphologie, etc.
Nouv. Revue. Févr. La physionomie. Bacon dev. l'histoire. Zorilla. Ibsen. Une épopée
candiote.
Rev. des Deux-Mondes. Févr. Rome et la Renaiss. Lamennais. La ‘Jeanne d'Arc’
de Quincey.
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Polybiblion. Mars-Avril. Rembrandt, p.E. Michel. Les Brueghel, les Vande Velde,
e

p. id. La peinture étrangère au 19 s. p, de Wyzewa. Boissin: Romans, etc. Viard:
Hist. prov. Comptes-rendus.
Rev. Scientif. Déc. Pathol. mentale. Moeurs des Cambodgiens.
Revue générale. Avr. Georges Legrand: Silhouette d'aujourd'hui; Edouard Drumont.
Ernest Verlant: Iwan Gilkin.

Vondeliana.
Vondel in Zuid-Afrika.
Onze Nederlandsche hoofddichter heeft onlangs zijne intrede gedaan ook in het
donkere werelddeel. De Februari-aflevering van South African Catholic Magazine
biedt ons van de hand eens Engelschen Jezuïets, Arthur F. Day, een kort, maar
zaakrijk artikel: Vondel. A Sketch of his Life and Work. Het is waar, er dient nadruk
gelegd op sketch: het Leven en het Werk van den 90 jarigen zanger worden
afgehandeld op een half dozijn bladzijden; doch het aangestipte is juist en de
hoofdzaak deze, dat zich de roem van onzen grooten en goeden Vader Vondel nu
niet slechts buiten Nederland, maar zelfs buiten Europa meer en meer verbreidt. In
deze schets vindt men eene, zoover ons bekend, eerste proef van vertolking in het
(1)
Engelsch van Vondel's verzen ; voorts de opmerking, dat het Vondel was, die Maria
Stuart's ‘gemartelde majesteit’ het eerste in dramatischen vorm heeft gehuldigd,
ook het vermoeden geuit, dat Milton's aanvankelijk plan om Paradise lost als drama
te behandelen wellicht aan de lezing van

(1)

Ziehier deze kleine proeve. Het is de aanhef van Geuse-Vesper of Stecke-Troost voor de
Vier-en-twintig.

Had hij Hollant dan gedragen
Onder 't hart,
Tot syn afgeleefde dagen
Met veel smart,
Om 't meyneedigh swaert te laven
Met syn bloet,
En te mesten kray en raven
Op syn goet?
Had he then his country born
Next his heart,
Till his life with age was worn
And sorrow'd smart,
That the traitorous sword might drink
His patriot blood,
And carrion crow, did it not shrink,
Find here its food?
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(1)

Vondel's Lucifer moet toegeschreven worden , terwijl overigens de waarschijnlijke
verplichtingen van den Britschen aan den Hollandschen bard geenszins met den
mantel der nationale eigenliefde worden bedekt. Wij verheugen ons in dit goede
werk van P. Day en hopen, dat hij zich niet vergenoege met de eerste schrede op
deze nieuwe baan, maar gelegenheid vinde het aangevangen werk voort te zetten
en den velen millioenen Engelsch sprekenden, in Zuid-Afrika en daarbuiten, het
zakelijk bewijs te leveren, dat het geene holle grootspraak, maar duizendwerf
verdiende lof is wat, naar zijne vertolking, de nazaat op Vondel's gedenkteeken
gegrift heeft
In consideration of the nobility of his character
And the fertility of his genius;
The fire and the charm
Of his poems,
Joined with keen intelligence
And considerable learning;
In recognition of his magic power
Over the Dutch language,
Enlisted in the cause of patriotism:
Towards payment of a deep-felt debt,
This monument is dedicated
to
Joost Van den Vondel,
MDCCCLXVII.
J.C. ALB. TH., S.J.

(1)

Gewoonlijk schrijft men echter dit oorpronkelijk denkbeeld toe aan een mysteriespel van den
val der Engelen, dat de dichter op zijne reis in Italië bijwoonde.
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Omroepen.
Tinel's Franciscus heeft sedert lang zijnen zegevierenden intocht te Luik gehouden.
Rembrandt. Szamatolski heeft ontdekt dat de beeltenis van Faust, die gewonelijk
aan Rembrandt wordt toegeschreven, werkelijk van dien meester voortkomt. Eene
plaat van Jan Joris van Vliet bewijst het; doch zeker is het niet dat Rembrandt
werkelijk Faust met dat beeld heeft bedoeld.
o

Zie Das Faustbuch des christlich Meynenden, Stuttgart, Göschen, 8 , XXVI en 30
bl. Fr. 2,00.
Rembrandt van Em. Michel is volgens Bredius (Gids, April) het beste werk wat
over dit onderwerp is geschreven.
e

De Bruyne, Geschiedenis van Nederland in onzen tijd, 7 aflevering: Nederlandsch
e

Indie onder Duymaer Van Twist en Pahud (vervolg). Zie de 4 zijde van ons
omslag.
De Vriendt's schilderij voor de assisenzaal te Antwerpen is sedert lang geplaatst.
Het stelt voor: een groep vrouwen van hoogen stand, welke, voor hare echtgenooten,
genade smeken bij aartshertog Mathias, maar door hem worden afgewezen.
De Portugezen betalen wel aan hunne geldschieters den intrest niet, maar zij
blijven aan Richard Wagner niets schuldig: Der fliegende Holla nder is in Lissabon...
uitgefloten.
In Maart 11. had te Antwerpen eene voorstelling plaats van het drama Pelops,
van den czechischen dichter Jaroslav. Vrchlicki, met doorloopende muziek begeleid
van den componist Zdenich Fibich.
Pelops is het eerste deel eener trilogie Hippodamia getiteld, welke dus in de
bewerking eenige overeenkomst heeft met Gittens en Benoits Karel van Gelder.
e

Het 2 deel is getiteld Tantalus, het derde Hippodamia. ‘La note passionnée manque
un peu’ (Guide musical, bl. 131).
De Fabulae comicae van Macropedius bevatten een tal van zangwijzen. Ultraj.
o

Herm. Borculous, 1552 (Dr. Worp, Invloed van Seneca, enz., bl. 52, n 394).
n

Kon. Akademie. Zitting van d. 13 Maart 1893, Levensbericht van wijlen Dr. M.
De Vries, voorgedragen door Dr. J. Verdam. - In de Mei-zitting van de Akademie
hield prof. Kern een voordracht over den godsdienst der Burjarden, naar aanleiding
van een geschrift van M.N. Changalof.
n

Kon. Vlaamsche Academie. Zitting van d. 19 April, Lezing door den heer Fr.
Willems, briefwisselend lid: Proeve van algemeene Spraakleer.
e

Verschenen: De 1 aflev. van het Tijdschrift uitg. door het Nederl. genootschap
voor munt- en penningkunde, onder den zinspreuk: ‘Concordia res parvae crescunt.’
Amsrerdam, G. Theod. Bom en Zoon.
Sedert onze laatste aflevering stierf te Amsterdam de verdienstelijke archivaris
N. de Roever, die zich voor den roem van zijne vaderstad door belangrijke studie
der oudheidkunde in Oud-Holland en elders heeft bekend gemaakt.
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Bouw- en schilderkunst.
Philips II, een Kunstbeschermer.
(Gedeelte eener kunsthistorie-studie.)
Door H.J. Biegelaar.
I.
IN 't jaar 1552 ontmoet de geschiedenis 't eerst den 23 jarigen prins aan de zijde
van een kunstenaar. De Nestor der Venetiaansche schilders, de vijf en zeventigjarige
Titiaan, was n. 1, bij den Rijksdag te Augsburg, zijn ouden voorstander, Keizer Karel
gaan opzoeken, om zich met hem te verstaan over het ‘Tafereel der glorie’, dat den
levensmoede begeleidde naar 't klooster van Yuste.
Kort te voren had de prins een reisje gedaan door Opper-Italië, en bij den jeugdigen
Spanjaard klom de wensch, zijne ouderwetsch ingerichte, sombere paleizen te
verbouwen en te stoffeeren naar de modellen der woningen van de Borromeo's,
Doria's enz. Na bij Titiaan ‘te hebben gezeten’ voor zijn portret, bestelde hij hem,
ter versiering van een kabinet, eene reeks mythologische tafereelen. Kort was hun
samenzijn, doch aldra mocht de schilder door een schrijven verrast worden, dat
hem den voortduur zijner betrekking tot zijn jongen kunstbeschermer deed voorzien.
‘Uw brief’, zoo schreef hem Titiaan, ‘maakte
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mij weêr jong, en het overige van mijn leven heeft nog slechts waarde voor mij de
wijl ik 't wijden kan aan Uwe Hoogheid,’ enz. Tusschen twee haakjes zij gezegd:
die verknochtheid was niet geheel onbaatzuchtig; Titiaan hechtte zeer aan het geld,
vandaar o.a. dat hij zich vaak beriep op de persoonlijke tusschenkomst van den
prins, om zijn pensioen uitbetaald te krijgen in Napels en Milaan. Omstreeks dien
tijd schilderde hij Zijne Hoogheid eenmaal in een rijk gecizeleerd harnas, een andere
reis in een wit hofkostuum, bestemd tot bruiloftsgeschenk voor Maria Tudor, zijne
bruid. In de straks bedoelde tafereelen uit de ‘fabelwereld’ speelt meestal de liefde
een hoofdrol; voor een groot gedeelte herhalingen van vroegere kompozities. Die
voorstellingen waren immers zóó gezocht, dat Titiaan en zijne leerlingen ze
meermalen kopieerden (zelfs Rubens nam ze allen over). Ook godsdienstige stukken
sloten zich later daarbij aan:
Graflegging, Hof van Olijven, Cijnspenning en eene in de Lagunenstad
geschilderde voorstelling van S. Lorenzo's martelaarschap. Welke waarde Philips
hechtte aan al die zendingen uit Venetië, komt voldoende uit in zijne talrijke brieven.
Eene dwarsbreuk ziende, bij 't ontpakken van Adonis, schrijft hij aan Titiaan en
Vargas opgewondene brieven, hun nadrukkelijk inscherpend, toezicht te houden
bij 't inpakken. Terwijl hem de zaken nooit spoedig genoeg gaan, bepaalt hij tot in
kleinigheden de reiswijze voor de geliefde kunstwerken. ‘Te meer genoegen en
dienst zult gij mij doen, hoe eerder gij ze mij toezendt.’ Titiaan schilderde zich zelven
met 's konings beeltenis in de hand (zich vleiend, dat alleen dit hem het recht gaf
in Philips kabinet te verblijven), op dezes ver-
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klaard verlangen: dat 's meesters portret zou worden gevoegd bij de straks bedoelde
zending.
In hoogen toon werden 's konings brieven geschreven, toen eene Graflegging,
op eene reis door Lombardije, was verongelukt.
Toen Philips het rijksbestuur aanvaardde, en het oude slot gezelliger werd
ingericht, bij gelegenheid n.l. der verplaatsing van den regeeringszetel van Toledo
naar Madrid, was in 't Alcazar, dat zijn vader begonnen was te verbouwen, en dat
stond tot aan den brand van 't jaar 1725, eene halfcirkelvormige zaal, in wier
besneden en vergulde notenhouten kasten de ontwerpen bewaard werden zijner
bouwwerken met de beraadslagingen, daarover gedaan (In den toen daar
heerschenden groteskenstijl, zooals er nog proeven van te zien zijn o.a. te
Guadabajara aan het Mendozapaleis, was die zaal versierd.) Dáár waren bijeen de
plannen en opstanden van alle kloosters, kasteelen en aanlagen van wegen,
waarmede de koning aanvang gemaakt had. Tegenover die zaal was de bibliotheek,
waarin boeken voorkwamen over schilder- en bouwkunst, niet minder dan over
oudheden, aardrijks- en sterrekunde, met de nieuwste geschiedkundige, wijsgeerige
en letterkundige werken, in de Spaansche, Fransche en Italiaansche talen. In de
bovenste verdieping van den toren was eene kamer met schilderijen uit Ovidius'
Metamorfosen. Deze bestemde Zijne Majesteit voor de in verwengloed uitmuntende
tafereelen van Titiaan. Dagelijks ontving hier de koning zijne bouwmeesters; de
hem voorgelegde teekeningen bezichtigde en studeerde hij daar. Bij de talrijke
bouwwerken toch, die hij tot stand wist te brengen, bemoeide hij zich met al de
onder-
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deelen, eigenhandig verbeteringen aanbrengend, ‘come un Vitruvio,’ zeide de
Italiaansche gezant bij zijn hof. S. Trinidad te Madrid is door hem zelven ontworpen,
naar men zegt. Het stichten in zijne residentie eener akademie voor burgerlijke en
krijgsbouwkunst sprak van zelf. Bewonderaar der romeinsche architektuur, zonderde
hij voor zich - bij het in bezit nemen van Portugal - een tijd van veertien dagen af,
om, met Herrera, de grootste ruïnenstad van het schiereiland (de stad Merida)
nauwkeurig te doorzoeken. De graveerwerken van Coch, Lafreri, Rosi enz. vindt
men nog in de S. Lorenzobibliotheek.
Dat zijne steden een zindelijk voorkomen zouden hebben, was zijn verlangen.
Daarover schreef althans Siguenza: ‘gelijk hij in zijne kamers geen spinrag aan de
wand, geen vlek op den vloer verdragen kon, zoo leerde hij ook 't eerst netheid en
zorgzaamheid aan de burgerij.’ Aan de Corregidor van Toledo schreef hij, ongeveer
twee jaren vóór zijn overlijden, hoe hij zich in den verleden zomer overtuigd had
van den onbeholpen toestand der hoofdplaats Zocodover. Voortaan zou daar
niemand meer mogen bouwen dan onder toezicht van den vorstelijken architect.
Waren de bouwheeren daartoe niet genegen, dan werden de woningen onteigend
ten gunste van meer ordelievende personen. ‘Dit eischen rechtvaardigheid en gezond
verstand, omdat het de schoonheid geldt eener zoo voorname stad.’ In gebouwen,
belendende het paleis te Madrid, waren de ateliers der koninklijke schilders. Een
geheim, waarvan de koning alleen den sleutel had, gaf daarmede gemeenschap.
Philips had de gewoonte aangenomen, onaangekondigd binnen te
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treden, om zijne kunstenaars aan den arbeid te zien, en zich zelven te oefenen in
modeleeren en schilderen.

II.
De Utrechtenaar Antonis Mor van Dashorst stond 't hoogst in 's konings gunst. Hij
is driemaal in Spanje geweest, en hoewel zijn toeven aldaar niet lang duurde, had
hij toch gelegenheid er vele portretten achter te laten. Die drie reizen maakte hij
hoofdzaaklijk om Philips' drie eerste gemalinnen te schilderen: Maria van Portugal,
Maria van Engeland en Isabella van Valois. Niemand had de koning kunnen vinden
in al zijne rijken, die ‘Moro’ te boven ging in talent. Welhaast verbond hij hem dan
ook aan zijn persoon. Dikwerf kwam Z.M. ongemerkt bij hem staan en klopte hem
op den schouder, als hij voor den ezel zat. De geschiedenis verhaalt dat Antonis,
wetende hoe Philips geheel zonder vormen behandeld wenschte te worden, den
monarch wel eens een tikje gaf met zijn schilderstok, om hem te straffen voor de
stoornis. Van Karel V was men zoo iets wel gewoon, hovelingennijd echter kon in
den vreemdeling ten opzichte van den zoon zulk eene gemeenzaamheid kwalijk
ten goede houden. Eene klacht tegen Mor bij de Inquisitie zou zelfs door zeker
edelman zijn ingediend: ‘alsof hij den koning behekst had.’ Hoe dit zij, de schilder
zocht een voorwendsel voor een verlof, keerde naar Utrecht terug en trok de
Pyreneën niet weêr over, niettegenstaande herhaalde aanmaningen.
Men beweert, dat de hertog van Alba, die den kunstenaar gaarne voor zich wilde
behouden, 's konings brieven onderschepte. Zijn opvolger en in de verte zijn navolger
was Alonzo Sanchez Coëllo, die
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onder Mor had gewerkt. Hij betrok met zijne familie het hiervoren bedoelde gebouw,
‘Casa del Tesoro’; de koninklijke bezoeken kwamen weder in vollen gang. De
portretten van Coëllo voltooien de reeks, door Titiaan begonnen en door Mor
voortgezet. Vijf en veertig stukken dezer onvergelijkelijke galerijportretten van dat
hof en die eeuw waren in de groote zaal van het jachtslot Pardo bijeen, tot aan den
brand van 't jaar 1608. Behalve de Antiopea van Titiaan, zijn er ongetwijfeld nog
verscheidene gered. Sommige schilderijen althans tentoongesteld in 't Pradomuzeum.
zien er niet als herhalingen uit. Daar zijn de heerlijkste portretten, die er van Mor
bestaan, te zien, een vijftiental. - De tijd van Philips II wordt wel eens genoemd: ‘de
glansrijke middaghoogte der Spaansche kunst’. Maar 't tegendeel is veeleer vol te
houden. De straks bedoelde portretten zijn gewis boven allen lof verheven, maar
de zin voor decoratieve schilderkunst met verguldsel en lokaalverwen, voor
snijwerken, enz., die te danken zijn aan moorschen en verbasterd christelijken
invloed, had de overhand; ofschoon zij nu kwijnde en stierf; de school van Sevilla
was nog niet ontstaan. Zurbaran, Valasquez, Murillo bloeiden trouwens pas in de
e

tweede helft der 17 eeuw. In vollen gang was het manierisme der volgelingen, dáár
van Rafaël, hier van Michel Angelo. De nieuwe school der kleur, de school van
Venetië, vond werk genoeg in Italië, om zich niet te verplaatsen naar Spanje. Paolo
Veronese, derwaarts geroepen door den koning, had den moed te bedanken voor
de eer.
Om Philips van zijn plan der stichting van een groot, godsdienstig kunstmonument
terug te brengen, waren geene hinderpalen te groot of te veel omvattend.
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In 1557, bij de belegering van St-Quintijn, moest Z.M., (den 10 Augustus) een
Sint-Laurensklooster doen omverhalen, om de bestorming mogelijk te maken. Aan
San Lorençio beloofde hij - ter bevrediging van zijn geweten - een ander heiligdom
te stichten voor den krijgsman en martelaar van Spaansche afkomst - een heiligdom,
dat het achtste of ‘eenige wereldwonder’, te gelijk kerk, paleis, klooster,
begraafplaats, reliekschrijn, boek- en kunstverzameling zou wezen. De
omstandigheden, vooral wat bouwkunst aangaat, waren niet gunstig. In vollen gang
was de tegenwerking (reactie) tegen den Alhambrastijl, zoowel als tegen de
weelderige sieraden der vroege Renaissance. De evenredigheid (proportiën) der
geleerde bouwmeesters van Noord-Italie werden gehouden als de alleen-schoone.
Tot de reinheid der antieken meende men terug te keeren met dezen sieraadloozen
(desornamentado) stijl, geen oog hebbende dan voor de stijve orden van Vignola,
den Romeinen gebrekkig nagebootst. De schilderachtige kunst, zoo vol fantaizie,
waar romeinsche, arabische en gotische bestanddeelen elkander ontmoeten en die
alleen tot rijpheid kwam onder den Spaanschen hemel, was verlaten; slechts de
steen aan het Eskuriaal was Spaansch, al wordt ook nog heden dat bouwwerk
genoemd ‘eminentemente español’. De Dorische bouworde kwam in aanzien daar
deze ‘kracht en adel uitdrukt’ en reeds bij de Ouden (zoo heette het) was gewijd
aan Mars, Jupiter en Hercules, gelijk hier aan den ‘Ridder Christi’. Voor het
bouwwerk, ter breedte van 580 voet, bij eene diepte van 580 (naar de volksmeening,
in plan den Sint Laurensrooster voorstellend) staande, ziet men in de witachtig
grauwe graniet-
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muren van den vierhoek vele rijen onversierde vensteropeningen en vier spitsgetopte
hoektorens. Het ontbreekt den gevel, met zijn drie poorten in twee verdiepingen,
niet aan zekere majesteit. Het beeld van den Heilige, met zijn vergulden rooster in
de hand, is er aan verbonden. Binnentredend, heeft men den kerkgevel tegenover
zich. Deze voorhof is niet omgeven met booggaanderijen, maar wel al weder door
eenvoudig gevensterde muren.
Naar 't oorspronkelijk plan der Petrusbaziliek te Rome, is de kerk ontworpen als
een Grieksch kruis; vierkant afgesloten is de offernis; twee torens aan de westzijde,
met een middenkoepel, die driehonderd vijftien voet hoog had moeten worden. In
't hoogkoor staan, aan weêrszijden van 't altaar, tusschen de zuilen, de knielende
beelden van den keizer, van Philips, met zijn drie vrouwen, en van Don Carlos. De
grootste kloostertrans, die bekend is, prijkt naast de kerk; daar achter is het
koningspaleis. Met kostbaar marmer ingelegd is het vorstengraf, een ondergrondsche
koepelbouw in de kerk.
De bouwmeester, Juan Batista de Toledo hij had lang in Napels gewerkt en ook
alhier; te Rome, aan de St. Pieter (toen hij naar Madrid werd geroepen, was hij te
Gent), arbeidde hij vier jaren onder den koning. Na zijn dood werd Juan de Herrera
's konings rechterhand. Van hem zijn het kasteel van Aranjuez, de zuidzijde van het
Alcazar te Toledo, de Beurs van Sevilla en de kathedraal van Valadolid.
Het was in de eertijds zoo stille bergstreek alsof er eene aanzienlijke fabriekstad
oprees. Nauw waren de wanden gebouwd, of schrijnwerkers, slotenmakers, schilders,
stukadoors stonden gereed om het alles te voltooien. Ook eene stille bedrijvigheid
ging haar
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gang. Kunstenaars teekenden kartons, schilderden in natte kalk, op doek en
paneelen, kleurden snijwerk, zetten handschriften af, schreven koorboeken, bonden
ze in, borduurden voor altaren en zalen op fluweel, zijde en satijn.
Aan de nijvere steden van Spanje, der Nederlanden en van Italië werd volop werk
gegeven. Te Milaan en Florence goot men bronzen beelden, de klokken kwamen
uit Vlaanderen; kandelaars, smeedwerk, hekken en kerkgewaad uit de Spaansche
steden. Vele zusterkloosters leverden kerkgewaden, en Amerika zond niet slechts
tien millioen aan goud, maar nog verfhouten en ebben- en cederhout.

III.
Den koning, die alles tot in de kleinste bijzonderheden voorschreef en naging,
zweefde nog iets anders voor den geest dan een bouw, waaruit zoo betrekkelijk
weinig echte kunstgeest aan 't licht zou treden. Niet alleen altaren en kerkgewelven,
ook kloostergaanderijen, trapzalen, kapittelhuizen en eetzalen dienden met het
beste te worden voorzien, wat de schilderkunst had aantebieden in Spanje, Italië
en de Nederlanden. De gezanten alhier (te Rome), te Florence, Genua en Venetië
kregen in last naar schilders uittezien, toen pas de fondamenten werden gelegd.
De beste, de beroemdste mannen kwamen gastrollen vervullen en keerden, rijk
beloond, door den anders spaarzaam geworden koning, naar hun haardsteden
terug, zooals de Florentijnsche Tederico Zuccaro, de Genuees Lucca Cambiaco,
de Lombard Tibaldi. Naar 't schijnt, voelden zij zich, ongelukkig, in Spanje slecht
‘geinspi-
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reerd’. Zelfs Zuccaro voldeed niet. Toen de koning hem, na drie jaren arbeids, met
2000 gouden scudi en een rente van 400, naar Florence had teruggezonden, werden
eenige zijner muurschilderingen weggekrabd, en deed Z.M. zijne paneelschilderingen
ophangen in bijzalen of liet ze overschilderen, van hem verklarende: ‘Hij heeft geen
schuld, maar die hem voor mij uitkozen.’ Velen der door Requesens, Zuniga en
anderen gezondene Italianen bleven in Spanje; de zonen of jongere broeders van
Castello, Carducci, Caxesi, Rizzi enz. traden later geheel verspaanscht op.
Merkwaardig is de smaak, dien Philips II aan den dag legde voor de schilderkunst
der noordelijke landen. Tibaldi, de Michel-Angelo-navolger, ging zelfs ter markt bij
Albrecht Dürer. Na vergeefsche moeite om het vermaarde polyptikon van de Van
Eyken en Quinten Massys Graflegging naar Spanje te doen reizen, liet Z.M. door
Michiel Coxeye eene kopij maken van het eerste en bracht vele nederlandsche
stukken in origineel óf naschildering te zamen. Zoo vindt men o.a. nog heden in 't
Eskuriaal de voornaamste verzameling tafereelen van Jeroen de Bosch, die den
grond legde, als duivel- en spokerijschilder, voor ons komische ‘schilder-genre’ der
de

XVI eeuw. In 't jaar 1581, toen de koning de noordelijke Nederlanden, ‘de schoonste
parel uit zijn kroon’ verloor, was op den koepel der kerk geplaatst het kruis, het
teeken der Redding door den Heiland.
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Joost Cornelisz. Droochsloot en zijn zoon Cornelis
door J.H. Hofman.
DE herlezing der merkwaardige bijdrage, die over J.C. Droochsloot ons gegeven
werd in den jaargang 1887 dezer Warande, bracht mij er toe, mijne aanteekeningen
uit de archieven der stad Utrecht nogmaals na te zien en het ontbrekende aan te
vullen. De uitkomst was, dat over het leven (schoon minder over het werk) van den
kunstvaardigen schilder een nieuw licht werd verspreid, 't geen menige duisternis
deed opklaren, menige dwaling te recht wees. Mij kwam het daarom nuttig voor,
hier mee te deelen, wat over Droochsloot werd gevonden. De oude kantige vorm
der archieven werd bij voorkeur behouden, omdat deze in 't bestrijden der dwaling
zich krachtiger toont, maar de breede woordenvloed werd tusschen enger grenzen
beperkt.
Het eerst wordt ons vermeld, dat bij de protestantsche gemeente te Utrecht op
19 April 1618 ten huwelijk zijn aangeteekend: ‘Joost Cornelisz. Droochsloot j(ong)
g(ezel), woonende in de Jacobijnne-straet, ende Agnieten van Rijnevelt j(onge)
d(ochter), beyde van Utrecht.’ - Naar de gewoonte, bij de onder-
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havige aanteekeningen gevolgd, duidt de laatste zinsnede de geboorteplaats aan.
Niet lang daarna kocht de echtgenoot zich een huis op de Nieuwegracht te Utrecht,
aan den noordwest-hoek der Magdalene-steeg, thans gemerkt A. 90 en bewoond
door A.J. Loran en zoon, cassiers. De overdracht voor het gerecht der stad had
plaats op 6 April 1620, als blijkt uit de volgende acte:
...Jan Willemsz. van Rhenen erffhuys-meyster deser stadts Utrecht, ende......
gaff.... over Joost Cornelisz Droochslooth schilder ende borger t'Utrecht...... een
huyssinghe, erff ende hoff met het getimmer, bepotinge ende geboomte daerop
staende..., staende ende gelegen binnen Utrecht tegens die Magdalenenbrugh over
aen de oostzijde van de Nyewe-graft op den noorthouck van de Magdalenenstraet,.....
met zulcke gerechtichheyt alse hij comparant d'selve van de regierders van de
convente van Maria Magdalena gecoft heeft....; ende belooft hij comparant (den
kooper) 't selve te vrijen ende te waeren op acht hondert gulden hooftsoms
lossrenten, den penninck twyntich, alse 't voors. convent daerop ende -uut heeft,
ende alle lasten off doen bij hem comparant daerop gedaen, sonder voor eenige
(1)
vorder evictie, vrijdinghe ofte waringe inne te staen, zoo den voors. ontfanger hem
zall moeten contenteren met die vrijdinghe ende waringe, bij die van de convente
belooft.....
Zie Transportenboek der stad Utrecht, 1620, I, bl. 220.
Eene andere, voor ons belangrijke acte, op den zelfden dag geboekt, luidt als
volgt:
...Joost Cornelisz Droochslooth schilder ende bor-

(1)

D.i. zich.
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ger t'Utrecht, ende bekende voor hem ende zijne erffgenaemen belooft te hebben,
als hij belooffde mitts desen, aen Jan Willemsz. van Rhenen erffhuysmeyster ende
borger t'Utrecht...., in voldoeninge van de cooppenningen der huyssinghe ende
hoffstede, staende op den noorthoeck van de Magdalenenstraet binnen Utrecht, bij
hem comparant van Jan Willemsz. van Rhenen gecoft..., boven die lasten van 800
Gl. hooftsoms daerop staende, bij hem comparant boven die cooppenningen tot
zijne lasten genomen, alle jaers tot twaelf jaeren naesteenvolgende te leveren aen
schilderijen bij hem geschildert ter zomme van 150 gulden, daervan den eersten
termijn vervallen zall den 6 Aprill 1621, ende alsoe voorts van jaer tot jaer, tot twaelff
jaeren toe; ende zoo hij comparant ende den voors. van Rhenen ofte zijns rechts
hebbende in den prijse van de schilderijen niet en conden accorderen, sall 't selve
bij hem luyden gestelt worden aen twee onpartiedige meysters, dies verstant hebben,
om daervan uitspraecke te doen. Is mede geconditioneert, zoe hij comparant binnen
de voors. twaelff jaeren overlede, dat in zulcken gevalle zijns comparants
(1)
erffgenaemen boven de voors. 800 gulden, daerop bij hem comparant tot zijne
lasten genomen, alsdan terstont aen Jan Willemsz. van Renen.... ofte zijns rechts
hebbende gereet betaelen zullen die zomme van eens 1000 k. gl., mits dat daeraen
affslach strecken zullen die schilderijen, bij hem comparant alsdan gelevert.....
Op kant staat hier naast geschreven:
Compareerde Heyndrickgen von Rijssen, weduwe ende boedelhouster van zal.
Jan Willemsz. van Rhenen,

(1)

In 't Hs. stond hier: hij.
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geassisteert mit Jan Jansz. van Rhenen haer overleden mans voorsoon ende
gecoren voocht in desen, ende bekenden, dat Joost Cornelisz. Droochsloot aen
haer comparantes man in sijn leven voldaen had de 1800 gl. met schilderyen.....
Actum 7 Julii 1634.
Zie hetzelfde Transportenboek, bl. 221-2
Dat meester Joost dit huis zelf heeft bewoond, mag, naar ons dunkt, met veel
waarschijnlijkheid worden afgeleid uit bovengemeld register van aangeteekende
huwelijken; want op 10 Novemb. 1622 staan daar ingeschreven: ‘Jelis Janssoon
van Surendonck j.g. van Uutrecht, wonende in de Joffrouwenstraet bij Geertenkerck,
ende Aeltgen Cornelis Droochsloot, j.d. van Uutrecht, wonende aen de
Magdalenenbrug.’ Op kant stond bemerkt: ‘In Geertenkercken den 19 Novemb.
1622 getrouwt’. - De bruid, hier vermeld, is blijkbaar eene zuster van den schilder.
Doch weinige jaren slechts bleef deze laatste een bewoner van den hoek der
Magdalenesteeg; want eene acte van 21 Sept. 1624 zegt ons:
...Joost Cornelisz. Droochslooth schilder, borger t'Utrecht, ende heeft voor hem
ende Agnietgen van Rijnevelt sijne huysfrouw, daer hij op dese tijt blijckende
geboorten bij heeft,.... getransporteert..., als hij... overgaff bij desen ten behoeve
van Antonis Barentsz. Coop van Groen(ingen) secretaris tot Loenen.... eene
huysinge, erff ende hoff mit het getimmer, bepotinge ende geboompte daerop
staende..., bij den comparant van Ghijsbert ter Brugh mater ende convente van
Sinte Maria Magdalena ende Jan Willemsz van Rhenen erffhuysmeester alhier
respective vercregen..., staende ende gelegen... alhier binnen Utrecht tegens de
Magdalenen-brugh over aen de oostsijde der Nieuwe-grafte op den noort-
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hoeck van de Magdalena-straet, streckende voor van de strate tot after aen 't erve
(1)
ontrent deser stadts walle jegenwoordich gebruyckt wordende by Aert Dircxz
bierdrager..., daer deselve Magdalenstraet zuytwarts ende de voornoemde Ghijsbert
ter Brugh cum sociis noortwarts naestgelegen syn... (De verkooper belooft het
verkochte) te vrijen ende te waren als erffcoop(s) recht is, (doch) op de lasten van
800 gulden hoofdsoms jegens rente den penninek twyntich den voors. convente
van Maria Magdalena daerop ende -uut competerende.... (Transportenboek, 1624,
II, bl. 194-6).
Misschien had de schilder toen reeds aangekocht het huis, in het vervolg door
hem bewoond en gelegen aan dezelfde zijde der Nieuwegracht, doch in het noordelijk
gedeelte der stad tusschen de Molensteeg en Wolvenstraat; althans op 7 Octob.
1625 werd door gerechtelijke overdracht het bezit daarvan hem verzekerd bij deze
acte:
...Jacques Verhouven suyckerbacker, deser stads borger, transporteerde.... ende
gaff over.... aen ende ten behoeve van Joost Cornelisz. Droochsloot schilder zijnen
meedeborger ende desselffs naecommelingen d'alinge huysinge ende hoffsteede,
staende ende gelegen binnen deser stadt Utrecht aen den Plompentoorn mit... allen
toebehoorten van onder tot boven, met zijn cluyse, kelders ende alles anders daeraen
behoorende, streckende mitter cluys voor uutter stadts grafte, met het somerhuysgen
ende een gangh uutgaende tot ofter deser stads walle toe, daer Adriaen Wernartsz.
van Velthuysen ende d'erfge-

(1)

In 't Hs. stond hier: jewenwoordich.
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namen van zaliger Gerrit van Dashorst noortwarts ende Willem van Royen suytwarts
naest gelegen zijn... (De verkooper zal het verkochte) vrijen ende waren als
erffcoop(s) recht is,... (doch behoudens) het jaerlijcx out-eygen van eenendetwyntich
stuyvers acht penningen den convente van de Wittevrouwen alhier, item... de
servytuyt van twe gul. vier stuyvers voor een taecke goede Rijnsche wijn, t'elcken
reyse in de redemptie van de voorcoope den voorscreven convente, soo menichmael
de voorige huysinge vercoft wordt, competerende, ende daertoe noch vier stuyvers
te

van een pont was, ouden uuytganck, alse S Magdalenen broederschap alhier daer
jaerlijcx op ende uut heeft...
Op denzelfden dag als voren vestigde Joost Cornelisz. Droochsloot met ‘Agnietgen
van Rijnevelt sijne huisfrou, daer hij op deze tijt blijckende geboorte bij heeft’, ten
behoeve van gemelden Jacques Verhoeven op het nu overgedragen huis eene
plecht van 1100 gl. jaarlijks te verrenten met ‘60 Caroli guld. ende 10 st., den gulden
ad 20 stuyvers gereckent’.... (Transportenboek van 1625, II bl. 147-50).
Een half dozijn jaren later liet meester Joost een nieuwe plecht van 200 gl. op het
zelfde pand schrijven. Wij vernemen dit uit de volgende acte:
Anno 1631 den XIIII Octob. (verscheen....) Joost Cornelisz. Droechsloot, schilder,
deser stadts borger... ende bekende voor hem ende sijne huysfrouwe, daer hij
blyckende geboorten bij heeft,.... aen.... Willem Lambertsz. van Schayck sijnen
medeborger ende Margareta van Mierlo desselffs huysfrouwe..., om d'somme van
twee hondert Car. gul...., bij hem comparant t'eenemael in goeden geëvalueerden
gelde ontfangen, (schuldig te zijn) eene jaerl. erffelicke
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erffrente van twaelff Car. gul. ende tien st.... algeheel vrijs gelts sonder eenigerhande
offcortinge..., stellende hij comparant tot speciael hypotheecq ende onderpande der
voors. hooftsomme ende renten van dien seeckere alinge huysinge ende hofstede
staende ende gelegen aen de Nieuwe grafte ontrent den Plompentoorn alhier,...
verclarende hij comparant 't voors. hypotheecq hem te competeren ende vóór de
constitutie deses nyet hoger belast off beswaert te zijn alse met elffhondert gul.
hooftsoms ende renten van dien, competerende Jacques
Verhoeven...(Transportenboek, 1631, II, bl. 170-2).
In dit huis werden den eigenaar de volgende kinderen geboren, door ons
afgeschreven uit het (met 1626 eerst aanvangende) register der gedoopten in de
Protestantsche kerken te Utrecht.
r

In den Dom. 17 August 1628: Cornelia, d van Joost Cornelisz. Droochsloot; woont
bij den Plompentoorn.
In den Dom. 21 Febr. 1630: Cornelis, soon van Joost Cornelisz. Droochsloot ende
Angenietgen van Rijnevelt.
In de Jacobi-kerck. 11 Mei 1631: Johannes, soon van Joost Cornelisz. Droochsloot
ende Annichien van Rijnevelt, wonende bij den Plompentooren.
In de Geertenkerck. 25 Sept. 1632: Johannis, soon van Joost Cornelisz.
Droochsloot ende Angenietgen van Rijnevelt.
In de Jacobi kerck. 23 Febr. 1634: Johannes, soon van Joost Cornelisz.
Droochsloot ende Angenietgen van Rijnevelt, bij den Plompentoorn; get(uige) de
vader.
Doch een na ander ontvielen den ouders hunne kinderen. In het register der
dooden werd op 29 Januar. 1627, 1 Sept. 1628, 31 Mei 1631, 15 Octob. 1632, 9
Juni 1634, 11 Juni 1638 een kind van Joost Cornelisz-
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Droochsloot ingeschreven. In het droeve pestjaar 1636 betaalde de meester tot
driemaal toe den kostbaren tol. Want op 15 Augusti vermeldt het register ons: ‘Een
t

kynt van Joost Cornelisz. Droochsloot, nalatende echte vader en moeder. S Jacob.’
En op 3 Octob. luidt het: ‘Twee kynders van Joost Cornelisz. Droochsloot, nalatende
t

echte vader en moeder. S Jacob.’ Op 21 April 1645 staat het overlijden geboekt
eener zuster des schilders: ‘Petergen Cornelis Droochsloot, huisfr. van Jan Claesz.
van Coelenborn, nalatende heur man mit echte mundige kynderen. S. Geert. 3-0.’
Op 20 Maart 1665 staat in hetzelfde doodenregister opgeteekend: ‘Angenietgen
r

van Rijevelt, huysfr. van S Joost Cornelisz. Droochslooth constschilder aen den
Plompentoorn, nalatende haer man ende een mundigen soon. In de Buerkerk 12
r

d .’
n

e

Eindelijk op den 14 der 5 maand (Mei alzoo niet April) 1666 vinden we in
hetzelfde register vermeld: ‘Joost Cornelisz Droochsloot, constschilder aen den
r

Plompentoorn, nalatende een mundige soon. Gesoncken in de Buerkerk. 9 d .’
Hierbij moet echter worden opgemerkt, dat hij die tot dusver het register bijhield,
alleen op Maandag inschreef al de sterfgevallen, die in de laatste acht dagen waren
voorgekomen; zoodat de juiste overlijdensdag onbeslist moet blijven.
De eenige zijnen vader overlevende zoon, Cornelis genaamd, hiervoren op 21
Febr. 1630 uit het doopboek aangehaald, sloot op 3 Mei 1666 in Sint Jacob te Utrecht
den echt met Johanna de Vries en als getuigen staan daarbij vermeld: ‘Joost
Cornelisse Droogslooth ende Geertruy van Rijnevelt.’ Na 's vaders overlijden, dat
spoedig hierop volgde, droeg de zoon op 29 Octob. van 't zelfde jaar het ouderlijk
huis aan den Plompentoren in andere handen over, luidens deze acte:
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....Cornelis Droochslooth borger t' Utrecht, eenige erfgenaem van wijlen Joost
Cornelisz Droochsloot ende Agneta van Rijnevelt sijne zal. vader ende moeder,
nevens Johanna de Vries des comparants huysvrouw alhier present, ende hebben
in dier voors. qualite voor haer ende haerlieder erfgen. gecedeert... ende
overgegeven, als sijl. deden bij desen, aen ende ten behoeve van Cornelis van
Schaick borger ende backer t' Utrecht.... seeckere huysinge ende erve, staende
ende gelegen aen de oostzijde van de Nieuwegrafte omtrent den Plompentoorn,
r

daer noortwaerts d' erfgenamen van Aert van Oostweert ende zuytwaerts d' H
Paulus Heurnius raed in de vroetschap ende schepen deser stadt naest gelegen
sijn....; belovende sy comparanten.... de voorseyde huysinge ende erve met alle
sijnen toebehoren, op de laste van 1 gl. 1 st. 8 penn. den Convente van
(1)
Witte-vrouwen daeruyt competerende, het jaerlix huysgelt ende heerstegelt , boven
een capitaell van 1100 gl. d' erfgenamen van Jaques Verhoeven, Gysbert van Beeck
e

wijncoper 200 gl. capitaels, Judith Vereem wed van den adv. Zaell gelijcke 200 gl.,
r

mistgaders noch de twee ongetrouwde dochters van den deurw Claes Dionysz.
wonende in de Lichte-guarde naest het Radt-van-Avonturen de somme van 300 gl.
respectivelyck op de voors. huysinge gevesticht, te sullen vrijen ende waren.... als
huys ende erfcoop recht is.... (Transportenboek van 1666, II bl. 319-21).
Eene acte van 11 Juli 1667 leert ons dat Cornelis Joosten Droochsloot mede een
schilder was. Daarom laten we deze ten slotte hier nog volgen.

(1)

d.i. haardstee-geld.
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Cornelis Droochsloot schilder, deser stads borger, voor sijn selven ende als man
ende voocht van Johanna de Vries sijn huysvrou, daer hij op dese tijt blijkende
geboorte bij heeft ende verclaerde bij desen te cederen.... ende over tegeven aen
ende ten behoeve van Leendert van Wassenberch.... seeckere plechte van 700 gl.
capitaell..., den 1 Mey 1644 voor den gerechte der stad Utrecht ten behoeve van
Herman Gerritsz. van Cuylenburch.... geconstitueert op de hipoteecquen,.... daertoe
hij comparant nomine uxoris bij den accoorde, op den 2 Julij voorleden tusschen
Goossen de Vries sijn schoonvader ter eenre ende hem comparant ter andere
zijden.... gepasseert,.... 't recht becomen heeft tot voldoeninge van sijn vrouws
moeders goet, ende waertoe den voorn. de Vries ende sijn overleden huysvrouw
Henrica van Cuylenborch 't recht bij maechgescheyt becomen hadden....
(Transportenboek van 1667, II bl. 187-9).
Hieruit mag rechtens worden afgeleid, dat de schilderij in het museum te
Amersfoort, gemerkt ‘C. Drooghsloot 1664’, aan den zoon toekomt. Verder zal de
kunstminnaar na 1650 op zijn hoede moeten zijn met de schilderijen, die tot merk
voeren de dooreengevlochten letters J.C.D.S., op de wijze als in het derde deel van
Immerzeels werk bl. 274 wordt aangegeven. Gelijk ze daar staan, beletten ze niet
dat men leest: Cornelis Joosten Droochsloot.
Aanvankelijk bleef de zoon in zijne vaderstad gevestigd. Daar werd op 12 Januari
1667 in Sint Jacob eene dochter van hem gedoopt, Henrica genaamd; op 22 August.
1669 vinden we als doopeling in dezelfde kerk aangeteekend: ‘Justus, zoon van
Cornelis Drooghsloot en Johanna de Vries, woonende in de Potterstraat;’ een derde
en vierde kind dezer zelfde
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ouders staat nog geboekt op 30 August. 1670 en op 19 Januari 1673. Sedert dien
vinden we in de Utrechtsche registers van den tweeden Drooghsloot geen melding
meer. Vermoedelijk is hij om den bitteren druk der Fransche tirannie uit zijne
vaderstad geweken. Zou hij niet de Droogsloot zijn, van wien Houbraken,
Schouburgh, III bl. 288, gewaagt als hebbende ‘te Dortrecht gewoont en ook zijn
meeste konst daar verspreit onder de borgers’? Dat hij meestal ‘boerekermissen’
leverde en alzoo werkte in den trant van J.C. Droochsloot, geeft wel eenigen grond
voor dit vermoeden.
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Over de methodische Indeeling der doopvonten
door Paul Saintenoy.
DE doopvonten zijn tot hiertoe door de oudheidkundigen op de meest verschillende
wijzen gerangschikt; doch niet eene dezer indeelingen kan ik als voldoende
beschouwen.
De Caumont, in zijn ‘Cours d'archéologie’ (1841), verdeelt ze op de volgende
wijze:
o
De rondvormige vonten,
1
o

De vonten met versierde kolommen,

o

De vonten in vorm van badkuip,

o

De vonten van verschillende vormen,

o

De vonten met { enkelen voet,

o

De vonten met { samengestelden voet,

o

De vonten met rechthoekige kom,

o

De vonten met samengestelden achtkantigen voet.

2
3
4
5
5
6
7

In zijn Abécédaire, verdeelt hij de vonten als volgt:
o
De vonten in vorm van kuip,
1
o

De vonten met enkelen voet,

o

De vonten met samengestelden voet,

o

De vijfhoekige vonten,

o

De vonten met draagbeelden (cariatiden),

o

De tafelvormige vonten met kom in den hoek.

2
3
4
5
6

Vooreerst hebben wij aan te merken dat deze ver-
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deeling geene rekening houdt met de volgorde en de verwantschap der vormen,
en daarenboven dat zij eenen hoofdvorm maken van enkele uitzonderingen.
Dit is het geval met de vonten in vorm van badkurp en met die van verschillende
vormen, bij dewelke een aantal onderdeelen in aanmerking neemt van geheel andere
beteekenis.
In één woord, deze verdeeling schijnt ons den wetenschappelijken geest te missen
en niet gesteund te zijn op een nauwkeurig onderzoek der feiten.
(1)
De St. Andéol heeft een ander stelsel uitgevonden; ziehier zijne verdeeling:
o
De kommen of waterbakken (vonten der oude doopkapellen).
1
o

De kommen voor loodrechte induiking (rondvormige kuipen).

o

De kommen voor waterpasse uitduiking (ongelijkhoekige kuipen).

o

De kommen voor begieting.

2
3
4

Hier zijn de feiten beter nagespeurd. De St. Andéol heeft begrepen dat de
verschillige wijzen van het Sacrament te bedienen invloed moest hebben op den
vorm der vonten: dus, zegt hij, laat ons op dien grond de vonten verdeelen.
Maar dit doende, schijnt hij niet opgemerkt te hebben dat de algemeene vormen
niet veranderden met de verschillige wijzen van doopen en dat, bijvoorbeeld, wanneer
het doopsel bij middel van besproering in voege gekomen is, dit niets anders voor
gevolg gehad heeft dan de vonten kleiner te maken, zonder hunne algemeene
vormen te veranderen.

(1)

Revue de l'Art chrétien, D. IX, bl. 574.
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Wij hebben daarbij nog op te merken dat de ongelijkhoekige vonten eene hoofdplaats
innemen, die haar op geene wijze toekomt. Eindelijk, dit stelsel is volgens ons te
algemeen; het treedt niet genoeg in de bijzonderheden en is daarom geenszins
aannemelijk.
Viollet-le-Duc, wiens denkwijze in zake van indeeling der middeleeuwsche
bouwtranten gekend is, neemt geene bijzondere verdeeling van doopvonten aan.
Dit is eene leemte, dunkt ons; het is hoogst noodig voorwerpen, wier vormen zoo
ver uiteenloopen als die der doopvonten, wetenschappelijk te rangschikken, om er
eene volledige en gemakkelijke studie mogelijk van te maken. Nopens die
(1)
rangschikking schrijft Corblet het volgende :
e

‘Gedurende het romaansch tijdvak, dat zich uitstrekt van de X tot het begin der
e

XIII eeuw, zien wij vijf voorname grondvormen van vonten.
o

1 De tafelvormige vonten met rechthoekige kom, wier hoeken dikwijls afgerond
zijn. Soms rusten zij onmiddellijk op den grond, zooals de praalgraven of de oude
badkommen waaraan zij gelijken; gewoonlijk worden ze ondersteund door vier kleine
vierkantige, ronde, of achtkantige kolommen; het gebeurt niet zelden dat deze aan
de achterzijde der vont geplaatst zijn.
o

2 Vonten in vorm van kuip, dikwijls rond, soms eivormig. De kromme holte langs
binnen vertoont zich ook uitwendig. Eenige zijn met beeldwerk of gekantelde
kolommen versierd.
o

3 Eenvoetige vonten met kom, in vorm van een halfrond en rustend op een korten
ronden pijler, met vierkantigen grondsteen. Het uitwendige van de kom

(1)

e

Revue de l'art chrét. IX d. bl. 34.
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blijft soms rond van vorm. maar gewoonlijk is zij in een tafelblad ingewerkt, dat
meest vierhoekig, zelden vijf- of zeshoekig is, en dat door zijne dikte langs iedere
zijde een platte wand uitmaakt soms effen, soms met lijst- of beeldwerk versierd.
o

4 De meervoetige vonten hebben bovendien vier kolommen met kapiteelen die
de hoeken van het tafelblad ondersteunen; de kommen met vier pilaren, in Frankrijk
en Engeland zeer gemeen, zijn zeer zeldzaam in België, waar er slechts drij of vier
(1)
voorbeelden van vermeld worden .
o

5 Vonten met draagbeelden, bestaande uit eene kom in vorm van halfrond, dat
gedragen wordt door figuren, hetzij op de lenden, hetzij in de handen. Deze vonten
worden voornamelijk aangetroffen in Bretanje, waar zij meest allen wijwatervaten
(2)
geworden zijn .
In dit laatste stelsel wordt er hoegenaamd geene rekening meer gehouden van
de verwantschap der vormen; de tafelvormige vonten komen vóor de kuipen enz.
enz. Zoo ook kunnen wij eene klas maken van de vonten met draagbeelden, die
bijna altijd opgehoogde kuipen zijn. Ten andere geeft de kanunnik Corblet een
geheel symbolisch stelsel op om den vorm der vonten te verklaren.
Zoo zijn voor hem:
De vierkante vorm eene herinnering van den watersteen (impluvium).
De langwerpige vorm eene herinnering aan de graven, die soms later als vonten
gebruikt werden.
De ronde vorm is een herdenken aan de houten kuip. (Hierin stemmen wij met
hem overeen.)

(1)
(2)

Dit is eene dwaling; er zijn er veel meer.
CORBLET. l.l., XXV, bl. 34.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

358
De zeskantige vorm is het zinnebeeld van de eerste onschuld aan den mensch
teruggeschonken, omdat het getal zes het getal is der dagen van de schepping en
bijgevolg van de volmaaktheid des menschen vóor de erfzonde, enz., enz.’
Hier staken wij de aanhaling; dit zal voldoende zijn om het stelsel van den schrijver
te doen kennen.
Wij, van onzen kant, zijn geene voorstaanders van een symbolisme dat men met
alle geweld wil doen schuilen onder alle uitdrukkingen der middeleeuwsche
gedachten.
Wat de vonten betreft, wij kunnen volstaan met te zeggen dat de zeskantige vorm
de meest zinnebeeldige beteekenis draagt en dat men dien vorm bijgevolg het meest
moest gebruiken.
Men beschouwe de lijsten van doopvonten, door Corblet zelven opgegeven, het
is juist die vorm welke zeldzaamst voorkomt.
In één woord, de zienswijze van Corbet schijnt ons niet in overeenkomst met de
feiten.
De heer Schayes, in zijne ‘Histoire de l'Architecture en Belgique’, zegt niets over
het indeelen van de vormen der doopvonten.
Eerw. heer De Bruyn, in zijn ‘Archéologie religieuse’, zegt eenvoudig ‘dat de
kommen allerlei vormen aannemen en geenen anderen regel volgen dan den
willekeur des makers’.
Wij meenen er genoeg over gezegd te hebben in ons opstel ‘Sur la filiation des
(1)
formes des fonts baptismaux’ om het tegenovergestelde te bewijzen en om vast
e

te stellen met welken godsdienstigen eerbied de voorouderlijke vormen van de X
e

tot de XIII eeuw behandeld werden.

(1)

Ann. de la Soc. d'archeol. de Brux. Vol. V.
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Het gezegde van De Bruyn is alleen toepasselijk op de vormen der Renaissance
die de overlevering vernietigd heeft in zake van doopvonten.
e

e

Immers, sedert de XVI eeuw, en zelfs sedert de XV , heerscht de losse inbeelding
als vorstin op dit gebied.
Heer kanunnik Reusens, in zijne ‘Eléments d'archéologie chrétienne’ schijnt, ons
de waarheid nader bij te komen.
Het dunkt hem dat er slechts drij klassen van vonten bestaan:
A)
De vonten in vorm van kuip zonder voetstuk.
B)
De vonten met vierkantige kuip, en gedragen door een pilaar, met vier
kolommen omgeven
C)
De eenvoetige vonten.
Deze indeeling heeft maar één gebrek; namelijk zij is te algemeen en zoo ontbreekt
haar de nauwkeurigheid. Waar zal men, bijv. de veelvoudige vonten plaatsen met
achtkantige of ronde kom?
Er is geen middel om ze in de klas B) te stellen.
Andere opmerking: De gebinten die de kom ondersteunen worden niet volgens
waarde geschat. Wij hechten er groot belang aan, en het is een der redenen om
dewelke wij de verdeeling van den heer Reusens, zonder haar iets van haar recht
te onttrekken, niet kunnen bijtreden.
Juist toen wij ons bovengemeld opstel op het congres der Sorbonne te Parijs
neerlegden, bood de heer Cam. Enlart eene zeer belangwekkende en zeer
doordachte studie aan over de doopvonten van Noorderlijk Frankrijk. In dit geleerd
werk, zegt de schrijver dat die vonten in twee groote klassen kunnen gerangschikt
worden: de kuipen zonder voetstuk, die onmiddellijk op den grond of op een
grondsteen, rusten en de kuipen op een voetstuk gesteld.
Ieder dezer twee klassen bevat twee onderdeelen: de kuipen zonder draagstuk
zijn rond of in langwer-
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pigen rechthoek; de kuipen met draagkolommen hebben er vijf of slechts eene.
De heer Cam. Enlart en wij, zijn, zonder elkanders gelijktijdige opzoekingen te
kennen, omtrent tot gelijke besluiten gekomen. Zij verschillen alleen omdat Cam.
Enlart zijne aandacht niet buiten het Noorden van Frankrijk heeft gevestigd en zij
bevestigen elkander voor de overige punten.
Indien wij in bijzonderheden treden, zoo kunnen wij de twee stelsels tegenover
elkander zóo: schikken.

Voorgeslagen stelsel.
Doopkapellen { 1)

Doopkapel met } Verdeeling van Enlart.
holle kom

Doopkapellen { 2)

Doopkapel met } Niets.
vooruitspringende
boorden rond
de kom

Ronde vonten { 3)

Vonten met
bovenwerk
gedekt

Ronde vonten { 4)

Vonten
} Niets.
onmiddellijk op
den grond
geplaatst

Ronde vonten { 5)

Vonten met
} Niets.
ongeschaafde
vormen

Ronde vonten { 6)

de rondvormige { Kuipen
vonten
zonder steun

{ ronde met
langwerpigen
rechthoek.

Ronde vonten { 7)

Vonten op een { Kuipen
voetstuk
zonder steun

{ ronde met
langwerpigen
rechthoek.

Veelvoetige
vonten {

8)

Rondvormige
vonten met
kommetjes

Veelvoetige
vonten {

9)

rondvormige, } Kuipen op
{ met 5 steunen
tafelachtige
een draagstuk met 1 steun.
vonten met vier
of meer
kolommetjes

Veelvoetige
vonten {

10)

kelkvormige
vonten in een
gebint en
gewerkt, door
vier of meer
kolommetjes
gedragen

} Niets.

} Kuipen op
{ met 5 steunen
een draagstuk met 1 steun.
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Eenvoetige
vonten {

11)

Eenvoetige
vonten.
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Het is door deze tafel klaar te zien, hoe deze twee stelsels verschillen en elkander
gelijken.
Onmogelijk zou het stelsel van Enlart, uitmuntend voor het Noorden van Frankrijk,
als algemeen voor het verdeelen der doopvonten kunnen aangenomen worden; dit
was ten andere ook de meening des schrijvers niet.
In zijn verslag over het werk van den heer Enlart, heeft onze geleerde vriend en
collega L. Cloquet de verscheidenheden opgegeven bestaande tusschen de vonten
der Maas - en die der Scheldestreek.
Die verscheidenheden kunnen alleen betrek hebben op de versiering en niet op
den algemeenen vorm der vonten.
Voor iedere streek kan men zoo de vonten verdeelen, maar ons gedacht is dat
het toekomend archeologisch woordenboek al de aardrijkskundige volken, of
taalkundige verdeelingen, als algemeene zal verwerpen, en, in dier plaats,
benamingen zal aannemen, op de samenstelling zelve der monumenten gesteund.
Dit zou tevens logischer en redelijker, bijgevolg wetenschappelijker zijn.
Als besluit, hebben wij getracht, in de volgende tafel, de algemeene verdeeling
der verscheidene soorten van vonten te geven, zonder, wel te verstaan, acht te
geven op de overgangsvormen, en ons steunende op de hoofdkenmerken van hare
vormen. Wij achten nieuwe uitleggingen overbodig. In ons opstel, meegedeeld in
de ‘Annales de la Soc. d'archéol. de Bruxelles’, zal men de redenen vinden dier
verdeeling. Merken wij nogtans aan, dat, indien er later gansch nieuwe vormen aan
het licht kwamen, onze verdeeling kan gewijzigd worden, maar wij mogen volhouden
dat al de doopvonten - en ze zijn talrijk - die wij tegenwoordig kennen, er plaats in
kunnen vinden.
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Ziehier dan de tafel:
Doopkapellen met holle kom. {

De vonten rechtstreeks op den grond
geplaatst.

De kommen met deksel
De
rondvormige
vonten met
kolommetjes

De kommen
met
vooruitspringende
boorden

De vonten op Kelkvormige vonten
De weinig
de kolom
(oorbeeld oude drijpikkel) bewerkte
nagevolgd
vonten in metaal
vonten.
(oorbeeld:
kolom)

(Cylindervormige) Rondvormige vonten.
Rondvormige vonten op
draagstuk

Rondvormige tafelachtige Kelkachtige
op 4 of meer kolommen
vonten in een
gebinte door
4 of meer
kolommen
gedtagen

Zonder
klaren
invloed op
latere
vonten.

Eenvoetige vonten.
Eenvoetige. Eenvoetige. Eenvoetige, Eenvoetige, Eenvoetige,
met kubieke met
met
met ronde met
kuip
trapeesvormige halfronde
kuip
zeskantige
kuip
kuip
kuip

Eenvoetige,
vont met
achtkantige
kuip.

Bijvoegsel.
Buitengewone vormen:
A) Men gebruikt voorwerpen met andere bestemming: graven, beenderkasten,
oude kapiteelen enz.
B) Ongelijkhoekige vormen.
C) Vonten met toebehooren (wijwatervaten, zanglessenaars, enz.)

Ziedaar de verdeeling die wij aannemen na de zaak rijpelijk overwogen en de vormen
van verscheidene honderden doopvonten nauwkeurig onderzocht te hebben.
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Dichtkunst, letteren.
Het lief, onschuldig kwezelke.
Eene legende
door Georges R.
ZUSTERTJE Bettemie gevoelde zich zeer lijdende en ontmoedigd; den vorigen dag
en al de voorafgaande dagen, telkens wanneer zij uitgegaan was, en geen uur nog
geloopen had, was zij ten prooi geweest aan hetzelfde verschijnsel: een zonderlinge
hoofdpijn welke steeds toenam en haar aan de slapen het gevoel gaf van lauw water
dat zich beweegt.
De kap der begijntjes, die zij droeg vermeerderde dit lijden nog, door het
onophoudelijk geklapper harer vleugelen in den wind. Men zou gezegd hebben dat
de linnen vogel haar voorhoofd gevangen hield en zwaar op het verborgen haar
rustte. Zij had allerlei onschadelijke geneesmiddelen beproefd, evenals de
huisrecepten harer buurtjes van het begijnhof, en tot zelfs de voorschriften van den
dokter die den zusters toegewezen was. Maar de ziekte hield aan en scheen even
zonderling als geheimzinnig, aangezien zuster Bettemie niets gevoelde
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zoolang zij in haar klooster bleef, de godsdienstoefeningen bijwoonde of in de
werkzaal bezig was. Zoodra zij echter de eene of andere boodschap moest gaan
verrichten werd het anders. Zij was in die kleine stad van Vlaanderen geboren, had
er hare kinderjaren als wees in een nonnenklooster gesleten, en was er alsof het
van zelf sprak, in het begijnhof getreden, daartoe aldus van hare eerste jeugd af
voorbereid, gelijk de grootgeworden koorknaap seminarist wordt. Zoodra zij nu
uitging en wandelde, keerde de onverklaarbare hoofdpijn terug.
Zustertje Bettemie stond op het punt twee en twintig jaar oud te worden, maar zij
gevoelde zich zoo afgemat, zoo weemoedig gestemd door die kwijnende gezondheid,
dat de wedergekeerde lente niet eens bij machte bleek haar iets van hare eigene
vreugde mede te deelen. op dien april-morgen dat de zon de veelkleurige tinten van
paarlemoer verspreidde door de vensters der werkplaats, waarin achttien begijntjes
gezamenlijk bezig waren aan het naaien van linnengoed en het vervaardigen van
kant.
En toch hoe lachend scheen die zon niet door de glansrijke ruitjes heen, op de
binnenplaats van het begijnhof - een ware tuin! In het midden daarvan strekte zich
een dichtbeplant, fluweelachtig grasveld uit. Een schaap liep er te grazen. Men zou
gezegd hebben het Paaschlam!
Eenige naast elkaar gerangschikte olmboomen verspreidden een zacht geritsel
als dat eener voortzingende rivier. Om het binnenplein heen, de kleine op een rij
gebouwde kluiskens, met hunne voorgevels van rooden baksteen, hunne
mijtervormige daken, hunne grasgroene zonneblinden en hunne gordijnen
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die den ramen den schijn verleenden alsof ook zij door de ontwakende natuur met
bloemen getooid waren. Kleine witte rookwolkjes stegen uit de schoorsteenen op,
ontplooid tot bandelieren, gelijk de engelen er aan de lippen dragen op oude
schilderstukken.
Al de begijntjes waren onder den indruk van den zonneschijn daarbuiten, en
zooeven, in het recreatieuur, had men een vroolijk gebabbel vernomen. Als een
vogelgegons, was de stilte, in de lange zwijgende gangen verbroken geworden door
kristalheldere lachen. Thans, in de werkzaal, waren zij wederom stil, maar in haar
oogen was nog een glimlach achtergebleven, terwijl men niets anders meer vernam
dan een gedruisch van klosjes op de kantkussens.
Zustertje Bettemie maakte spoed met haar arbeid, want zij moest dien middag
eene gansche bestelling guipure voor Onze Lieve Vrouw, sluiers en altaarlinnen
afleveren, aan een klant die er een groothandel op nahield. Behalve nog dat zij
daarvoor eene ronde som moest ontvangen die haar zou vergunnen het fraaie
gebedenboek met schilderingen op gouden grond te koopen dat reeds lang haar
verlangen uitmaakte, vond zij genoegen in dat werk bij de gedachte dat zij bezig
was ter eere Gods, dien zij zoo liefhad, en dat hare onwaardige handen iets voort
mochten brengen waarmede men de heiligenbeelden en de kerk zou tooien.
Over het raam heengebogen, strengelde zij met vlugge vingeren de draden
dooreen, onophoudelijk de koperen spelden verschikkende, steek voor steek de
gebloemde teekening vermeerderende en dat soort van guldenvlies afwevende,
wat als een heerlijk sieraad uit hare handen te voorschijn zou komen.
Maar gelijktijdig met de vreugd voor haar bijna
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voltooide taak, keerde ook de angst weder dat zij straks zou moeten uitgaan, om
de bestelde kant aan haar klant te brengen, die veraf woonde aan het uiteinde der
stad, in de voorwijk langs het kanaal...
Het was een lange, onvermijdelijke tocht, die haar de dagelijksche hoofdpijn terug
zou geven. Reeds vooraf kwam het haar voor als gevoelde zij haar kop zwaarder
worden, als werd de thans nog zoo teêre, bijna ontastbare linnen vogel toornig, en
liet hij de vleugels naar omlaag, om haar het voorhoofd smartelijk te knellen.
Zij had den dokter van het begijnhof vergeefs geraadpleegd, en was daarop door
de Moeder tot een anderen dokter gezonden. Men sprak van bloedarmoede, van
zenuwpijnen, maar geen der gewone medecijnen hielp. Men mocht er in slagen
haar verlichting te geven, maar slechts tijdelijk: men verschoof den aanval slechts
voor een dag, want den volgenden middag keerde hij weder.
Men deed goed het spinneweb te verscheuren dat haar hoofd omgaf en hetwelk
steeds dichter zijn zwarten kanten sluier voortweefde; maar het onzichtbaar dier
zette den volgenden dag zijnen arbeid voort. Men moest de spin zelve trachten te
dooden!
In weerwil van haar onontwikkeld verstand begreep ons zustertje dit zeer goed
en verzocht aan haar dokters dat te beproeven. Op zekeren dag viel het haar in dat
het vrij wat eenvoudiger en zekerder zou zijn er God om te vragen. Hij toch was het,
zonder twijfel die haar deze beproeving toegezonden had, die alleen er het geheim
van kende en er haar van verlossen zou, indien zij slechts de noodige gebeden en
verootmoediging daartoe mocht vinden.
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Negen achtereenvolgende dagen bad zij het heilig Hart van Jezus. Van het geld
voor haar laatste kant verkregen, betaalde zij gewijde kaarsen, en kocht zij bij wijze
van ex-voto een fraai zilveren hart voor de congregatie, Nog kwam er geen
beterschap, maar men moest God den tijd laten te beslissen en zich eerst
onderworpen betoonen aan zijnen heiligen wil.
Daarop kwam zij op de gedachte de Maagd Maria op hare hand te winnen. Men
had haar gesproken van een beroemde bedevaart naar een bijgelegen dorp, waar
eene oude, vrome adellijke weduwe, in het park van haar kasteel, ter eere der
Moeder Gods, eene kapel en een grot had opgericht, die weldra bekend waren
geraakt door gestaafde genezingen en wonderen.
Waarom begaf ook zij zich niet tot die geheiligde grot, waarvan men zeide dat de
Gode welgevallige fontein de ziekten en zonden wegspoelde?
Zij verkreeg daartoe oorlof van de overste en ging zekeren morgen op weg voor
den vromen pelgrimstocht waarop zij thans al hare hoop gezet had.
Wat al gevallen, vrij wat ernstiger en geheimzinniger dan het hare, had men haar
niet verzekerd dat aldaar genezen waren! Blinden hadden er het gezicht terug
gekregen; lammen hadden er opnieuw geloopen...
Zij ook bezat het geloof en de innerlijke zekerheid dat God haar ditmaal zou
verhooren.
Den vorigen avond had zij gebiecht, zich alle moeite gevende toch wel al hare
dagelijksche zonden op te sommen, het stof was van hare ziel weggevlogen bij het
plechtige teeken der absolutie.
Nauwelijks aangekomen in het dorp waarbij zich
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de vermaarde grot verheft, ging zij in de kapel de Mis hooren en te communie, met
een vuur als zij wellicht nooit weder gevoeld had sedert den morgen waarop zij, als
een twaalfjarig meisje, te midden van hare in het wit gekleede makkertjes, voor het
eerst de heilige Hostie ontving... Zij scheen tot Jezus te snellen; zeer zeker haar
gewone pijn had haar weder eenigszins aangegrepen... de linnen vogel werd op
nieuw zwaar en klemmend om hare slapen... maar dat was slechts de vermoeienis
van de reis, en de Maagd Maria zou daar spoedig een einde aan maken.
Van de kapel trad zij door het park op de grot van grijzen rotssteen toe, die men
reeds tusschen de takken, aan het uiteinde eener brug zag verrijzen. Een gedruisch
van overluid uitgesproken gebeden verrees daar omheen. Verderop weerklonken
de diepe orgeltonen der oude boomen. Duizenden kleine kaarsen brandden
daarbinnen en buiten op kandelaars van gesmeed ijzer die lichtende twijgen schenen.
Zuster Bettemie zocht met de oogen de heilige Maagd het was een vreemdsoortig
beeld, zeer oud reeds dat daar gekomen was, men wist niet goed hoe, en welks
verleden men niet kende; het zwarte hoofd was gesneden uit overoud ebbenhout,
en vertoonde een gelaat als dat welk men nog wel eens op den achtersteven van
een vlaamsch schip ziet verrijzen, om tot aan het uiteinde der zee te staren. In de
ooren waren kostbare edelgesteenten bevestigd, het voorhoofd was bedekt met
rijke kant en het lichaam was geheel en al in goudlaken gehuld.
Aan hare voeten zag men, uit een rotsgleuf, de wonderbare bron vloeien, met
een voortdurend gemurmel, eene klacht als die van gekwetst water, droevig als
weende het over al de menschelijke
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smarten die er haar toevlucht bij gezocht hadden.
Op al de banken ontwaarde men zieken, kreupelen, kinderen die men in doeken
gewikkeld hield, lammen die daarheen gedragen waren of per rijtuig waren gekomen.
Allen waren van hoop vervuld. En om hen tot vertrouwen aan te sporen zag men
tallooze bewijzen, als sombere slingers aan de rotssteenen bevestigd: de krukken
van hen die plotseling weder hadden geloopen, de stokken van blinden, zwachtels,
instrumenten, wonddoeken, een gansche op het lijden veroverde tropee.
Zuster Bettemie sloeg dit alles gade, geheel verteederd over de goedheid Onzer
Lieve Vrouwe die zich ook over haar ging ontfermen. Zij bad van ganscher ziele. In
hare oogen schitterden tranen, waarvan de stralen nog de ontelbare lichten
vermeerderden. Elk der aldaar aanwezige bedevaartgangers had een keers
opgestoken. Elkeen blikte naar de zijne, en hechtte er eene bijgeloovige gedachte
aan, vreezende dat de wind haar uit mocht blazen, die kleine vlam welke den vorm
had van een hert...
Ook Bettemie had eene waskaars aangeboden. Zij bad thans, op den grond
geknield, haar rozenkrans. Het viel zeker aan hare ontroering toe te schrijven dat
hare pijn meer en meer toenam; hare gedachten werden verward. De linnen vogel
was ondragelijk geworden. Maar dit moest eene goddelijke beschikking wezen, om
het wonder harer genezing des te treffender te doen uitkomen. Met gevouwen
handen en oogen vol verrukking, naderde zij eindelijk de altijd klagende fontein,
hield naar den bronstraal den tinnen beker gestrekt, en de oogleden neerslaande,
dronk zij langzaam als had zij uit een gewijden kelk het bloed zelf van Jezus' wonde
door de lans geopend, ingezwolgen.
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Zuster Bettemie mocht niet genezen. Zij onderwierp zich daaraan: er waren zooveel
andere zieken, vrij wat lijdender dan zij, waarvoor de heilige Maagd zich allereerst
had moeten ontfermen! Hare ziekte was zoo gering in vergelijking der vreeselijke
kwalen die zij gezien had. Zij zelve had bijna gewenscht slechts op hare beurt
geholpen te worden, na al degenen die het zooveel eerder noodig hadden dan zij.
En toch, hoe weinig er van het uiterlijke ook van bleek, was haar lijden zeer
smartelijk; het ontnam haar alle levensvreugde. Ofschoon het telkens uren achtereen
wegbleef, was het haar een voortdurend schrikbeeld, de schim van een in de
nabijheid vertoevend vijand geworden.
Misschien ook was hare ziekte ernstiger dan men wel kon vermoeden; en had
God haar niet verhoord omdat hij het beter met haar voorhad en haar weldra tot zijn
paradijs zou roepen!
Doch daarop werd zij weder door eene huivering aangegrepen; zij zou nog niet
durven verschijnen voor haren rechter; niet dat zij doodzonden had bedreven wier
roest het gepolijste metaal harer ziel zou aankleven; maar het was niet voldoende
behouden te zijn en van het oogenblik af dat in den hemel het eenieder naar zijne
verdiensten zou gaan, moest zij zich tooien met goede werken, met leliegeurige
deugden, om zich daarvan een krans voor de eeuwigheid te vlechten!
Ziedaar waarom zij hechtte aan haar lichaam, een werktuig van zonden, maar
ook tot volmaking. Daarom wilde zij leven, lang voortleven, tot aan de uiterste
grenzen van het menschelijk bestaan.
Op nieuw raadpleegde zij de geneesheeren en hervatte de voorgeschreven
behandeling. Elke dokter
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had een andere uitspraak. Zij had er verscheidene bezocht, telkens op nieuw van
hoop vervuld en tusschen hun verschillend oordeel heen en weer geslingerd. Alles
zou zij gegeven hebben, al het weinigje geld dat zij verdiende hebben opgeofferd,
al hare spaarpenningen hebben besteed, als zij slechts had kunnen herstellen en
niet meer lijden
En altijd wederom keerde die onuitroeibare pijn terug, in weerwil van alle
geneesmiddelen; meer en meer werd het arme hoofd gefolterd onder den linnen
vogel, die onder het voortloopen in een looden vogel herschapen werd.
De arme zuster Bettemie was ten einde raad. Zij durfde niet meer uitgaan en bleef
gansche weken achtereen opgesloten in haar klooster, haar arbeid en kleine
voordeeltjes als kantwerkster verwaarloozende; met het voorhoofd tegen het venster
geklemd, naar de binnenplaats en de stad in de verte turende, als naar eene
verboden vreugde.
Men had haar een man der wetenschap aanbevolen, een beroemd geleerde, die
haar zeer zeker genezen zou. Moest zij nog dit laatste redmiddel beproeven? Maar
dan zou zij wederom afwezig moeten zijn, zich naar eene vrij ver afgelegen groote
stad begeven, nog altijd den kleinen schat harer spaarpenningen verminderen, dien
zij met zooveel inspanning bijeenvergaard had en, sedert hare ziekte steeds door
afnam, gelijk de kaarsen onder de mis...
Toch besloot zij er toe; zij stapte in den trein op weg naar de bewuste stad en op
het spreekuur meldde zij zich aan bij den geneesheer op wien haar laatste hoop
gevestigd was. Zij wachtte geruimen tijd in een streng gemeubeld vertrek, waar het
gedempte licht slechts ter nauwernood door de zware
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gordijnen binnendrong. Haar borst was beklemd door eene zekere vrees, zooals
het geval was wanneer zij te biecht moest gaan; zij had het gevoel als knelde haar
een te eng keurslijf, waartusschen zij haar hert hoorde kloppen met het regelmatig
getik van een uurwerk. Onder de vermoeienis en de warmte van die lange reis was
hare gewone pijn wedergekeerd. Wat zou deze man haar verkondigen? Zou hij wel
iets vermogen om haar verlichting te schenken, daar waar God zelf, den dag van
hare bedevaart, ‘Neen’ scheen gezegd te hebben? Wie weet zelfs of het niet verkeerd
van haar was nog langer aan te houden en ten elken prijs te willen genezen, in
plaats van zich moedig te onderwerpen aan datgene wat meer en meer de wil des
hemels en eene beproeving scheen te zijn.
Eensklaps ging de deur open en trad de dokter voor haar. Het was een man van
hooge gestalte, met grijsachtige lokken en baard en een ernstig uiterlijk. Zonder te
spreken gaf hij haar een teeken hem te volgen, en voerde haar naar een ander
vertrek, zijne studeerkamer. Zuster Bettemie was geheel verward. Zij poogde zich
haastig al de verschijnselen te herinneren die zij omtrent hare ziekte had willen
opsommen. Toen hij haar ondervroeg en kortaf verlangde te weten wat zij gevoelde,
werd zij als versteend door zijne toonlooze, ijskoude stem.
Zij antwoordde eenvoudig: ‘Ik heb hoofdpijn...’ Daarop zweeg zij, geheel verlegen,
alles vergeten hebbende, of, liever gezegd, geen woord meer vindende, haar
geheugen als voelende verdwijnen onder dien stalen blik die haar geen oogwenk
verliet.
De dokter hernam, met dezelfde eentonige stem, waarin slechts één droefgeestige
snaar scheen te trillen:
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‘Wij zullen eens zien, zuster; ik zal u moeten onderzoeken...’
‘Ja, mijnheer’, antwoordde het zustertje.
Zij bleef zitten en wachtte af. Zij had ‘ja’ geantwoord uit eigenliefde en verwarring.
Maar zij had niets begrepen van dat woord: ‘Ik moet u onderzoeken!’ Dit durfde zij
niet bekennen en nog minder eene nadere toelichting vragen aan dat steenen beeld
dat de woorden op hare lippen deed bevriezen.
Hij was opgestaan en gebood haar te gaan liggen.
‘Neem hier plaats, zuster!’
Zij begon te beven en heel haar gelaat ondervroeg hem naar zijne bedoeling.
‘Ja, ik moet u onderzoeken, uw longen en maag nagaan, want hoofdpijn kan
daaruit voortspruiten.’
Het begijntje sidderde. Instinctmatig zochten hare vingeren het kleine koperen
kruisbeeld dat als een sieraad aan het uiteinde van het hagelwitte linnen op haar
borst hing. Zij omklemde het in diepe ontroering. Zij begreep thans wat hij wilde.
Haar hals ontblooten dien zijzelve nooit gezien had. Het zou een zonde wezen!
Hare gansche ziekte was dus slechts een list van den duivel geweest om haar in
die bekoring te brengen? Indien zij gedurfd had, zou zij een groot kruisteeken hebben
gemaakt. De geneesheer wachtte... Bevreesd en ontsteld, klemde Bettemie nog
steeds vaster haar crucifix in de handen.
Een oogenblik heerschte er stilte.
‘Welnu!’ zeide de dokter.
‘Neen,’ mijnheer.
Menschenkennis bezittende, raadde hij hare gewetensbezwaren en poogde hij
deze in slaap te wiegen. Een dokter is geen gewoon man, maar de biechtvader der
zieken.
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Doch zuster Bettemie geraakte al meer en meer verschrikt; bleek als haar linnen
lap liep zij langzaam op de deur toe:
‘O! neen, mijnheer, laat mij vertrekken!’
En zij scheen te smeeken, alsof zij zich waarlijk niet langer vrij maar bedreigd
waande, en hare zwakke stem was die van een slachtoffer, dat zich in een valstrik
gelokt ziet.
Zoodra zij zich wederom alleen op straat bevond, begon zij te weenen. Zij was
diep ongelukkig. Niet één geneesmiddel! Niet de geringste hoop! De meeste
geneesheeren wisten niets en deze, dien men geleerd noemde, had haar gevraagd
wat zij niet doen mocht. Hij had haar wel gezegd dat het geoorloofd was en dat zelfs
de doktoren God daarmede niet beleedigen. Maar dat waren slechts hinderlagen
van den booze; met haar echter zou hem zijne boosheid niet gelukken, nooit zou
zij er in toestemmen.
Misschien wel zoo zij er van sterven; maar men moest den dood boven de zonde
verkiezen. Zij durfde er met niemand over spreken, zelfs niet met de moeder overste,
noch ook met haar biechtvader; het had haar een weinig schaamte achtergelaten,
die zij in zich verscholen bleef houden gelijk hare lokken onder haar kap verborgen
waren.
Zustertje Bettemie bezweek als het slachtoffer van haar gewetensbezwaar. Tot
het eind toe, weigerde zij zich te laten onderzoeken of betasten, om. de ware oorzaak
harer kwaal te leeren kennen. Zij kwijnde langzaam weg, een ra adsel voor de haar
behandelende mannen van het va k, en misschien martelares dier engelachtige
kuischheid, fijnheid van gevoel eener kinderlijke reine ziel, teerheid van het
hermelijntje dat liever sterft dan zijne sneeuw te verlaten.
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Maar op het oogenblik dat zij den dood voelt naderen, dat de priester haar voor het
laatst zal naderen, maakt zij zich ongerust tot zelfs over haar hoofdje zonder kap
en de lokken die op het hoofdkussen ontbloot liggen. Dat zelfs kwetst hare verheven
gevoelens als klein zusterke, als een al te blijkbaar overblijfsel van het lichamelijk
omhulsel.
En in haar jongste uur, vond zij de kracht nog de hand te brengen aan die slapen
waar de pijn haar geen rust liet, om een teeken te geven dat men er het hoofddeksel
en de volgens den regel geplooide vleugels omheen zou spelden. Toen dit geschied
was slaakte zij een luiden kreet: ‘De linnen vogel! de linnen vogel!’ alsof hij, na haar
zoolang te hebben doen lijden, uit Gods hemel nederdaalde - thans genezen en
zoo luchtig - om zich voor alle eeuwigheid op haar hoofd neêr te vleien, gelijk de
Duif zelve van den Heiligen Geest!
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Dichtkunst, letteren.
Een latijnsch schoolboek,
met vlaamsche voorbeelden, te Leuven, vond 1483 gedrukt,
door Edw. van Even.
e

ONDER de schoolboeken welke, in de 15 eeuw, voor de studie der humaniora
geschreven werden, bekleedden de ‘Regels der spraakkunst’ van N i c o l a u s
P e r o t t i eene voorname plaats. Het werk verscheen voor de eerste maal te Rome,
bij Coenrard Sweyngheyn en Arnold Pannartz, in 1473, en vond zoo ruimen bijval
dat er, vóor het einde der eeuw, meer dan vijftig verschillende uitgaven voor handen
waren.
e

Perotti was een man van hooge geleerdheid. Op het einde der 14 eeuw te
Sassoferrato, eene stad van Umbrië, geboren, omhelsde hij den geestelijken staat
en werd opvolgelijk tot de waardigheid van aartsbisschop van Spontino en van
n

Napels verheven. Hij overleed den 13 December 1480.
Perotti's werk bestaat uit samenspraken tusschen den meester en den leerling.
De grammatikale oefeningen loopen over onderwerpen van verschillenden aard:
gods-
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dienst, geschiedenis, zedeleer, natuurkunde, enz. Terwijl de jongeling het latijn
machtig wordt, verrijkt hij zijnen geest nog met andere nuttige kundigheden.
e

Twee leuvensche drukkers der 15 eeuw bezorgden van het werk eene uitgave
voor vlaamsche leerlingen bestemd. Deze drukkers waren HERMAN VAN NASSAU en
RADULPH LOEFFS.
Bekend is het dat Jan van Westphalen, in 1474, de drukkunst te Leuven had
ingevoerd. Hij was, gelijk men weet, te Aken, een dorpje van het bisdom van
Paderborn, in Westphalen, geboren, en had zijne kunst te Mentz of te Keulen geleerd.
De man telde onderscheidene gezellen (socii) die hij vermoedelijk uit Duitschland
(1)
had medegebracht . Herman van Nassau was, naar allen schijn van waarheid, een
der gezellen van Jan van Westphalen. Hij had tot genoot een anderen leuvenschen
drukker, Radulph Loeffs. Deze laatste, te Driel, in Gelderland geboren, werd den
n

5 Maart 1472 te Leuven ingeschreven als leerling der hoogeschool. Hij legde zich
op de drukkunst toe en werd, in 1481, de vennoot van Gillis van der Heerstraten.
Ten jare 1484 bezorgde hij te Leuven eene uitgave van het werk van den
rechtsgeleerden Bernard de Parma. Later verliet hij Brabant en vestigde zich te
Bommel, in Holland.
Het eenig tot dus verre teruggevondene exemplaar der leuvensche uitgave van
Perotti's werk, vroeger het eigendom van den gekenden liefhebber Frans Vergauwen,
behoort thans aan de openbare boekzaal der stad Gent. Door den geleerden
bewaarder dezer uit-

(1)

e

Zie ons artikel: Renseignements inédits sur les imprimeurs de Louvain, au XV siècle, in den
Bibliophile Belge van 1865.
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muntende boekerij, Doctor Ferdinand Vander Haegen, werd het ons op de
allervriendelijkste wijze ter leen verstrekt. Bij het openbladeren van het boek
bestatigden wij dat het niet zonder belang is voor de studie onzer moedertaal. Zulks
deed ons natuurlijk besluiten er de aandacht der liefhebbers onzer taalstudie op te
vestigen.
o

Het boek vormt een band in 4 parvo, van 164 bladzijden. Het verscheen zonder
jaarmerk; doch, moet rond 1483 van de pers zijn gekomen.
Loeffs, de vennoot van Herman van Nassau, stond reeds in 1481 in betrekking
met Gillis van der Heerstraten. In 1484 drukte hij voor eigene rekening. Ten jare
(1)
1491 vondt men hem gevestigd te Bommel .
De eerste bladzijde van het boek is wit. Op de keerzijde leest men:
Prefatis in regulas Grammaticales Nicolai Perotti viri doctissimi atq elocquentissimi.
Op de derde bladzijde:
Nicolai Perotti Episcopi Sypontini viri doctissimi et Poete laureati ad Pyrrhü
perottum nepotem ex fratre Institutio grāmaticalis ac primis litterar̄ elemētis ad
cōsummatissimam usq latine līgue elegātiā Feliciter incipit.
Op de laatste bladzijde van het boek leest men:
Regute grāmaticales Reverendissimi pātris et domini domini Nicolai Perotti
Archiepiscopi Sypontini viri doctissimi atā eloquentissimi Feliciter Expliciunt. Impresse
Lovanii per me Hermannum de nassou et Radulphum Driel.
De voorbeelden gaan in 't vlaamsch den latijnschen tekst vooraf. Men leest er:

(1)

Zie ons hooger beroepen artikel.
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De boeken keerendeende lesende leert men vele dinghen.
In evolvendis ac perlegendis libris multa discuntur.
Myn oem die trecken sal in dwalsche lant heeft mi vele dincs bevolen
Profecturus patruus meus in Galliam multa mihi negotia reliquit.
e

Gelijk men ziet bleef Vrankrijk bij ons, in de 15 eeuw, nog steeds het Walschland
heeten.
De spelling bewijst dat de volkstaal in de lagere scholen met zorg moest worden
onderwezen. De woorden scoeien, vloeien en naeien worden steeds met eene i
gespeld. De ij is gestippeld in de woorden benijden, pijnen, spijsen, wijken, enz.
Elders blijft de letter ongestippeld.
De voornamen mij, gij, hij worden mi, ghi, hi geschreven; de woorden blijven en
schijnen, bliven en schinen.
Sporen van het persoonlijk voornaamwoord di voor u en gij zijn er aanwezig:
Als ic di instruere dan leerdi.
Ofschoon men uit het latijn overbracht, wordt in het werk geen misbruik gemaakt
van bastaardwoorden. Dit gaan wij door het overschrijven van eenige voorbeelden
toonen.
Worde Virgilius van den meester ghelesen hi soude gheleert worden.
Verstaen sijnde de zake worden de zieken eer ghenesen.
Want ghi scepen sult in Ascien en trecken te vele plaetsen van waer ghi rike
wedercomen sult, doet met goeden moede.
Want ghi vele dinghen hooren sult; so moetti d'beste kiesen eñ daer in bliven.
Moestic Virgilium van buten leeren ic soude nerntigher sijn.
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Ic die van Roome gheboren ben, bin minder dan die ghene die meerder sijn eñ
meerder dan die ghene die minder sijn.
Over de schooltucht ontmoet men een paar volzinnen, welke bewijzen dat, in die
dagen, de meesters met de leerlingen niet al te zacht omgingen.
Men leest er:
Den iersten (keer) dat yemant van minen scolieren wt gaet sonder orlof, salic hem
gheven een plamace; ten anderen male salic hem corigeren.
Ierste misdaet salic u vergeven mar ten tweeden male salic u naec gheselen.
Wij sluiten onze aanhalingen met het overschrijven van eenen wensch, die nog
heden tot de Vlaamsche jeugd kan worden gericht.
‘Dat ghi van daghe te daghe meer leert verblide ic mi zeere en dancke Gode die
u van ioncs dien sin verleent heeft. Ende hope dat ghi niet doen en sult daer ute ghi
mocht den goeden en excellenten mannen uwen vader ende oude vader onwerdich
schinen.’
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Nederlandsche en andere oudheden.
e
Een Zoenbrief van de XIV eeuw,
betreffende de familie van der Noot, met heraldieke bijzonderheden
door J.Th. de Raadt.
(1)
Slot .
Bijlage I.
Onuitgegeven berichten omtrent het geslacht van der Noot.
OP den 17 Juli 1361 vestigen Jonkvrouw Aleydis Campsoris en haar man, Wouter
te

van der Noet, ten behoeve van de S Gudulakerk, voor het jaargetijde van wijlen
Magister Willem Toenijs, eene jaarlijksche rente van 40 stuivers, gehypothekeerd
t

op een erf achter de S Gaugericuskerk (domistadium retro ecclesiam Sancti
(2)
Gaugerici .
Op 4 Febr. 1368 (n. st.) komt Gherem van der Noet, zoon van Jan, als scildere
voor, onder de pro-

(1)
(2)

Zie Dietsche Warande, 1893, bl. 255.
o

Cartularium, Reg. n 422, fol. 200. Kerkelijk archief.
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(1)

visoren der broederschap van den H. Eloyzius te Brussel .
9 Febr. 1381 (n. st.) Willem, zoon van wijlen Antonie Campsor, doet overdracht
van een cijns op een erf, gelegen in de Raemstraete, genoemd 't Nuwelant, aan
Wouter van der Noot, handelende voor hem zelven en zijne broeders en zusters,
Gijsbert van Buyseghem en Radolph Metten Scachte, optredende voor zijne moeder,
Jonkvrouw Elisabeth de Mol (Tsmols), alle eigenaren van bedoeld erf (domini fundi).
(2)
Deze overdracht had plaats voor Everard T'Serarnts en Gysbert Pijpenpoy ,
(3)
Schepenen van Brussel .
1384. Domicella Elisabeth, dochter van Jan Uuten Steenweghe, bijgenaamd van
der Noot, en Willem de Bigardis, bijgenaamd Rongman, haar man, stichten in de
Sinte-Gudulakerk een jaargetijde van Domicella Margareta Leonis, bijgenaamd
(4)
Versophien, echtgenoote van dien Jan .
25 Maart 1428 (n. stijl). Heer Wouter van der Noot, van Brussel, doet, voor
Schepenen van de Poort van Assche, aan Heer Hendrik van Ginderboven, gezegd
te

Coels, priester, ten behoeve van de Kapellanie van S Geertruida, op 't gasthuijs
te

van S Gudula te Brussel, overdracht, als liefdegift, van een cijns in geld en in
kapoenen, welken hij vroeger verkregen had van Wil-

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

Cartularium der abdij van het Roode Klooster, fol. 89 verso; thans in het Rijksarchief, afkomstig
van de verkooping van Cheltenham.
Hij is misschien de Gysbrecht Pipenboy, die in den Zoen brief voorkomt onder de vrinden en
magen van Peter van der Noot.
te

r

Cartularium van S Gudula; Cart. et Ms., n 62.
Cartularium der kerk, voortgekomen van de verkooping van Cheltenham.
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lem van der Straten, gezegd Hacke, en van Wouter, natuurlijken zoon van wijlen
(1)
Jan van Wachelgem .

Bijlage II.
In den name ons Heeren, Amen.
Wij, Michiel van (!) Noot, Gerard van der Noot, Jan van Heetvelde, Jan van
Sinte-Goricx, Willem Eggloy, Everard Tserclaes, Lodewyc Tshertogen, Peter
(2)
Mennens, Ridderen, Jan van Griethuyse, Willem van(!) Crommercammen , Everard
Schore, Jan Taye, Gysbrecht Pypenboy, Willem Mennens, Jan van den Berge,
Zegher van Hamme ende Henric Carloe, als bestaende vrinden en magen van die
vaderlycke en moederlycke zyde van Peter en wylen Joris van der Noot, kinderen
van wylent Heeren Henrics van der Noot, Ridders, ende van Vrouwe Marie
Schrihane, sine weerdinne, ter eenre,
Zeger van der Noot, Adolph van der Noot, Bauwen van der Noot, Jan Magnus,
Willem Osy, Henric Theunis, Willem van Coudenberge, Jan Collay, Phlips Meerte,
Willem Crane, Jan Bildoyn, Conraed van Stalle, Ridderen, Jan Cabelliau, Merten
(3)
van Gavre , Gillis van

(1)

o

o

(2)

Cartularium der kerk, Cart. et ms., n 62, ol. 90 v .
Deze familie heette van der, Uter of Uytter Crommercammen. Waarschijnlijk heeft de afschrijver
niet gelet op het verkortingsteeken aan het begin van het woord.

(3)

Op 23 October werd in de S Gudulakerk het jaargetijde gevierd van den priester Adam van

te

o

Gavere. Register n 338 van het Kerkarchief vermeldt, fol. 159 te dien aanzien: 23 Octobris,
Dominus Adam van Gavere, priester, leeght achter Sinte Marien Magdaleenen coor, onder
eenen witten steen, met een kelcke ende eenen schilt, met dry maenen daerop (een keper
vergezeld van drie wassende manen? Vergel. het Armorial général).
Heer Adam van Gavere, priester, bezat, in 1440, eene rente van 48 croenen, ten laste van
het land van Mechelen, toen toebehoorende aan Jan van Wesemael, erfmaarschalk van
o

Brabant (Rijksarchief te Brussel, Leenregisters van Brabant, Reg. n 6, fol. 39 verso).
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(1)

Staeckenbroeck, Zegher Uitterlymingen ende Jan van Aa , als naeste vrienden en
magen van Wouter van der Noot, zoone wylen Heeren Willems, Ridders, en van
vrouwe Agnes van Baesdonck, syne weerdinne, ter twieder zyden.
Doen condt ende maken kennelycke, dat wy al te samen om minne en
vrienschappe te houdene tusschen den voorsz. Wouteren ende Peteren van der
Noot, onsen neven, eerst, door den bitteren lyden en passie van onsen lieven Heere
vergeten hebbende het rancoer dwelc wy lange in onse herten gedragen hebben,
mits der onenigheid van twee so naer onse vrienden, hebben gemaeckt enen
volkomen zoene tusschen den voorsz. Wouter ende Peter van der Noot, nopende
den neerslagh, bij denselven Wouteren ghedaen in den persoon des voorsz. Joris
van der Noot, broeder van den voorsz. Peter, oock onsen neve, dien God almachtigh
genadigh wesen wil, ende dat by tusschenspreken en vrindelycke onderwysinge
van Eerw. heere, Heere Peter van Huffele, canunck der kercke van Sinter Goedelen
en g'eed secretaris deser stede, door syne vrindelycke en goddelycke onderrichtinge
van vergiffenis, by hem an de partyen ghequetst gedaen, ende alsoo den neerslagh
uit domheid des jonckheids ende by faute van rypen verstande is toegecommen
door die schoonheit eender Edele Jonckvrouwe, genoemt Goedele van der Zennen,
dochtere Heer Willems van der Zennen, Riddere, die by den voorsz. Joris van der
Noot aflyvige ende den voorsz.

(1)

Verscheidene van deze opgenoemde personen komen voor onder den magistraat van de
stadt Brussel.
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Wouter ter houwelycke is vervolght geweest, waer uit den haet tusschen hun beiden
secretelyc is blyven wassen, ja oock dat sy te diversche stonden met dollen(!) en
andere geslepen wapenen d'een den anderen hebben geproeft, soo om voorder
rancoer te beletten en meer args en quaeds te schouwen, sy overeenkommen in
der manieren naerschreven.
In den eersten, dat die voorsz. Wouter met enen voorbedachten berouwe ende
leedwesen in der kerke van den Bagynhove, alwaer den voorsz. Joris aflyvigen
(1)
begraven leid, sal schuldigh wesen met vollen rouwe, sonder cappruine ofte gordel,
voor 't graf desselfs Joris, op synen knien, met gevouwen handen onsen leven Heer
God ende syne gebenedyde moeder, mitsgaders Peteren, synen neve, broeder des
voorsz. Joris, in presentie van ons vrienden voorsz. van den voorsz. nederslage te
bidden vergiffenisse ende, aldaer kussende het graff, te verclaeren dat hem van
herten leed is, ende in teecken van dien den selven Peter overleveren synen gordel
metten dolle, met oock synen wapen roc, den welken gehangen sal worden boven
den grave des voorsz. Joris; sal oock schuldigh wesen, om hem met Goed
versoenen, alle weken des sondaegs, drie jaren langh geduirende, moeten doen
geven ende deilen een en dartich witte broden, elck van veertigh oncen, met tien
ponden payements op elcken brode, in der kercke van Sinte Goedelen, aen dertich
oude personen, ende een dertighste broot metten gelden zall gegeven worden den
costere van der selver kercke; ende sal van gelycken doen vyff jaren langh
geduerende, ter eeren van die vyff wonden ons liefs Heeren, t' elken Palmavond,
wesende den sterfdagh des voorsz. Joris, aen

(1)

In het stuk staat: crappuine.
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een en dertigh arme oude vrouwen, wesende boven tsestigh jaeren, ende tot dien
moeten geven an den voorsz. Peteren van der Noot, des voorsz. Joris broeder, drie
hondert mottoenen.
Item sal oock geloven, in handen der priesters, de voorsz. Joffrouwe Goedelen
van der Zenne niet meer te vervolgen, maer synen sin ende affectie geheel ende
al van daer weren, op dat 't rancoer weder niet en groeje, maer geheel ende al
erlegh blyve.
Item ter weder zyden, sal die voorsz. Peter onsen neve, broeder des voorsz. Joris,
voor den priester en ons allen, voor ofte naer der missen, geloven ende by eede
bevestigen de voorsz. Wouter, der neerslaege angaende, nimmermeer verwyt te
doen, nóch laten doen, noch oock die wrake begeren ofte doen begeren, by hem
selven ofte jemanden anders, maer den voorsz. Wouter van der Noot, synen neve,
gelyck ende uit vriejer herten vergeven ende hem ontvangen in vriendtschappe,
gelyck hy was voor den neerslagh; ende sullen die drie hondert mottoenen, die hy
van den voorsz. Wouteren in soene ontfangen sal, moeten uitgedeilt worden, in
gelycke partie, aen die huisarmen deser stede van Brussele, op dat niet geseid en
worde, dat sulken bloedige geld onder hem blyve, welke wy vrienden van zynder
zyde niet en begheren oft goed en vinden.
Ende sal oock de voorsz. Peter de voorsz. Joffrouwe Goedele van der Zennen
niet mogen vervolgen ofte ten houwelycke eischen, noch laten eischen, opdat die
voorseide Woutere ende syne vrienden daer door niet en verbitteren ende dese
soene come sonder effect, maer behouden ter weder zyden 't volkomen leetwesen.
Item is noch voorwaerde, in plaetse van leetwesen, dat die voorsz. Woutere van
der Noot zyne waepenen zal moeten veranderen in deser forme, te weten dat hy
sal
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(1)

moeten nemen die sculpen rood in het veld, sulx als 't van oude gestaen heeft, en
het tymberteecken van den mantel swert, in teecken van rouwe, ende sal sulcks
moeten gevoert worden by syne kinderen en kindtskinderen tot den derde grade
toe, doch sullen sy mogen nemen al sulcken van hunnen huise, om der breucken
wille, als 't hem gelieft.
Dat voorts Peter van der Noot synen neve germein, des voorsz. Joris aflyvigh
broeder, sal blyven 't hoofd der voorsz. wapenen van wylen hunnen grootvader
ende sal ooc voor sulcx voordeeligh syn inallen lenen, hem van dier zyden te
versterven, gunnende den selven Peter tot desen den cheyns van Eggloy, die hy
als hooft van der wapenen besit.
Item sal oock schuldich wesen den selven Peter over te leveren alle getuigh van
harnas, boogen, stalen, bordueren van peerden ende alle verstaelde sweerden, die
hy, Woutere. als gecommen synde van oudsten zoone, naer der doodt Heeren
Geldolphs van der Noot, syn grootvader, uit synen sterfhuise hadde ontfangen, met
oock alle die wapenen, clederen, hangende in die sale ende camers.
Item sal noch te plaetse aldaer den nederslach is gebeurt, d' welk is geweest up
't kerckhof van Sinte Goedelen, voor der kercke deuie, an de langhe trappen moeten
doen maken een crucifix met eene Magdalene, ten leedwesen dat den neerslagh
op het ghewyde is gebeurt, ende oock te eeuwiger memorien.
Item sal die voorsz. Peter in plaetse van die voorsz. overleveringe den voorsz.
(2)
Wouteren, synen neve, moeten leveren alle bruturen , soo gheestelycke als andere,

(1)
(2)

Id est schelpen = coquilles.
Bordueren?
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ghekomen van Vrouwe Elisabeth van Gondeval, des voorsz Heeren Geldolphs
huisvrouwe, daer op haer wapenen quartieren van haren ouder syn staende, ende
tot dien de gecante lelie van diamanten met den peerlen in goldt gestelt.
Item is oock te wetene dat Jan, des voorseide Wouters broeder, en Marie ende
Anna, syne susters, ende die hier naer van hun comen sullen, blyven behouden die
wapenen van der Noot, ghelyck sy die van hunnen vader hebben ende voor date
des neerslagh ghedragen; dan word 't veranderen alleenlyck verstaen op die naer
commelingen, tot den derden grade, die van den voorsz. Wouter, gehouwt synde,
souden mogen commen. Alles sonder fraude, argh of list.
Ende opdat wy betoonen mogen dat den wille van beide onse voorgenoemde
neven sulcke es en hem in alles in vrede begeren te behouden, soo hebben wy met
hen overcommen, bezeghelt ende onse zeghelen metten hunnen tot meerder
vastigheit doen aenhanghen en gebeden den voorsz. Heeren Peter van Huffele
dese te willen bewarren en teeckenen.
Gedaen binnen der stad van Brussele, op den derden dagh van hoymaent, in 's
jaer....
Onderstondt: Geschreven aldus, ghecollationneert teghens een seer oud
geschrifte, geschreven in parckement, gheintituleert aldus: ‘Dit is de zoene Wouters
van der Noot, synen neve, van den neerslaege by hem gehad in den persoon van
Joris van der Noot, synen neve, ende is dese copie teghen 't voors. oud geschrifte,
ierst ghecollationneert synde, bevonden t' accorderen, by my ende was onderteeckent
P. GALLAERT.
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S -GEREON EN KATHARINA VAN SIENA
Bode, Geschichte der D. Plastik. Berlijn, Grote.
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Beeldhouwkunst.
Beeldhouwwerk van omtrent 1500.
(Met plaat.)
IN het museum te Neurenberg bevinden zich twee groepen van in hout gesneden
figuren, welke wegens hunne groote eigenaardigheid sprekende voorbeelden zijn
der kunstvaardigheid van het begin der zestiende eeuw.
Die groepen zijn: Paus Zosimus met de heilige Barbara en S. Gereon met S.
Katharina van Siena.
Het zou overtollig wezen er naar te zoeken wat wel aanleiding heeft gegeven tot
het bijeenstellen dezer personen. Des te eer, omdat meestal de grond daartoe een
geheel andere is dan die, welken wij in onze eeuw daaraan toeschrijven.
In den regel drukken zulke figuren de herinnering uit aan den patroon-heilige,
wiens naam door den besteller of schenker van het kunstwerk werd gedragen.
Ons alleenlijk met de hier afgebeelde groep een oogenblik bezig houdende,
zouden wij kunnen gissen, dat de kunstenaar twee personen heeft willen bijeenstellen
welke door overeenkomst van streven eene zelfde gedachte uitdrukken; want St
Gereon een der helden van het
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‘Thebaansche legioen’ en in 1120 eerst te Keulen uitgegraven, streed omtrent 318
met stoffelijke wapenen tegen uiterlijke vijanden, Katharina, in de veertiende eeuw
met het onstoffelijk woord harer vermanende stem tegen de misbruiken van de
vijanden der Kerk gelijk dezen in die eeuw in haren eigenen boezem woelden als
zij ook al niet openlijk tegen haar opstonden.
Door de afwezenheid van alle andere aanknopingspunten is het echter onmogelijk
van het doel des kunstenaars met eenige zekerheid te spreken. Het is alleen een
feit, dat de meeste Duitsche museums belangrijke vruchten der beeldhouwkunst
van het begin der zestiende eeuw bezitten, eene eeuw welke overigens aan de
uitoefening dezer kunst niet gunstig is geweest. Ook is het eene zekerheid, dat de
aldus bewerkte figuren in den regel personen uit de kerkgeschiedenis voorstellen
en dat de groep waarvan wij spreken, met vele andere dergelijke figuren, duidelijk
bewijzen, dat men met de voorstelling dezer heiligen bepaalde personen heeft
bedoeld, welke zich hoogst waarschijnlijk om de opgegeven redenen op deze wijze
hebben laten afbeelden.
Merkwaardig is het evenzoo dat de beide groepen van het germaansche museum
te Neurenberg beschilderd zijn en als bewijs strekken hoe lang men deze gewoonte
heeft voortgezet.
Wij willen den lezer niet uitvoerig wijzen op alle schoonheden welke men hier in
de onderdeelen vindt: de waardige houding, de plooiing der kleederen, het geheele
karakter en de fijne bewerking der onderdeelen. Alleen mocht het schijnen als of
de figuren wat kort bij een gesteld zijn (wat men aan Scheffers Dante en Beatrice
beter zou kunnen verwijten). Wij moeten ons hierbij herinneren dat de door den
kunstenaar bewaarde ruimte bij de vlakke teruggave onzichtbaar wordt.
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Wij verheugen ons op dit voortreffelijke werk der beeldhouwkunst van 1510-1520
hier met een voorbeeld te kunnen wijzen, waaruit wij zien (als 't niet bekend ware)
dat niet alle kunstenaars van die eeuw zich door den nieuw opkomenden
heidenschen stijl niet lieten verschalken.
Deze tegenstand duurde de geheele zestiende eeuw in noordelijk Europa voort.
Wij hebben daarvan een treffelijk voorbeeld uit de schilderkunst gevonden, in de
schilderij van Antoni Stevens van Mechelen, van omtrent 1600, in onze vorige
(1)
aflevering teruggegeven.
ALB. TH.

(1)

Wij herhalen nog eens, bij deze gelegenheid den wensch iets meer van Antoni Stevens te
vernemen. Tot nog toe kennen wij van hem geene andere schilderij dan het altaarstuk van
Echternach (Zie de aflev. van Mei, 1893).
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Dichtkunst, letteren.
Uit eene Leyse ter eere der H. Maagd Maria.
U croen blenct seer end u campielen,
in aenschijn meer, dus sijn die zielen
verbliit van u ontsprekelijk
gout rosen haer sampielen.

Vergelijkt men het woord sampiel met castiel, dan kan men sampeel (casteel)
vermoeden. Vergelijkt men carta met saerter, dan kan men wederom sampeel =
o

campeel vermoeden. Te Kortrijk hoore ik trampo = drapeau; vermoede, dus 3
campeel = capeel, bij De Bo kapeel, d.i. capeau, chapeau, chapelet, roozenkrans,
roozenhoed, guirlande, couronne (de fleurs). Het w. sampiel kan guirlande
beteekenen; of nu 't verband die beteekenissen toelaat en wete 'k.
GUIDO GEZELLE.
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Zedegeschiedenis.
Iets over het tweegevecht van weleer.
door P.B. Mets, Mind. Conv.
HET tweegevecht schijnt nu eenmaal tot de zeden onzer eeuw te behooren. Ondanks
verbod, ondanks de veroordeeling van het gezond verstand, zijn er nog altijd mannen,
die hun beleediger, dikwijls om eene beuzeling, uitdagen. Soms stroomt er bloed,
soms loopt de zaak vrij vreedzaam af, doch aan de zoogenaamde eer is dan toch
voldaan. En deze dwaasheid, zelfs veroordeeld door mannen als Jean-Jacques
Rousseau, Blaise Pascal, Arthur Schopenhauer enz., heeft zulke diepe wortelen
geschoten, dat men in vele landen eenvoudig te kiezen heeft tusschen het
tweegevecht, of het nederleggen zijner waardigheid.
e

De verlichte mannen onzer 19 eeuw, die nog altijd volgens Rousseau: ‘confondent
le nom sacré de l'honneur avec ce préjugé féroce, qui met toutes les vertus à la
pointe de l'épée,’ zullen het minder aangenaam vinden, te moeten hooren, dat het
tweegevecht een overblijfsel is uit de tijden der zoogenaamde ‘Barbaren’; dat het
ook in de middeleeuwen door het bijgeloof als Godsgericht werd gebezigd; en
nogtans is dit de volle waarheid.
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De volkeren, door de ‘Barbaren’ overwonnen, namen al spoedig de ge bruiken
der overwinnaars aan, en zoo werd het duël algemeen verspreid.
Tacitus verhaalt ons dat de Noordelijke volkeren, de ‘Barbaren’ dus, de gewoonte
hadden hunne geschillen door de wapenen te beslechten. Bij deze volkeren gold
immers alleen de kracht. Wanneer iemand tot de koninklijke waardigheid werd
verheven, dan werd hij op een schild rondgedragen; het schild, het zinnebeeld der
kracht, was ook het bewijs van zijn recht, van zijne souvereine macht. Niemand
werd tot koning verheven, tenzij hij zich eerst door de wapenen had onderscheiden.
Het was bij de Noordsche volken een algemeen verspreid begrip, dat het beter
was, de geschillen te vereffenen door de wapenen dan door de rede, beter door
den strijd dan door woordentwist. Zulke wet was in al de Duitsche landen, in
Scandinavië en Noorwegen in voege. Zeker is het, dat de Salische, Allemannische
en Beiersche wet het tweegevecht onder bescherming nam en zelfs voorschreef
tot oplossing van sommige geschillen.
Bergier geeft in zijne ‘Dictionnaire de théologie’ drie oorzaken van het tweegevecht:
1. Eene onafhankelijkheid en wilde vrijheid, waardoor een ieder het recht meende
te hebben zich zelven te wreken, of liever waardoor men geen ander recht erkende
dan de kracht. 2. Eene slecht opgevatte gedachte van eer, steunende op eene
valsche waardeering van kracht en moed, waardoor men geheel de verdienste des
menschen in de kracht des lichaams plaatste. 3. Een blind bijgeloof, waardoor men
in den afloop van een tweegevecht goddelijke tusschenkomst zag, omdat men
meende, dat God op zichtbare wijze de onschuld moest beschermen; vandaar het
woord ‘Godsgericht’.
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Alvorens verder de geschiedenis van het duël te behandelen, een enkel woord over
den eed.
Het gewone Godsgericht toch bestond in den eed, met het tweegevecht, het
gebruik van water en gloeiend metaal tot bevestiging Over deze twee laatsten
spreken wij hier niet
Vooreerst de eed. Deze geschiedde op verschillende wijzen. De beschuldigde
nam een handvol doornen, wierp deze in de lucht en getuigde bij den hemel zijne
onschuld; soms hield hij, met de lans in de hand vol, dat hij bereid was, door het
zwaard te bevestigen, wat hij onder eed had getuigd, maar het algemeenste en wat
ook het langste bestond, was de eed op een graf, op de reliquiën der heiligen, op
het altaar, op het H. Evangelie.
Verklaarde iemand onder zulk een eed, dat hij onschuldig was, ook al was de
eed lijnrecht in strijd met een duidelijk bewezen feit, die mensch werd geloofd Immers,
men meende, dat God onmiddelijk den meineedige moest straffen. Men vergat, dat
God dikwijls den schuldige in deze wereld ongestraft laat, en uit een schijnbaar
wonder, maakte men de gevolgtrekking, dat God altijd onmiddellijk met den bliksem
zijner wrake den schuldige moest treffen. 't Is zeker niet te verwonderen, dat
booswichten van het geloof der goede menigte geducht partij trokken.
e

e

Vandaar de meineeden in de X , de XI en latere eeuwen.
Zoo een hebzuchtige, volgens de wet der Longobarden, onder eed verklaarde,
dat het land zijns buurmans hém (den hebzuchtige) toebehoorde, kon hij zeker zijn,
dat het hem geschonken werd. Te vergeefs toonde de eigenaar aan, dat het
gemeende recht op valsche titels steunde - hij verloor zijn eigendom.
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Bestond er echter eene zware beschuldiging, door vele getuigen bevestigd, maar
wier getal toch minder was, dan door de wet was voorgeschreven, dan vormden
dezen slechts eene verdachtmaking, die groot of klein was, volgens het getal
aanklagers. Dit viel menigmaal voor, omdat de wet vele getuigen vroeg. Twee en
zeventig tegen een bisschop, veertig tegen een eenvoudig priester en meerdere of
mindere tegen een leek, volgens de waardigheid van den beschuldigde of de grootte
der aanklacht. Was het getal niet voldoende, de beschuldigde kon niet veroordeeld
worden; doch hij was verplicht meerdere personen voortestellen, die zijne onschuld
betuigden. Soms werden zij door den rechter benoemd, die in alle geval het getal
bepaalde. Gewoonlijk was dit 12, doch meestal hing het af, van het getal der
beschuldigers. Deze getuigen bevestigden de onschuld van den aangeklaagde, of
liever zij getuigden als hunne meening, dat de aangeklaagde schuldig was.
Zoo lezen wij, dat Gontran, koning der Bourgondiërs, Clotarius II niet voor zijn
kind, maar voor dat van zijn broeder Chilperic, erkende. Fredegonde, moeder van
Clotarius, zwoer dat het de wettige zoon van Gontran was. en liet die zaak door 3
bisschoppen en 300 andere getuigen onder eed bevestigen. Dit was voor Gontran
genoeg, en hij geloofde aan de onschuld zijner echtgenoote.
Soms mocht ook de aanklager, een gedeelte der getuigen voorstellen, die met
den aangeklaagde moesten zweren, maar deze kon er altijd twee of drie weigeren.
Deze getuigen behoefden alleen te verklaren, dat zij geloofden, dat de beklaagde
onschuldig was; dit maakt het duidelijk, hoe de aanklager getuigen kon leveren aan
zijn tegenstander. Hij had slechts te verklaren, dat deze of gene persoon den
beklaagde, zijne
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zeden, levenswijze, enz. goed kende. Zoo nu de beklaagde zeker was van zijne
onschuld en zijn goeden naam, daagde hij den aanklager uit, getuigen tegen hem
te vinden.
Doch zoo men nu aan beide kanten zijne verklaring met een eed bekrachtigde,
wien moest men dan gelooven?
Dan nam men zijne toevlucht tot het tweegevecht, het Godsgericht. Men meende
dat zoo het duël aan den eed verbonden was, de zaak niet meer twijfelachtig kon
zijn, en dat hij, die het recht voor zich had, ook de sterkste in den tweestrijd moest
zijn. Men meende, dat in elk tweegevecht, de steen van David het hoofd van een
Goliath moest verpletteren.
e

Op het einde der V eeuw, bepaalde Gondebald, die ten tijde van Clovis de
Bourgondiërs regeerde en voor een der wijsste koningen van zijnen tijd doorging,
dat zoo een der partijen den eed weigerde en zijn recht door de wapens wilde
toonen, men dit niet mocht afslaan.
De H. Avitus van Vienne, die vruchteloos werkte aan de bekeering van Gondebald,
welke tot de Arianen behoorde, kon ook deze wet niet veranderen en zij bestond
nog na de bekeering van Sigismund, den zoon des konings.
Bij Gregorius van Tours lezen wij, dat hertog Guntramn Boso die overigens met
(1)
eeden speelde aan koning Guntramn tot bewijs het duël vroeg, wat hij het oordeel
(2)
Gods noemde
Luitprand, vriend van Karel Martel, beschouwde

(1)
(2)

Greg. Tur. Hist. Franç. Lib. V, c. 14.
Ponens hoc in Dei judicio, ut ille discernat, cum nos in umus campi planitie viderit dimicare.
GREG. TUR. t.z. p. Lib. VII, c. 14
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het gebruik van het duël als schandelijk, doch zoo was het in de zeden des volks
ingeworteld, dat hij het niet durfde verbieden noch veroordeelen.
De lombardische koning Rotharis vervaardigde in 688 eene wet, waarin hij de
schuldigen strafte, doch in twijfelachtige zaken beval hij, dat men de zaak door het
tweegevecht moest onderzoeken. Ook de vrouwen waren hierin begrepen, doch
deze mochten iemand kiezen, die voor hen streed.
Agobert, van Lyon trachtte Lodewijk den Vrome over te halen deze wet te
vernietigen. Het concilie van Valence deed in 855 dezelfde vergeefsche pogingen
bij Clotarius.
In de aartsbisdommen van Toul, Metz en Verdun, vindt men bepalingen en
voorschriften omtrent het duël.
Het vond nog een beschermer en voorstander in keizer Frederik Barbarossa.
De personen, die moesten strijden werden dan door den rechter in zekere bewaring
gezet, en de partijen konden zich niet meer verzoenen, zonder de toestemming van
den rechter, welke slechts zeer zelden werd gegeven.
Vluchtte een der partijen, hij werd eerloos verklaard, en was het de aanklager,
men hield hem voor een lasteraar, was het de aangeklaagde, hij werd voor schuldig
gehouden.
De rechter stelde den dag, de plaats en den duur van den strijd vast, regelde en
onderzocht de wapenen, deed de strijders ontkleeden, om te zien, of er geen bedrog
aanwezig was en bepaalde verder alles voor den strijd.
Alvorens men zich nu naar de plaats van den strijd begaf, werden de wapenen
gezegend, de gewone gebeden opgezegd, en het gevecht begon. Was nu de tijd
voor het duël vastgesteld, verstreken of viel, zoo er
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geen tijd bepaald was, de nacht, dan werd de strijd als beslist beschouwd. Zoo men
aan beide zijden met hetzelfde geluk gestreden had, dan werd de aangeklaagde
als overwinnaar beschouwd.
De straf van den overwonnene was dezelfde, als men voor de misdaad van den
aangeklaagde, had vastgesteld.
Gewoonlijk nam men alleen zijne toevlucht tot het tweegevecht, wanneer het
edellieden gold. Kerkelijke personen, zieken, verminkten, jongelieden beneden 20
en ouderlingen boven 60 jaren waren gewoonlijk van het tweegevecht verschoond.
Meermalen nogtans stond men hun toe, soms verplichtte men hen, iemand te kiezen,
die voor hen moest strijden.
Dan alleen wanneer de twist over zuiver kerkelijke zaken tusschen geestelijken
werd gevoerd, was dit soort van Godsgericht verboden.
In meerdere statuten van Frankrijk, gewoonlijk door bisschoppen uitgegeven,
lezen wij, dat men zijne toevlucht tot het tweegevecht moest nemen, om de valsche
getuigen te leeren kennen. Zoo men van beide kanten zijn gezegde onder eed
verklaarde, koos men twee personen uit, die met elkander moesten strijden. De
overwonnene werd als een meineedige beschouwd en veroordeeld, dat hem en
(1)
allen die tot zijne partij behoorden, een der handen moest worden afgekapt .
Zoozeer was men overtuigd van de Goddelijke

(1)

Quod si ambae partes testium ita interesse dissenserint, ut nullatenus una pars alten cedere
velit, eligantur duo ex ipsis, id est, ex utraque parte unus, qui cum scutis et fustibus in campo
dicertent, utraque pars falsitatem, utra veritatem suo testimonio sequatur. Et campioni qui
victus fuerit, propter perjurium quod ante pugnam commisit, dextera manus amputetur. Coeteri
vero ejusdem partis testes, qui falsi apparuerint, manus suas redimant.
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tusschenkomst, dat men zelfs zijne toevlucht tot het tweegevecht nam, om de schuld
of de onschuld van een derden persoon te staven.
Zoo gebruikte men het tweegevecht, om te zien of koningin Gundeberga terecht
of ten onrechte was beschuldigd, haar koninklijken echtgenoot, te hebben willen
vergeven. De persoon, die voor de koningin streed, overwon, en de beschuldigde
werd vrij gesproken.
Hoewel ook vele kerkelijke personen zich door vooroordeelen lieten verblinden
en het duël als Godsgericht beschouwden, heeft de kath. Kerk bij verschillende
gelegenheden het tweegevecht verboden.
In 855 werd het door het reeds genoemde concilie van Valence, veroordeeld. Het
sprak de excommunicatie uit tegen hem die iemand in het duël doodde en ontzeide
hem de kerkelijke begravenis. Op het concilie te Aken sprak men eveneens de
veroordeeling uit tegen het tweegevecht.
In dezelfde eeuw schreef Agobard, aartsbisschop van Lyon, eene verhandeling
tegen het duël, onder den titel: adversus legem Gundobaldi et impia certamina,
quae per eam geruntur. Het tweegevecht werd door dezen kerkvoogd om de
o

volgende reden veroordeeld: 1 omdat het strijdig was tegen den geest van het
o

christendom en tegen de liefde, die de christenen onderling moeten bewaren. 2
omdat in die gevechten de slechten dikwijls sterker en krachtiger zijn dan de
onschuldigen en dat verschillende voorbeelden uit de H. Schriftuur bewijzen, dat
o

de goeden meermalen door de slechten worden verdrukt. 3 omdat God nergens
heeft beloofd, dat de waarheid door de wapenen zoude openbaar worden en de
belooning voor de goeden slechts in het ander leven is toegezegd, en omdat geen
christen moet verlangen, dat God hem geherme zaken
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door bijgeloovige middelen zal openbaren en zeker niet door een zoo wreed middel
(1)
als het tweegevecht .
Ondanks deze veroordeeling bleef het tweegevecht nog immer bestaan. Was het
voorheen alleen aan de vrijen geoorloofd, hun recht door het tweegevecht te
bewijzen, in 1109 stond Lodewijk VI, dit zoogenaamde voorrecht ook aan de
dienstbaren, lijfeigenen van de kerk van Onze Lieve Vrouw van Parijs toe. In het
zelfde jaar werd dit ook aan die van de kerk van de H. Genoveva, in IIII aan die van
den H Martinus, en verder aan andere kerken toegestaan.
e

't Was vooral in de XII eeuw, dat de H. kerk zich met kracht tegen het duël
verklaarde. Innocentius II in 1140, Adreanus IV in 1156 spraken de veroordeeling
uit van het tweegevecht. In de synode van Rouaan in 1210, en in die van Parijs in
e

1212, op het IV concilie van Lateranen in 1217 verhieven de vergaderde Vaders
hunne stemmen tegen het tweegevecht. Ook de H. Lodewijk, koning van Frankrijk
veroordeelde het tweegevecht en stelde het bewijs door getuigen er voor in plaats
Paus Alexander II veroordeelde in het concilie van Lateranen de steekspelen, als
de oorzaken van de talrijke tweegevechten. Clemens V hernieuwde die veroordeeling.
Een aantal pauzen van vroegere en latere eeuw, b.v. Alexander III, Innocentius
III en Honorius III, om van de pausen der latere tijden niet te spreken, staan allen
als vijanden van het duël in de geschiedenis geboekt; zij allen hebben het
tweegevecht veroordeeld.

(1)

Non enim est in praesenti meritorum retributio, sed in futuro. Non oportet mentem fidelem
suspicari quod omnipotens Deus occulta hominum in praesenti vita per quam calidam aut
ferrum revelari velit. Quanto minus per crudelia certamina.
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Het concilie van Trente brandmerkt het duël als een verderfelijk gebruik, door den
duivel ingevoerd, waardoor met den dood der lichamen, ook de zielen in het verderf
(1)
worden gestort. en dat onder de zwaarste kerkelijke straffen verboden was .
Over de latere geschiedenis van het tweegevecht zullen wij niet spreken. Dit is
meermalen reeds breedvoerig behandeld, en nog onlangs verscheen daarover eene
merkwaardige studie in de Kath. Gids van Bern. Roozen. z.g.
Wij hebben slechts willen aantoonen, dat het duël een overblijfsel is van
barbaarschheid en bijgeloof en zoo bevestigen de duëllisten van onzen tijd weder
het spreekwoord: ‘het goede gaat heen. het slechte blijft’ Dit gebruik, door paus Leo
XIII ‘een verfoeilijk overblijfsel van ruwe tijden en vreemde barbaarschheid’ genoemd,
wordt als eene noodzakelijke instelling van onzen meer verlichten tijd geprezen.
Hal.

(1)

Detestabilis duellorum usus, fabricante diabolo introducto, ut cruenta corporum morte animorum
etiam perniciem lucretur, ex christiano orbe penitus exterminetur... Sess. 25 de Rel. C. 19.
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Toonkunst.
Het ‘Nederrijnsche muziekfeest’ te Dusseldorp.
Het oratorium, enz.
e

PINKSTEREN is alweer lang voorbij, toen in de stad aan de Dussel voor de 25
maal eene groote muziekuitvoering of ‘feest’ werd gegeven, dat in de rij dier
e

uitvoeringen het 70 was.
't Is merkwaardig dat het bestuur van dit jubilee geen kennis schijnt gedragen te
e

hebben. Nergens ontmoetten wij de herinnering aan die 25 verjaring.
De voor drie jaren aangestelde nieuwe orkestmeester Buths heeft hier getoond,
wat studie, energie en talent vermogen!
Hier is het bewijs geleverd dat het aloude oratorium zich niet heeft overleefd,
wanneer de geest der uitvoering aan het werk beantwoordt.
Zoo min een geslacht van helden de feiten ongeschied kan maken, die het boven
andere menschenkinderen verheft; zoo min zekere ‘heilige merkteekens op
bovennatuurlijke wijze in de ziel gedrukt’, kunnen worden uitgewischt; zoo min de
kringloop der planeten zich wijzigen kan, dan door eene opheffing van de
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wetten der natuur, evenmin kunnen zulke kunstwerken die de vrucht zijn van eene
natuurlijke, edele uiting des gevoels en door tijd en de openbare meening geadeld
zijn, hunnen tijd overleven. Voorzeker kan hunne schoonheid door velerlei
omstandigheden beneveld, miskend worden, gelijk de zon, als de wolken haar
verbergen voor ons oog; voorzeker kunnen de gebreken van zulk werk, door
bekrompenheid van oordeel, ons zoo reusachtig voorkomen, dat wij, alle
schoonlieden over het hoofd ziende, zulk kunstwerk als buiten onzen tijd, als suranné
beschouwen. Dit neemt echter niet weg, dat er een tijd verschijnt, waarop zulk
vooroordeel ophoudt, en de eenvoudige schoonheid weder wordt gehuldigd, als
zonnestralen die weder door de wolken breken.
Wij hebben natuurlijk 't allereerst de oratoriums van Händel op het oog.
't Is vrij natuurlijk dat tegenover de nieuwe vormen van compositie, niet die van
Richard Wagner alleen, maar evenzeer van een groot aantal nu naar 't Westen
wandelende Russen, naar 't Zuiden trekkende Zweden, en van vele jongere
kunstenaars die den ouden weg geheel hebben verlaten, bij de beschouwing der
Ouden 't allereerst de gebreken in 't oog vallen, en dat aan Händel de eentonige,
menigmaal geheel geestelooze recitatieven worden verweten.
(1)
Doch in Israël in Egypten, dit jaar uitgevoerd, komen slechts weinige recitatieven
voor. 't Is dan ook elders dat wij de oorzaak moeten zoeken, waar-

(1)

Men heeft hiervoor het woord ‘zangverhalen’ voorgeslagen. Ik kan voor die vertaling nog
geenen smaak gevoelen. Zij komt mij niet populair voor.
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om een groot deel van 't publiek van Händel afgeschrikt is.
Het is de ellendige voordracht, met goud betaald, die door de solisten sedert vele
jaren wordt gehouden. In den regel worden de soli's zonder het minste begrip of
gevoel der zaak voorgedragen. Evenmin als een goede schoenmaker nog geen
bekwame timmerman is, kan een goede Edgar of Walter Stolzing een voortreffelijke
Judas Machabaeus zijn.
't Gaat ermede als met den gregoriaanschen zang. Dewijl men de ware voordracht
daarvan heeft vergeten (enkele kleine uitzonderingen niet gerekend), is men er zoo
moede van geworden, miskent men dien zang zoo zeer, bespot hem, sleept hem
door 't slijk midden in de heiligste handelingen van den kerkdienst, dat men hem
aanziet als een goed middel zich in de kerk nog een weinig meer te vervelen. Daarom
heeft men hem op sommige plaatsen doen wijken voor lustiger wijzen uit Rossini's
Barbiero (zelf door mij gehoord) of minstens door melodieën uit Beethovens
klavier-sonaten (historisch).
De domheid, het gebrek aan ijver, en meer andere zulke schoone dingen versteken
zich achter de aanmatigende leugen: ‘Het is niet meer van onzen tijd.’
Het publiek heeft ongelukkig reeds geleerd zulke misgrepen toe te juichen.
't Is dikwerf een waar schandaal hoe zangers en zangeressen met de oratoriën
omspringen. De toon des gebeds is geheel miskend. Dit is dan ook allerminst de
zaak van de gewone en zelfs buitengewone tooneelisten. Tusschen vreugde en
droefheid, tusschen zwier en eenvoudigheid kent men ter nauwernood nog
onderscheid: eene hartstochtelijke, zenuwachtige toon met tranen in de stem moet
dikwerf genoegzaam alle gemoedsaandoeningen
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uitdrukken om.... effect te maken, om.... handgeklap uit te lokken, even als een kok,
die eene pikante saus heeft uitgevonden en haar ongelukkig bij allerlei vleesch
opdischt.
De oratoriums van Händel hadden bij die tegenstrijdigheid tusschen compositie
en voordracht geen reden van bestaan meer. Dat is waar. Zij moesten ter zijde
worden geschoven, gelijk Joan. Seb. Bach vele tientallen van jaren is gaan sluimeren,
tot dat een betere geest den mensch bezielend hem nu weder is gaan wakker
schudden, en erkentelijk om vergiffenis vraagt voor de miskenning.
Op die wijze heeft ook het feest-bestuur te Dusseldorp, die het eerste was om
Händel, eenige jaren geleden, aan een' kant te laten, nu weder demoedig het
voorbeeld gegeven der hervatting van die onsterfelijke schoonheden. Gebeurt
hetzelfde niet met nog vele andere groote meesters: Palestrina aan het hoofd, Lass,
Ockeghem, Arcadelt, enz., enz.?
Er is een nieuwe tijd voor de toonkunst zoowel als voor andere kunsten
aangebroken. Van de eene zijde worden nieuwe banen geopend en ongelooflijk
veel onverwachts, verrassends, geleverd, van de andere zijde stijgen de oude
gestalten waarschuwend weder uit het graf, waarin zij, de eene langer de andere
korter, gerust hebben: hoogst merkwaardige verschijnselen.
Er was te Dusseldorp naar solisten gevraagd die hunne taak wel verstaan. De
dames Leisinger, Sucher en Huhn, en o n z e M e s s c h a e r t , benevens den braven
tenor Birrenkoven, die ongelukkig het verschil van stijl tusschen Berlioz en Händel
niet wel weet terug te geven, waren de kopstukken.
Opmerkenswaardig is het hoe Israël, dat men ‘dramatisch’ belieft te noemen,
weinig dramatisch
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heeft. De Israëlieten willen over de roode zee trekken, na de zeven plagen te hebben
doorgestaan. Onmiddellijk heet het dan: ‘Moses führte sie hindurch.’ ‘Die Fluten
überwältigten der Feinde Schaar.’ In 't tweede deel volgt aldra: ‘Das Ross und den
Reiter hat Er in das Meer gestürzt.’ Kort daarop: ‘Die Fluten standen aufrecht’;
onmiddellijk daarna: ‘Das Meer deckte sie’: vervolgens: ‘Die Reiter mit all ihren
Wagen... sanken in 's Meer’; en dan, ten slotte: ‘Das Ross und den Reiter hat er in
das Meer gestürzt.’ Men denkt alras daarbij: ‘Wie 't nu nog niet gelooft dat zij
verdronken zijn’, is niet te verbeteren.
Doch in ernst! Al is de episch-dramatische gang ook niet belangrijk, de lyrische
is het des te meer. Men behoeft het Händel niet eens te vergeven dat hij sommige
deelen aan werken van anderen heeft ontleend. Hij deed het als Bilderdijk, komt er
voor uit en verheerlijkt, illustreert het ontleende.
Die handeling wordt inderdaad een bewijs van kracht, van grootheid des
componisten.
o

Het is ons doel niet de concerten van Dusseldorp te ontleden: Beethoven n 5,
o

Berlioz' Faust, Brahms' n 3 en dan het eindeloos lange ‘Ontwaken van Brunnhilde’,
enz. enz.
Anton Bruckner's Te Deum stond aan de spits - als glansrijk openingsstuk wel
gepast; maar den componist Ein Neubeleber der Kirchenmusik te noemen, dat gaat
niet aan. De stijl is alles behalve geschikt voor de kerk, waar de innigheid van het
gebed in de eerste plaats moet worden uitgedrukt, en de juichtoon geene uitgelatene
vreugde mag schilderen.
Eigenaardig stond bovendien een Te Deum (een dankgezang) voor op het
programma, en was het publiek
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na drie dagen volharding ter verfrissching naar den Rijnwijn verwezen, zooals die
door Schumann in zijn ‘Ouverture’ is bezongen: een buitengewoon mager en
onpassend einde van zulk een feest, als wilde men zeggen: ‘Er is nu al verheffing
genoeg’; thans: ‘Quell' der Wein, die Erde hab' uns wieder.’
.... A propos van Faust. Wij zullen ons bij het gezegde over Händel bepalen.
Anders zouden wij er over uitweiden, dat men zich iets, wat minder op den eigenlijken
‘Faust’ gelijkt, dan het werk van Berlioz, haast niet kan denken. Het is een afkooksel
van een afkooksel - Absud en ook absurd.
Een dichter meent zeer vernuftig te zijn, wanneer hij eene jonkvrouw, Margaretha
genoemd, laat verleiden door eenen jongen man, die zich met den duivel in aanraking
heeft gesteld. Zulk werk noemt men: Faust of liever nog Foost.
Vooreerst bestaat Göthe's Faust slechts voor een klein, zeer k l e i n g e d e e l t e
uit die verleidingsgeschiedenis. De aloude Faustsagen kennen die ook volstrekt
niet. Ten tweede maken dan Gounod en anderen daarvan de hoofdzaak, en aldus
door hunne muziek eene soort van water-en-melk-Faust. Bij Berlioz geeft Faust zich
eerst ná de verleiding, nadat hij beet genomen is, zonder nadenken, recht aan den
duivel over, en daarop volgt dan onmiddellijk: ‘Hurre, hurre, hop, hop, hop, geht's
fort in sausendem Galopp’ naar de hel. Nu, de muziek is sprekend, en daarmede
uit; het publiek juicht toe.
Bij eene volgende gelegenheid willen wij eens in het licht stellen hoe de
Margaretha-geschiedenis, de uitvinding van Gothe zelve, strijdt tegen het beginsel
der esthetica.
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Dichtkunst, letteren.
De Psalmen in Gezangen,
door Em. Hiel.
Psalm XIX.
Godes grootheid en gerechtigheid.
Eerste halve rei.
Hemelen zingen de glorie des Heeren,
't Werk zijner handen verkonden de sferen,
En zijne eewige wetenschap!

Tweede halve rei.
Dagen aan dagen en nachten aan nachten
Toonen en leeren de scheppende krachten
Zijner eewige wetenschap.

Rei.
Geene spraak en geene woorden
Klinken als die wondre klanken,
Die in eindelooze accoorden
't Allen kant den Schepper danken.

Verhaal.
Als een bruigom, die de sluimerstede,
Waar de bruid nog lachend slaapt, verlaat,
Komt uit 's heeren tent de zon getreden,
Als een held, die blij ter zege gaat.
Gansch de wereld door,
Glanst haar gloeiend spoor,
Voor wier stralen niets verholen staat.
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Beurtzang.
I
Volmaakt is 's Heeren wet, de klare!
De ziele wordt door haar bekeerd!
Wat God getuigt is 't eewige ware,
Dat zelfs aan slechten wijsheid leert.

II
Recht is 't bevel van onzen God,
't Verheugt het hart, verheft en sticht,
Des Heeren heilig vroom gebod
Is aller zielen toeverzicht.

III
De vrees des Heeren, rem en echt,
Heeft zich door de eewen heen verspreid.
De waarheid en des Heeren recht
Zijn samen Gods gerechtigheid.

Eene stem.
Schooner zijn ze dan het goud,
Dan het rijkste diadeem;
Zoeter dan de zoetste honing,
Dan de mildste honingzeem.
Hij die 's Heeren wetten houdt,
Heeft zijn heil op 't recht gebouwd,
Vindt in vreugd en vreê belooning,
Zoeter dan de zoetste honing.

Eerste halve rei.
Zoeter dan de zoetste honing.

Eene stem.
Wie kan weten of men faalt?
Zoo ik, in 't verborgen, mis,
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Heere, zuiver mij van zonden.
Houd mijn herte rein en frisch
Wen geen trotschheid zegepraalt,
't Overwicht in mij behaalt,
Word ik puur voor u bevonden.
Heere, zuiver mij van zonden.
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Tweede halve rei.
Heere, zuiver ons van zonden!

Rei.
o Heer!
Hoe de woorden onzer monden klinken,
Wat ons hert gevoelt of geest kan denken,
Welgevallig rijz' het voor uw aangezicht.
o Heer!
Gij, ons rots, Gij, ons verlossend liefdelicht.
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Boekenkennis.
De Hansa te Brugge. - Hoeveel Bruggelingen, hoeveel Vlamingen zouden weten
dat er, ten jare 1890, te Berlijn een zeer merkweerdig boeksken verschenen is,
handelende over die gulden tijden toen Brugge, het Venetie van het Noorden, aan
het hoofd der handeldrijvende Volkeren, en Vlaanderen de stapelplaats van Europa
was? Het werk draagt voor titel: Die Genossenschafi der deutschen Kaufleute zu
(1)
Bru gge in Flandern, von WALTHER STEIN . Nu iedereen de maatschappelijke
noodzakelijkheid begint in te zien van het herinrichten onzer eertijds zoo bloeiende
gilden en neringen, zal dit boeksken voorzeker aan menigen lezer welkom zijn, daar
het ons toelaat een diepen blik te werpen in de geschiedenis en de samenstelling
van die bloeiende hansa, die wellicht de schitterendste getuigenis aflagt van
Vlaanderens roemrijk verleden; nu dat de edelmoedige opvatting van het ontwerp
Brugge-Zeehaven met reuzenschreden haar doelwit schijnt nabij te komen, zal die
ezing een spoorslag te meer zijn voor de vaderlandslievende ontwerpers van dit
plan, om de heerlijke dagen voor oogen te tooveren, die Brugge mocht beleven,
toen de schepen van zoovele landen er de weelde en den rijkdom deden
toestroomen.
Wel is waar zien wij slechts een beperkt deel van dit grootsche tooneel voor onze
blikken: want de schrijver beoogt enkel de geschiedenis der duitsche kooplieden in
Vlaanderen te ontrollen: edoch, deze gebeurtenissen gaan ons van zoo nabij aan,
en zijn tevens zoo innig verbonden met ons eigen verleden, dat zij voor iederen
Vlaming van het grootste belang moeten genoemd worden.
Nadat de schrijver, in eene bescheidene inleiding, zijn standpunt heeft
afgeteekend, en de voormalige geschiedenis der duitsche koopmansgenootschappen
heeft opgehaald, geeft hij ons de oplossing eeniger algemeene vragen (I hoofdst.),
om vervolgens in het bijzonder de bestierleden (II hoofdst), de geldmiddelen (III
hoofdst.), en de rechtspleging (IV hoofdstuk) te bespreken.

(1)

Berlin, Gaertner'sche Verlagsbuclihandlung, 1890.
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Onder de algemeenheden, komen vooreerst in aanmerking de verschillige
benamingen van het duitsche genootschap:
Volgens voorrechten van Graaf Robrecht III, in 1307 en 1309 uitgeschreven,
werden de duitschen genoemd ‘Coepmanne van den Roemschen tike’ ‘Coepmanne
van den Roemschen rike van der Duutscher tonglie’. In 't latijn heetten zich die
hoogedele heeren: Aldermanni Theutonicorum omnesque mercatores regis
Romanorum de Alemania Brugis existentes.
De Vlamingen gaven aan de kooplieden den naam van Oosterlingen, kooplieden
van de duitsche hansa, kooplieden van Alemante n en ‘Nacio Alemanie hanse
Theutonice’ om ze van de genootschappen van andere landen of van andere naties
te onderscheiden.
Wat de vergaderplaats betreft, wij zien de duitsche kooplieden eerst te samen
komen in het K a r m e l i e t e n k l o o s t e r te Brugge. Wel is waar, werd aleens de
stapel, ter oorzake van moeielijkheden of anderszins, naar andere steden, zooals
Aardenburg of Antwerpen, verplaatst: doch de kooplieden keerden altijd, na
afwezigheid van enkele jaren, naar Brugge terug.
Dat het genootschap, zelfs van eene afzonderlijke natie, niet van geringe
bediedenis was, bewijst de intocht der kooplieden uit Dordrecht naar Brugge in
1391, waarbij 150 peerden aan den stoet deel namen, en de vergadering van 1449
terzelfdertijd te Brugge, Damme en Sluis gehouden, die niet min dan 600 personen
telde. En nochtans, werden er in den loop der jaren verschillige voorwaarden bepaald,
om in het genootschap aangenomen te worden: ten allen tijde moest de koopman
het burgeirecht in eene der duitsche hansasteden genieten.
De toenemende bloei van het genootschap maakte in 1347 de verdeeling in drie
leden noodzakelijk, elk uit verschillige steden bestaande.

II
In 't Bestier van het genootschap hadden de Aldermannen het aanzienlijkste deel.
Deze moesten onder de voortreffelijkste leden, ten getalle van 6, twee uit ieder
derde deel gekozen worden. Doch, sedert 1486, trad nog slechts een enkele
Alderman van ieder derde deel op.
De Aldermannen hadden macht om de vergaderingen bijeen te roepen, om de
beschuldigden voor het gerecht te dagen op straf van boet. Zij hadden daarenboven
het recht om uit ieder deel zes raadsleden te kiezen, welke de achttienmannen
genoemd werden. Over deze ambtelijke macht is weinig bekend: zij was hoofdzakelijk
bestemd om de Aldermannen bij te staan, vooral in gerechtszaken.
Sedert 1406 zien wij nog een nieuw bestanddeel, namelijk de oversten (Oberleute)
in het bestier optreden. Deze behooren tot den vollen raad der ‘Koopmans’ en nemen
deel aan de voorrechten van den raad; zij worden steeds onderscheiden van den
gemeenen koopman; doch verder is hunne bediening niet nauwer bepaald.
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De bedienden, of klerken van het genootschap speelden ook eene opmerkelijke rol:
zij werden immers uit de bekwaamste leden gekozen; zij kenden beter dan iemand
de gebruiken en zeden der plaatsen, een zeer ingewikkeld vraagpunt soms in die
mengeling van allerlei volkeren; zij dreven geenen handel ter zee, maar ble en ten
dienste van iedereen om allerhanden raad en bijstand te verleenen. Immers, hunne
voornaamste bediening was de betwiste rechtspunten voor de belanghebbenden
op te helderen en verhandelingen op te stellen.
Het is licht te begrijpen dat zij, met de verstandelijke macht gewapend, tegenover
een enkel handeldrijvend genootschap, eenen doorslaanden invloed, ook op politiek
gebied, verwierven.
De eerste oorkonde, waar van een klerk gewag gemaakt is, klimt op tot 1375;
weinig nadien ontmoeten wij reeds twee ‘scrivere’. Over den duur dezer bediening
en de jaarwedde er aan vastgehecht, heeft de heer Stein geen bedied kunnen
vinden. Het blijkt echter dat er klerken van verschilligen rang geweest zijn: boven
de twee ‘upperste’ klerken, die eenen eed van getrouwheid in de handen der
Aldermannen moesten neerleggen, en deswegen ‘gezworene’ genoemd werden,
treffen wij meermaals eenen ‘underclerck’ aan.
Wij vinden ook melding van lagere bedienden, zooals de boden, de loopers, die
met den dienst der brieven en boodschappen gelast waren.
Wij hebben, om met meer logische orde dan de schrijver te werk te gaan, de
bespreking der vergaderingen van alle leden tot na het onderzoek der overheden
en bedienden verschoven.
Algemeene vergaderingen hadden plaats voor de jaarlijksche vernieuwing der
bestierleden, alsook voor het plechtig voorlezen, of het ophelderen van de rechten
der koopmans.
In het begin werd ook de Vierschare in openbare vergaderingen gehouden.
In 1347 werd er te Brugge eene voorname vergadering gehouden, waarin het
‘Boeck van de ordinancie n ende wilkore, costumen ende usancien’ ten voordeele
van het gerecht opgemaakt werd. In het begin, werden de beslissingen met algemeen
stemrecht genomen: doch later trad de gemeene man meer en meer op den
achtergrond, zoodat deze zich eindelijk met het lijdelijk aanhooren der besluiten
moest vergenoegen.
De verdeeling echter in drie derden kwam ook in aanmerking bij de algemeene
stemming: twee der driedeelen moesten immer overeenstemmen om een besluit
geldig te maken.

III
Over de Geldmiddelen zullen wij niet breedvoerig uitweiden.
Tegen de volgorde van den schrijver in, zullen wij de inkomsten vóor de uitgaven
bespreken.
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De regelmatige en hoofdzakelijke bron van geldmiddelen was de belasting, welke
niet op de personen, maar op de koopwaren drukte. Menige veranderingen heeft
de belasting ondergaan. Eenen tijd lang werd zij enkel op uitgevoerde waren (meestal
laken) geheven, terwijl de invoerstoffen van alle onkosten vrij bleven. Van 1391 tot
e

1399 bedroeg de belasting slechts het 720 deel der weerde van de waren. Tot de
onregelmatige inkomsten behooren de boeten, voor verschillige overtredingen der
standregels, op de plichtigen geheven. Edoch, om tot eigendom van het genootschap
over te gaan, moesten de boeten de som van 5 schelling te boven gaan: al wat daar
onder bleef werd den aldermannen geschonken. Ook had ieder lid een inkomgeld
te betalen van 7 grooten (circa 2 ⅕ rijksmarken): doch de aldermannen en de klerken
hadden er hun aandeel in.
Als bijzonderste Uitgaven van het genootschap, komen in rekening de jaarwedden
van de bedienden, aankoop van huismeubelen, geschenken aan de bedienden van
stad en graaf, giften voor verkregene voorrechten, de reizen door klerken in naam
van het genootschap ondernomen, en, vooral in lateren tijd, het aankoopen van een
eigen huis, ‘het huis der Oosterlingen’ genaamd. Verder verdienen nog gemeld het
aanschaffen van eigen kerkelijke kleederen en versieringen, geschenken aan
choralen van het Karmelietenklooster, enz.
Het bestier der geldmiddelen was in handen der Aldermannen; zij droegen de
sleutels van iedere driedeelkas, onderzochten de rekeningen der bedienden en
besloten alleen over de geschenken, waar men sommige personen moest meê
vereeren.
Dat er menigmaal een hevige twist om het dragen der sleutels ontstaan zij, is licht
te begrijpen.

IV
De rechtspleging van het genootschap heeft ook zijne geschiedenis. In den beginne
moesten de leden van den koopmansbond vóor de ‘scepenbanck’ gevonnisd worden.
Sedert 1280, was het gerecht in handen van 4 procurators en 4 schepenen, doch
dezen hadden niet onherroepelijk te beslissen: immer was er een laatste to vlucht
tot den graaf. In 1307 verkregen echter de koopmannen, na herhaaldelijke klachten,
eigen rechtspleging, ten minste in zaken van kleinere aangelegenheid. Met felle
schreden gaat de ontwikkeling naar alleenheerschappij vooruit. Reeds in 1347,
worden de koopmans verplicht voor de eigen koopmansbank te verschijnen, en,
weinig nadien, werd op strenge boet verboden naar eenige andere vierschare in
beroep te gaan.
e

Ten minste tot in de XV eeuw, werd de ‘gemeene koopman’ te zamen geroepen
om over iedere gerechtszaak te beslissen. De uitvoerende macht en de openbare
beschuldiging kwam den aldermannen van rechtswege toe: doch, langzamerhand,
heeft dezer rechtsmacht die van de gemeene kooplieden in de schaduw gesteld en
hebben zij tot
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het uitoefenen van dit gewichtig ambt de hulp van nieuwe bedienden, de
achttienmannen, ingeroepen.
De plaats voor de vierschare beschikt was de refter van het Karmelietenklooster.
Nopens de geplogentheden, bij deze gelegenheid in zwang, heeft de schrijver geene
oorkonden aangetroffen.
Overigens dient opgemerkt, dat het vonnis over misdaden, door verlies van een
lidmaat, of van het leven gestratt, enkel tot de rechtbank van Vlaanderen behoorde:
de bevoegdheid der koopmansrechtbank bleef immer tot klemere zaken beperkt.
Gelijk toenmaals overal, was het aanhouden en opsluiten der plichtigen ook bij
de koopmans het gebruikelijk dwangmiddel.
Schuldpanden en testamenten konden ook geldig voor de Aldermannen
opgeschreven worden.
De verschillige werkzaamheden der rechterlijke vergaderingen werden zorgvuldig
in een ‘koopmansboek’ opgeteekend; dit boek zou bij noodzakelijk snelle
veranderlijkheid der personen op den vreemde, een blijvende en onvergankelijke
getuige blijven van de gewoonten en gebruiken der voorouders.
De meest opgelegde straffen waren aanvankelijk eene boet van een mark goud,
daarna vermeerdering van boet; bij hardnekkigheid of hervallen in de fout, word het
gevang geopend, en eindelijk, als de grootste straf, gold de uitsluiting uit het recht
der gemeene koopmans, een plechtige banvloek van het gezag, die natuurlijk met
het verlies van eer altijd gepaard was. Deze uiterste tuchtiging was echter niet voor
enkele overtredingen der standregels, doch enkel voor grootere misdaden in gebruik.
Dat de rechtbank niet wreedaardig te werk ging, bewijst het feit dat het menigmaal
voldoende was om genade te smeeken, om verzachting der straffen te bekomen,
op voorwaarde nochtans het diepste stilzwijgen over die toegevendheid te bewaren.
Het niet-onderhouden dezer voorwaarde was voldoende om als meineedige uit het
genootschap verbannen te worden.
Daarmede eindigt het werk van den heer Stein. Wij mogen volmondig verklaren
dat de schrijver gewetensvol zijnen arbeid heeft afgewerkt en tot voor de kleinste
bijzonderheden, de oorkonden heeft opgespeurd; ook levert hij menig aantrekkelijk
feit nopens de hansa-geschiedenis. Edoch, boven de gebreken aan logischen
samenhang, waarop wij vroeger meermaals hebben gewezen, hebben wij den
schrijver een belangrijker euvel aan te wrijven, namelijk onvolledigheid.
Immers, mangel aan oorkonden heeft hem, volgens eigene bekentenis, belet zijne
opzoekingen verder dan tot in 1450 door te drijven. Hieruit durven wij opmaken dat
hij enkel de drij eerste deelen der ‘Hanserecesse’ heelt gekend, daar nochtans in
1890 het zesde deel dier allerkostelijkste verzameling het licht heeft gezien. Er
blijven dus nog drij deelen te doorbladeren, die zonder twijfel menig tot hiertoe
duister vraagpunt in volle daglicht zullen stellen.
Er hoeft dus slechts een man te zijn van taaien moed om deze
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wetenschappelijke onderneming tot goed einde te brengen. Verder kunnen wij den
heer Stein bedanken voor de reeds menigvuldige bijzonderheden, die hij ons levert
nopens gebeurtenissen waarvan onze geboortegrond het glorierijk tooneel is
geweest.
Moge het voorbeeld van eenen vreemdeling, die uit loutere vaderlandsliefde, al
zijne krachten inspant om eene heerlijke instelling zijner vaderen, ook op
verafgelegen bodem, op te helderen, voor ons, Vlamingen, eene les zijn en een
krachtige prikkel tot het beoefenen en bewerken van onze eigene vaderlandsche
geschiedenis. Moge de man welhaast gevonden worden, die, van vlaamsch
standpunt uitgaande, ons eene volledige geschiedenis van die roemrijke tijden zal
schenken.
Leuven.
E.S. en A.D.
J.A. Alberdingk Thijm, door A.J. Amsterdam, Loman en Funke, 1893.
Zooals bekend is, bevat dit werk de gezamenlijke artikelen, welke gedurende de
laatste maanden in Nederland, onder denzelfden titel verschenen zijn.
Sedert dat de afzonderlijke uitgave het licht ziet heeft de pers zich reeds
onverholen over de verdienste en de gebreken van deze zedestudie uitgelaten. De
wijzen van bespreking in Den Gids, Den Nederlandschen Spectator, en Het
Dompertje van den Ouden Valentijn loopen nog al uiteen.
Terwijl De Gids eenige karaktertrekken van Alberdingk Thijm, van ernstigeren
aaid dan het boek dadelijk aan de hand geeft, deed uitkomen, hield de Spectator
zich vooral aan den stijl en kon zich in 't algemeen met A.-J.'s zinbouw niet
vereenigen. Het Dompertje herinnerde daaraan, hoe reeds vroeger in 't licht was
gesteld dat Josephus Alberdingks denkwijze als katholiek in deze schets inderdaad
onwaardig is miskend, en wel door zijnen eigenen zoon, den schrijver.
Deze kritieken vormen een geheel wat niet ver van de waarheid ligt, ofschoon
elke beoordeeling op zich zelve wat eenzijdig of althans zeer onvolledig is.
't Is zonder eenigen twijfef zeker dat de termen waarin de schrijver het geloof van
den heer A.T. bespreekt bezijden de waarheid zijn; 't is ook zeker dat menige
bladzijde in het werk bovenmate van gezochte ootspronkelijkheid in den uitgerekten
zinbouw getuigt. Het is ontegenzeggelijk dat de dichter A.T. niet vrij was van de
karaktereigenschappen, die De Gids hem toeschrijft.
Doch wij moeten hier eene betrekkelijke waarheid van eene volkomene
onderscheiden.
Wanneer wij als vreemdeling, die Joseph Alberdingk Thijm slechts als
l e t t e r k u n d i g e uit zijne werken gekend hebben, dit boek onder de oogen krijgen,
en als wij daarbij ook met den schrijver ervan v o l s t r e k t niet bekend zijn, zoo
worden wij, op de meeste bladzijden, prettig
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aangetrokken door de geestige voorstelling van hetgeen de auteur wil zeggen; wij
vermeiden ons aan zijn vernuftige trekken en voelen ons getroffen door zijne
opmerkingsgave. Wij verontschuldigen dan die deelen waarvan een enkele volzin
eene geheele bladzijde vult en andere eigenaardigheden van den stijl, waarmede
de schrijver bewijzen geeft, het koste wat het wil, buitengewoon te willen zijn; wij
sluiten dan de lezing van het werk met een' glimlach van voldoening op de lippen,
zijn nieuwsgierig te weten te komen, wie de begaafde schrijver wel mag wezen, die
ons den held der geschiedenis en zijne omgeving zoo gemeenzaam heeft geschilderd
als in eenen vermakelijken roman.
Doch wanneer wij Alberdingk Thijm persoonlijk en van nabij gekend hebben, en
bijzonder wanneer wij zijne godsdienstige denkbeelden deelen, - wanneer wij weten
dat hier een zoon spreekt, en verwachten dat deze eene eerezuil aan zijnen vader
wil stichten, - wanneer wij alle of de meeste personen die hier opgevoerd worden
evenzeer van nabij kennen, of gekend hebben, - wanneer wij bemerken dat des
schrijvers verklaringen en uitleggingen van Alberdingks denken en trachten
menigmaal eer zijn eigene gedachten dan die zijns vaders afspiegelen, - wanneer
wij zien dat vele kleine onderdeelen van het tafereel niet altijd aan de ware
gebeurtenissen zijn ontleend, doch dikwijls een uitvloeisel zijn van des schrijvers
verbeelding, - wanneer wij (achter de schermen ziende) bespeuren dat de schrijver
menigmaal de ‘fraaiheid’ eener gebeurtenis of toestand allereerst huldigt boven de
innigheid, het indrukwekkende van den toestand (b.v. het sterfbed; gelijk De Gids
dit reeds zeer juist heeft aangegeven), - wanneer wij deze eigenaardige aanleg en
zienswijze des schrijvers kennen en die hier in rekening brengen, - wanneer wij in
één woord naar den zoon luisteren die over zijnen vader spreekt, en die geen ander
doel schijnt te hebben dan den lezer te vermaken, zoo leggen wij het boek met
wrevel, met teleurstelling, met smart ter zijde, dewijl een zoon zijn talent aan een
werk heeft gewijd, wat noch zijnen vader noch hem zelven tot groote eer strekt. Het
werk zij alleen als een recht vermakelijke historische roman aanbevolen. Wij moeten
de typographische uitvoering alleszins prijzen; daaruit spreekt achting en smaak.
Het portret door Veth geteekend is eene goede nabootsing der photographie. Het
omslag van den heer Derkinderen heeft ook iets oorspronkelijks.
RED.
Ein Cyclus Christologischer Gemälde aus der Katakombe der heiligen Petrus
und Marcellinus. Zum ersten Male herausgegeben und erlautert von Joseph Wilpert.
Mit 9 Tafeln in Lichtdruck. Freiburg im Breisgan. Herder'sche Verlagshandlung,
1891.
Onder de jongste navorschers der katacomben heeft de heer J. Wilpert spoedig
eene in het oog springende plaats ingenomen. Zijne Beginselen, die ik reeds in dit
tijdschrift besproken heb, zijn opstel over de navolging van oude beelden uit de
katacomben (1891), dit zijn werken welke niemand, die zich met deze zaken onledig
houdt, zonder opmerkzaamheid voorbij mag gaan. Het werk, dat wij hier
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aankondigen, dankt zijn ontstaan aan eene ontdekking, die getuigenis aflegt van
Wilperts scherpen blik en onverdroten lever. In eene grafkamer, reeds door Bosio
ontdekt, en aan de onderzijde met het nummer 54 geteekend, heeft een nauwkeurig
onderzoek overblijfsels van beschildering bespeurd, wier zin en samenhang tot
hiertoe in het duister gebleven waren. Eene Aanbidding der Wijzen, eene
Mariaboodschap, eene Genezing der blinden door Christus, de Heer met de
schriftrollen tusschen vier mannelijke figuren (waardoor de schrijver, doch op
ontoereikenden grond, het tafereel van eene oordeelvelling verstaat), twee biddende
figuren; langs de bovenzijde het doopsel van Christus, en, afwisselend tusschen
de hoekfresken, de goede Herder en een biddend Wezen; aan den wand van den
ingang, de Genezing van de bloedlooplijderes, van den lamme, van den
blindgeborene; de Samaritaansche vrouw aan de bron van Jacob, dit zijn de
onderwerpen hier verbeeld, welke de schrijver in nauw verband stelt met de
e

schilderingen der aanpalende kamers 53 en 54, en die hij in het midden der III
eeuw te huis wijst. De heer Wilpert meent de fresken van kamer 54 te moeten
verklaren als eene soort van voortgaande afschildering eener geloofsbelijdenis van
den alhier begravene, beginnend met de Boodschap en eindigend met het laatste
oordeel, of liever als eene zinnebeeldige voorstelling der zaligheid, in vorm van een
biddend Wezen (orans).
Ik moet bekennen dat ik de deelen zijner bewijsvoering, afzonderlijk genomen,
niet bijtreden kan.
Hij gaat dan over tot het verklaren van andere aanverwante tooneelen: eene
Boodschap uit de katacombe van S. Priscilla, de drij Koningen, de voorstellingen
van het Drijkoningenfeest in de Basiliek van de H. Petronilla. Daarna brengt hij
iconographische bemerkingen bij over de Genezing der lijderes aan bloedloop, over
twee doodenverwekkingen uit S. Priscilla, de Genezing van den blindgeborene, den
melaatsche, de Samaritaansche vrouw aan de Jacobsbron en eindelijk over de
biddende Wezens (Orantes). In deze laatste ziet hij voornamelijk beeltenissen van
de zielen der overledenen, die nu de zaligheid genieten, doch voor de overgeblevene
bidden, opdat zij ook hetzelfde lot mogen ontvangen. Al deze verklaringen bevorderen
bijzonder de kennis der iconographie, waarover wij tot hiertoe beschikten, en zijn
belangrijke bijdragen tot hare opheldering.
Doch ik zou voornamelijk de aandacht willen vestigen op het laatste hoofdstuk,
dat het einddoel van de godsdienstige tafereelen der katacomben behandelt. De
heer Wilpert wijst op een opschrift van het Lateraansch museum, waaruit duidelijk
blijkt dat men zulke titel neerschreef om de broeders op te wekken voor de
afgestorvenen te bidden:
D... P...
LVCIFERE COJVGI DULCI-SSIME OMNEN-DVLC-I-TVDINEM CVM LVCTVM
MAXIME

(sic)
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MARITO RELIQVISSET MERVIT TITVLVM INSCRIBI VT QVISQVE DE FRATRIBVS
LEGERIT ROGET DEV VT SANCTO ET INNOCENTI SPIRITO AD DEVM SVSCIPIATVR
10

(onjuist uitgegeven bij Fabretti, Inscript. bl. 565 ).
Hieruit schijnt men met recht te besluiten, dat hetgene geldt voor de opschriften nog
veel meer van de muurschildering te veronderstellen is. Zoo is Wilperts opster op
menige plaats hoog aantrekkelijk, en men kan slechts wenschen dat de schrijver
het door hem aangekondigde werk over de kritiek van al onze beeldschatten der
katacombenkunst zoo gauw mogelijk bekend make aan de vrienden onzer christelijke
oudheidkennis.
Het uiterlijke van het boek is voortreffelijk en de lichtprenten? verdienen allen lof.
Freiburg i/B.
F.X. KRAUS.
Een Illuzie door LOUIS COUPÉRUS. - L.J. Veen, Amsterdam.
Extaze. Een Boek van Geluk, door denzelfden. - Ibidem.
(1)
Louis Coupérus is ontegenzeggelijk een onzer eerste romandichters .
Moest ik, om voor wie hem nog niet las, zijn eigenaardigheden des te duidelijker
te doen uitkomen, hem met een buitenlandschen auteur vergelijken, dan zou ik
zeggen, dat hij met niemand meer overeenkomst oplevert dan met Paul Bourget,
zonder daarom na te laten er bij te voegen, dat de kunst van den Franschen schrijver
mij, al ware het alleen om de in zijn werken meer en meer op den voorgrond tredende
ontleding, meer cerebraal, meer gewild zelfs -, die van onzen Nederlander meer
geinspireerd en hartstochtelijk voorkomt. Ook zou ik niet aarzelen

(1)

Om alle misverstand te voorkomen zij hierbij opgemerkt, dat de schrijver van dit artikel met
de uitdrukking ‘eerste’ of ‘grootste’ romandichter blijkbaar zulk eenen kunstenaar niet bedoelt
als men eigenlijk recht heeft te zoeken. Een kunstenaar, hetzij roman- of heldendichter, hetzij
toonkunstenaar of architect is dán alleen g r o o t , wanneer zijne werken op gansch
buitengewone wijze het volk, waarvoor hij schrijft, tot den edelsten schoonheidszin wekken,
zoodat die werken de eeuwen zullen trotseeren, aere perennius. Wanneer Coupérus ‘een
onzer eerste romanschrijvers’ wordt genoemd ligt in die uitdrukking eene zekere kleinachting
van anderen, omdat men toch niet kan zeggen dat in de nederlandsche taal vele ‘onsterflijke
romans’ verschijnen.
De heer de Mont is wat kort in zijne uitspraak en blijft ons het bewijs van Coupérus' grootheid
schuldig.
Coupérus' Noodlot b.v. komt ons voor eene reeks van belachelijke tafereelen te bevatten,
omdat het gezond verstand erin op alle wijzen wordt gekwetst. Extaze is van het standpunt
der zedelijkheid ook al niet verdedigbaar. Dat Coupérus in elk geval een schrijver is van
wezenlijk oorspronkelijk talent, zal niemand loochenen.
RED.
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er bij te voegen, dat ik Coupérus, zoo al niet als verteller of als ontleder van karakters,
dan toch heel zeker als onovertroffen woordkunstenaar boven den auteur van
Cosmospolis de voorkeur geef.
De beide boeken, welke ik het genoegen heb hier aan te kondigen, bevatten
wellicht het beste, dat Coupérus tot heden geschonken heeft, ik bedoel: het vóor
een goed jaar in De Gids verschenen Boek van Geluk, Extaze, - en, in den anderen
bundel, het wat vroeger in hetzelfde tijdschrift opgenomen novelletje, Een Zieltje.
Een Zieltje is de lijdensgeschiedenis van een onbegrepen kindergemoed.
Nauwelijks 26 bladzi den groot, kan dit verhaaltje, wat betreft het intensieve der
ontleding, met Daudet's zoo veelgeprezen als uitvoerigen roman Le Petit Chose
voor het minst wedijveren. In dit miniatuur-verhaal schonk Coupérus noch min noch
meer dan een klein meesterstuk, dat - ik ben er zeker van - later een pronkjuweel
van menige anthologie zal uitmaken.
Zekere kritiek spreekt steeds met voorliefde van het pretieuze, dat Coupérus'
verhalen zou ontsieren. Heeft zij, alles wel beschouwd, daartoe wel recht?
Stellig is het, dat de personages, welke Coupérus ons schildert, niet mogen
beoordeeld worden als de van ouds bekende en geijkte typen uit onze Nederlandsche
burger-romans. De mannen en vrouwen, die in Extaze, Een Illuzie, evenals vroeger
in Elize Vere optreden, wij moeten ze veeleer beschouwen als producten van een
zeer speciale soort, met name, als bij uitstek nerveus-prikkelbare vertegenwoordigers
van een door overbeschaving verweekt, zooal niet verslapt, in den grond nog wel
Nederlandsch, doch uiterlijk met een sterk geprononceerd kosmopolitisch kleurtje
overtogen high life.
Wie Taco Quaerts, Jules en Amélie uit Extaze, evenals Bertie en Frank en Eve
uit Noodlot als dusdanige, dat is: als louter individuën, niet als aan een algemeen
oorbeeld beantwoordende typen wil beschouwen, zal in de gemaakte pretioziteit
van zoo menige bladzijde zeker heel wat anders zien dan een misplaatste aanstellerij.
Wat een artist Coupérus is, ook uit zijn eenvoudigste schetsjes blijkt het ten
overvloede.
In den Een Illuzie-bundel komen, onder het opschrift Uitzichten, voor een vijftal
stad- en veldgezichten, zeer vlug en als in vogelvlucht gezien en enkel met eenge
snelle trekken geschetst, doch zoo treffend gedaan, dat men er het geheugen zeer
lang van blijft behouden.
‘In Hilversum, van ons balcon, over den Eng. Links, vlak onder ons, de vaart,
tusschen hare talus van gras, met een stuk lucht. En daarachter, wijd, de wijdte van
het land, onder den wolkenkoepel der lucht.
Des morgens, de nevels, die als reepen mousseline en tulle, de een over den
ander, trekken; een verre geheimzinnigheid van mist, van verre mist, en, hier en
daar, met nauwelijks den vorm van wat boomen, die boomen uit droomen zijn:
witgrijze oaze in een woestijn van nevelmysterie.
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De lucht parelmoert een beetje het Oosten met de allereerste tuilen van grijs en
roze en iets van primitief, heel bleek geel: de geboorte van kleuren uit den chaos
van mist...
In de zon verdwijnen de mousselinen en tullen, worden ze herfstlucht; de boomen
worden boomen; de weg naar Loosdrecht zigzagt bleek voort naar de verte, zilver
van natte plekken, waar er licht op spiegelt; het torentje spitst in de hoogte. Achter
die verschieten ijs, andere verschieten; héel ver weg trillen lange lijnen van water,
als lange meeren, van daar achter zijn weer lijnen van horizont, kimmen achter
kimmen, en meerdere, hoe klaarder het wordt...’
Is dat niet uitmuntend gezien, en even uitmuntend weergegeven?
En dan, bij avond, deze visie nog:
‘Verder op keeren langzaam twee karren terug, zwaar, met zwaar trekkende
paarden. Ze teekenen ruw over de teer doorschijnende lucht groote zwarte
silhouetten, groote wielen, en groote beesten; ze schijnen in den hemel te zullen
gaan...’
Met Epiloog en Kleine Raadsels schijnt Coupérus - de toekoms t zal leeren, wat
er van is! - een nieuw pad te willen betreden. In beiden ligt iets van Poe en Hoftmann,
of - hebt gij 't soms liever - van Villiers de Lisle-Adam, dezen schrijver van zoo
menige even meesterlijk gestelde als diepdoordachte vertelling, waarin het
mysterieuze de hoofdrol speelt. Occulte invloeden spelen in Epiloog; onuitlegbare,
met de zinnen niet meer waar te nemen, ofschoon oorspronkelijk physische invloeden
komen voor in Kleine Raadsels.
Als louter kunstwerk verdient, in Epiloog, al onze bewondering, de beschrijving
van de groote mis in Notre-Dame, te Parijs, op bl. 176-177. Een meesterstuk van
modernen schilderenden stijl.
POL DE MONT.
Verklarend Woordenboek met platen, voor België en Nederland, door J. BAL,
professor. Gent, A. Siffer; Amsterdam, L.J. Veen, 1893.
Verschillende letterkundige schriften hebben dit werk reeds beoordeeld en
aanbevolen. Wij sluiten ons gaarne daarbij aan. Het kan vooral in België grooten
dienst bewijzen. De leemten des boeks zijn reeds van vele kanten aangewezen.
Wij willen in geene herhalingen vervallen; alleen bestatigen wij, dat het in 't algemeen
buitengewoon volledig is. Vijftien wetenschappen en kunsten worden hier in 't kort
behandeld. Dat is ongemeen veel.
Wat den vorm aangaat, zijn de artikels zeer beknopt en, naar omstandigheid, toch
toereikend.
Het zou misschien te wenschen geweest zijn, dat de schrijver den kring van den
arbeid wat nauwer hadde getrokken. Daardoor had nog meer volledigheid bereikt
kunnen worden.
Voor eene tweede uitgave (die, naar den opgang welken het werk maakt niet lang
kan wegblijven) zouden wij voorslaan den vorm in 't algemeen te behouden, doch
o

1 alle voorbeelden en prenten te
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o

kiezen van Nederlandschen bodem; 2 het werk in deeltjes uit te geven; 3 deze
deeltjes aan jonge mannen van 't vak voor te leggen zoodat de hoofdopsteller b.v.
uitsluitelijk godgeleerdheid, kerlsgeschie-, denis enz. behandelen zou, hetgeen
reeds een r e u z e n w e r k ware.
Ziet! Wanneer ik in den Inhoud lees: ‘Groote mannen’, beginnende met Chopin,
vervolgens Palestrina, dan Brahms, zoo denk ik onmiddellijk aan eenen musicus
als opsteller, dewijl er hier drie toonkunstenaars op negen ‘groote mannen’ worden
genoemd. En toch vinden wij Lass, of Ockeghem, Arcadelt, enz. of de moderne C.
Franck, Borodine, Cui enz. enz. niet in 't boek. Zoo is 't ook met andere zaken:
‘Franklin spande al zijne krachten in, om’ enz. is overvloedig. Verder konden titels
en andere onderscheidingen altijd ter zijde gelaten worden.
Kortom: de schrijver geeft menigmaal te veel, en menigmaal te weinig.
Dat is met dergelijke boeken onvermijdelijk; het werk behoudt toch daarom zijne
wezenlijke verdienste; edoch het ware toch mogelijk bijna de volkomenheid op
bovengezegde wijze te bereiken. Men zou de geschiedenis van het buitenland
misschien achterwege kunnen laten; althans bevat het werk over Frankrijk
bijzonderheden die in geene verhouding staan tot het weinige wat van andere landen
gegeven wordt. Moeser (Hgd.), Ibsen (Noorsch), Tennyson (Eng.), Lopez de Vega
(Sp.) enz. zijn ver te zoeken. Ondanks dat alles bevelen wij het boek het jonge
geslacht hartelijk aan en hopen weldra de tweede uitgave aan te kondigen.

Vondeliana.
Van Lenneps uitgave herzien en bijgewerkt door J.H.W. Unger Bespiegelingen
(1662). Joannes de Boetgezant. 1 D. 314 blz. fr. 1.30. Batavische Gebroeders
(1663). De Heerlyckheid der Kercke. Fae ton. Gent, Siffer. 1 D. 274 blz. Met
verlichting. Prijs: fr. 1.30; gebonden fr. 2.
o

In Dicht- en Kunsthalle, n 1-2, 1893, komt voor: Vondel als Treurspeldi hter, door
GUST. SEGERS.
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Inhoud van Tijdschriften.
België.
Belfort. 5. Drijvers: Maatsch. bervormingen. Loosen: Shakespeare-Bacon. Fr.
Willems: Antwerpen heil! Mets: Kerk. volkslied, Truyts: De Borchgr. v. Vergi.
Philologische bijdragen. 6. De lettercritiek v. 1849. Brouns: Op 't kerkhof. Mets: Kerk.
kunst. Bols: Lat. uitspraak. Alleene: De taal der nachtegalen. A.F.: Dreizchnlinden
(vert.). V.d. Voorde: Helleput (Dendermonde 1308). Pauwels: ‘Pro Domo’.
Biekorf. 9-11. Callebert: Van 't verzonken casteel. G.G. de Rovere: Onuitgegeven
gedichten. V. Speybrouck: Nobel's sprengolie. G.G.: Waar vandaan? Leroy: Govaert,
of het kind met den Helme. Janssens: De Minnezanger. Seghers: Vlamingen en
Walen. K.V.W.: De laatste zonnestraal. Le Lubre. G.-G. Panem de Coelo.
Catalaansch. 12. Govaert (slot). C.W.: Zeewijdinge (gedicht). enz.
Bull. de la soc. roy. de géogr. d'Anvers. 3. Dumont: Les Indes anglaises. G. Le
bilan géogr. de 1892. Courévitsch: La Russie, Georlette: Limites du Brésil.
Dicht- en Kunsthalle (Ned.). 3. v.d. Moer: Eene schuld van dankbaarheid. Baszang:
Bij 't maangeglim. Krauss: De Rekruut. Segers: Vondel (vervolg). Sauwen: Oud
Moederken (enz). Micheels: Körner. Brans: Boeken. 4. Segers: Vondel (slot). Th.
Coopman: Moedertaal. Micheels: Körner (vervolg). Deflou: Taalwetenschappelijk
overzicht.
Fédération artistique (La). 29. De Taeye: Les arts plast. en Belg. et la galerie des
cost. à l'ac. d'Anvers. 30-34. Baes: Les lois dans l'art. Les Belges à Paris. Grimm:
Les Esthètes, enz. De Taeye: (als boven). Edm. v.d. Straeten: Scénologie néerl.
(art. XVIII et XIX). Le salon de Mons, enz. Baes: L'art décoratif dans nos académies.
34-35. De Taeye: L'enseignement des arts plastiques. Baes: L'art décoratif.
Guide musical (Le). 18-24. Kufferath: L'idylle de Siegfried. Tristan et Yseult (IV).
Imbert: Phryné op. com. Amsterdam, Siegfried. 21. Imbert: La Walkyrie (à Paris).
Id.: Or du Rhin. Evenepoel: Wagner. 26. Servières: Saint-Saëns.
Museum (Nederl.). 11 en 12. Fredericks: De slag te Kortrijk. Bergmann: Mijne
oudste herinneringen. V.d. Weghe: Veld-symfonie. Loveling: Cambridge. M.: De
vier Jules. L.: Invloed van Nederl. op Eng. en Amer. v.d. Weghe: Edg. All. Poe.
Rooses: De Stichting der Kon. Vl. Academie (tegen Prayon v.Z.). Van den Weghe:
Ténnyson.
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Museum (Kempisch). 3. de Raadt: Molle, enz. T.: Chron. v. Turnhout. v.d.A.:
Westerloo (1796). van Spilbeeck: Alençon (1582). T.: Schouten v. Turnhout.
e

e

Revue de l'art chrétien. 3. Muntz: Les artistes byz. d. l'Europe lat. du V au XV s.
Mély: Pierres gravées au m.â. (fin). de Montault: Le culte des doct. de l'Egl. à Rome
(fin). Cloquet: L'arch. lomb. (à Tournai). Id.: La charpenterie (d.l. gothique).
Musica sacra. 10. Habert (niet Haberl) over Tinels Mis; medegedeeld door Dom
Janssens.
Revue générale. 5. Périllat: Une excursion à Venise. Trogan: Lettre de Paris.
Bordeaux: De Hérédia. 6. Trogan: Les salons à Paris.
Revue de Belgique. 4. v. Keymeulen: Les théâtres de soc. av. la révol. De Cosler:
Ulenspiegel (nouveau ms.).
School (De Vlaamsche). Bl. 59, vlgg. Edg. Tinel te Berlijn. Brans: De academie
van Antwerpen. Sleeckx: De oude monumenten van Luik. Hannar: In de kloosterkerk.
Kroniek. Bl. 80. Rooses: Rubens' Teekeningen. V.: De muziek in 't middelbaar
onderwijs.
o

Toekomst (De). 4. Volkskunde, n 2, Gittée: De volkshumor tegenover de
lichamelijke gebreken (vervolg). De Neus. 5-6. Rooses: Het Fransch in de lag.
scholen vr. meisjes. Boekbeoordeelingen: Vervolg (Vondel), Bal (Woordenboek),
enz.
Volksleven (Ons). 5. Vervliet: Tooverboeken. Lehembre-Kluddezand: Vierbladerig
klaverblad. Panken: N.-brabantsche sagen. V.P.: Wasche Sagen, enz. 6. Cornelissen:
Tooverboeken. Vervliet: Volksspelen. Id.: Straffen. Harou: De ooievaar. Sagen, enz.
Volk en Taal. 11. Heuverswyn: Werkvolk onchr. maken. De Vos: Weefgetouwe.
Nieuwenhuyse: De bril van Oudenaarde, enz. 12. v. Heuverswijn: Ziek zijn. Vertelsels.
e

Du Catillon: Zedegeschiedenis (18 eeuw).

Nederland.
Archief voor Nederl. Kerkgeschiedenis, 2. Wustenhoff; Coll. v. Joh. Brugm
(Gentsch hs.) (Slot). Lambers: Hervorming in Gelderland en Limburg (1564). Rogge:
Calvyn in 't Nederl. vert. Id.: Caesarius' Jeugd. De Jager: Remonstranten enz. te
Brielle (1612).
Caecilia. 11-12. De Jong: Brieven v. Liszt. Tideman: Het eng. volkslied (Henry
Carey). 13. De Jong: Brieven van Liszt. Nicolai: Critische aankondigingen. 14-15.
De Jong: Brieven v. Liszt. v. Ling: Notenschrift. Dr P.: Muzikale voordracht.
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Spectator (De Nederlandsche). 24. Akademieberichten. M.v. Ned. letterkunde.
Frantzen: De lyriek in de middeleeuwen (naar Bartsch). Nouhuys: Eene
waarschuwing (vertelling). 25. D.: Gevoeligheid enz. (vervolg). De Jong: Ebers'
Autobiographie. De Haagsche kunstkring. V.d. Straeten: Scénologie néerlandaise
(XX). Van Ryn: La soc. d. b-arts de Brux. Crotto: Clarinette alto.
Dompertje (Het). 15. De Roomsche beeldstormers. Veritas: Over bedevaarten. 16.
Onze meesters. Geos: Schoolwereld. Moderne theologen. M.: Zelfkastijding. 17.
Alfred: Balaam. De moderne theologen... aan het woord. Op weg naar den
socialistischen staat. Veritas: Een libetaal blad, de Jezuiten, enz. 18. Waarschuwing.
K.: Socialistische logica. Candidus: De halven. Geos: Het raadsel opgelost. Hoe
langer, hoe mooier.
Gids (De). 5. van den Berg: Gestoorde verhoudingen (Goud tegenover zilver).
Byvanck: De jeugd v. Is. Dacosta (1798-1823). Steinmetz: Vooruitg. in Folklore en
Ethnologie. Carelsen: In Egidy's salon. van Hamel: Trophee n (Heredis). De Bas:
Onze krijgsgeschiedenis (Sabron). Muller: Voor onze monumenten (de Stuers).
Hubrecht: Salzer. De Mont: Gedichten. Juni, 6. De Beaufort: Buys. Ovinck: Scept.
overtuigingen. Swarth: Kleine schets. Byvanck: Dacosta, II. Warren: Heilige fabels.
van Nievelt: Muzikale pelgrims. Rooses: Bredero v.t. Br.
Illustratie (Katholieke). Vesters: Wie was de schuldige? Zwart: De dienstmaagd
van den notaris. De parochie van S. Hillegaerd, enz. Eene reeks schoone platen.
XI. Stratenus: Vrede. W.: Gestrenge heeren. W.: Industrie en vervalschers. Platen.
Min. Beernaert. W.: Op het rijwiel. Op het welzijn der natie. Flament. Past. Brouwers:
Ook een huwelijkszin. Tentoonst. (Kath. onderwijs) te Rott.
Katholiek (De), 6, Thompson: Paulus als dertiende apostel. Klönne: Klaagbrief over
de Katholieken (1644). Jansen: H. Alphonsus.
Men vraagt naar oude portretten der geestelijken.
Maandblad voor Muziek, 3. De Casembroot: 19 Mei, Viotta: Fidelio v. Santen Kolff:
Een vok. en instr. zeegedicht. L.M. Een vioolvirtuoos.
Missiën (De Katholieke). 1. Vaughan: Op de Molukken. O. Mongolië. Mexikó.
Hamah. Sandwich. Twee bouwvallen van Syrische kerken. Oeganda. Nisqually.
Platen. 2. De geloofsprediking op de Molukken (vervolg). Het bisdom Roseau. Japan.
De chineesche pers tegen de Christenen, enz. negen platen.
Navorscher (De). 5. De Jager: Schoolwezen. Id. Notalenboek van Voorne, enz.
e

Lied d. 13 eeuw. Achterbaks houden. 6. Spotlied op de Potter 1830.
Geslachtsnieuws. De oude kerkregisters. Kollewijn: Bilderdijkiana (uit de aloude
verzameling van Jeronimo De Vries). Molenaar: Nalezingen op Oudeman's Middenn.
Woordenboek, enz.
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Nederland. 5. Gram: De drie helden van Waaldam. Jacomina: Helena's strijd.
Zuidema: Willem en Marie. Vrouwke, schetsen uit het Joodsche leven. Gedichten
van de Woude, Lutkebuhl Jr. Anna Kouberth. 6. F. Bos: Vriendschap. Boele van
Hensbroek: Granada. Sterk: Briefwiss. van J.J.L. ten Kate met J.A. Alberdingh-Thijm.
Busé: Schetsen.
Noord en Zuid. 2. Prinsen: Woorden veranderen van beteekenis Kok, Arenlezing
(III). Geerligs: O.Z. Van Haren. Taco De Beer: (Over) Waarheid en droomen, III,
muziek. Hoogvliet: Spelling. Hertog: Vijf en twintig jaren v. Dacosta.
Spectator (Nederlandsche). 18. Du Rieu: Grieksche wastafeltjes. Van Nouhuys:
De moderne vrouw. 19. van Manen: Een oud rekenboek. Hartman: De uitspr. v. het
latijn. 20. Strootman: De katakomben van S. Callisto Haagsche Kunstkring (tapijten,
enz. van Colenbrander). Lapidoth: Par. kunstkroniek. 21. Buyst: Utr. archief v.
Hoensbroeck. Lapidoth: Par. kunstkr. 22. Logeman: ‘Van den thien esels’.
Uhlenbeeck: Areiszewski. D.: Gevoeligheid in de letterkunde, I, II. G.: Engelsche
prentkunst. Lapidoth: Par. Kunstkroniek. Flanor: Uit Zwitserland. 23. W.-G. van
Nouhuys: Alberdingk Thijm van A.J.
Studiën op godsd., wetens. en letterk. gebied. 4. v. Gestel: Evolutie en tevolutie.
Bolsius: Het Tou-um-Bull. Id.: De wetens. wereldtaal Allard: Een verzoek
(briefwisseling van Canisius).
Tijdschr. v. Ned.-taal- en letterkunde. 2. Verdam: Spreuken. Id.: Ned. woorden.
Id.: Verscheidenheden. V.d. Water: Velthem's Sp. historiael. V. Helten: De -n, de j
en de l.

Duitschland.
Alemannia. 1. Holder: Buck's Dialektdichtung. Beck: Buck-Reliquie. Bolte:
Messerschmied. Strauch: Zu Roths Mittheil. Germania XXXVII. Mayer: Die Univ.
Freiburg. Hamm: Forstgesch. a.d. Nellenburgischen. Mayer: Die Glocken v.S. Georg,
bei Frb. Plaff: Tethinger. Stehle: Rufach's Hauschronik. Heyck: Untero wisheim.
Holder: Schwab. Dialektdichtung. Pfaff: Karte d.D. Mundarten. Eckart bittet um
mundartl. Rathsel.
Anzeiger d. germ. Nationalmuseums. 2. Chronik. Mittheilungen. Katalog der
Gemälde.
Blätter (Fliegende). 1. Kirchenmusik. 5. Walther: Stellung (slot). Verslagen. Neue
Orgel (met al wat modern pijpt en bromt en gonst) te Dortmund. 6 en 7. Die
Instrumentalmusik (naar Walter). Perlen oder Schund, enz.
Gesellschaft (Die). 2-5. Conrad: Internationale Kritik. Id.: Aus
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dem Munchener Kunstleben. Eller: Aus dem Pariser Kunstleben. Berdron: Der
Tolstoische Zirkel. Engell-Gunther: Am Ende des Jahrhunderts. Harian: Zwei
Realisten. Kraus: Uber Prag nach Berlin (Theaterbrief) 647. 7. Conrad: Zitt. Beweg.
in Dld. Heckel: Kultur? Busbaum: Gedichte. Bleibtren: Taine. Conrad: Aus dom
Munch. Kunstleben.
Katholik (Der). 5. Blank: Das Marienbild in den ersten drei Jahrhunderten.
Magazin (Das). 20-21. Meyer: Heroenkult u. Geschichte. Kunst u. Volkstum. Kraus:
Wiener Theater. Garborg: Kolbotten. d.M.: Pariser Theatersaison. Grunzig:
New-Yorker Theater. Recensie n, enz. 22. Schmid: Berliner Kunstausstellung. 23.
Strindberg: Pantomimen von der Strasze, I, Blauer Montag, enz. 23-24. Schmid:
Berl. Kunstausstellung. Servaes: Hamlet (IV). M.: Pariser Theater (V). Servaes:
W.V. Polenz. Polenz: Das Unanstandige in der Kunst. Koegel: Der Dichter u. die
Frauen.
Stimmen aus Maria Laach. 5. Gruber: Die ‘Gesellschaften f. eth. Cultur’ (slot).
Krerten: Br. Pascals (V.) Beissel: Die Oranten. Pfulf: Mirabeau (slot). Baumgarten:
Lit. Leben in Aegypten. Recensionen, enz.
Zeitschrift fur chr. Kunst. 2. Firmenich: Der Pallant'sche Altar. Tépe: Die n. Pfarrk.
z. Houten b. Utrecht. Schnutgen: Geschn. Sakristeischrank. Bûcherschau. 3. Lehrs:
Gestochene Vorlagen f. goth. Kirchengerath. Humann: Kreuzaltare. Hoene:
Glasgemalde z. Stendal. Schnutgen: Kreuzweg im Dom z. Ko ln.

Frankrijk.
Correspondant (Le). 3. Eude: Le prem. congr. de l'art. chrétien à Paris.
Etudes rel., phil., hist. et litt. 5. Delaporte: La question des classiques paiens et
chrétiens. Soullier: Richard Wagner et sa musique.
Livre et l'image (Le). 5. Imagerie russe. Pigeon: Nap. I et le sec. Faust de Goethe.
Notes d'art et d'arch. 2-4. Clair: L'art dans la liturgie cath. Rio: La décadence
florentine. du Lac: St Thomas Becket à Canterbury. 4. Bernon: Le congrès de l'a.
chrétien.
Nouvelle revue. 3. Destin: Léon XIII et l'unification du chant liturgique.
Polybiblion. 5. Couture: Philosophie. XXX: Hagiologie Comptes-rendus. La Giette:
Ouvrages pour la jeunesse. Comptes-rendus.
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e

e

Revue bénédictine. 1. Un écrivain belge ignoré du XII siècle 3. Monastères bén.
e

e

du XIII au XV siècle, 5. Egmond, ses abbés et ses seigneurs. Le chant sacré
d'après A. Thomas.
Revue critique d'hist. et de litt. 21. Corroyer: L'architect. goth. 30. De Gourmont:
Le latin mystique.
Revue de l'hypnotisme. 1. Callère: Les images motrices graphiques (suggestion).
Un enfant menteur.
Revue des deux mondes. 5. Klaczko: Rome et la Renaissance. Larroumet: L'art
réaliste et la critique. 7. Klaczko (suite). Valbert: Rembrandt.
Revue des traditions populaires. 1. Lavenot: La boulangerie. Buau: Les saínts et
les pendus, etc. 2. Seconde vue. 2, 3. Poix: L'os qui chante. Proverbes. Chansons.
Université catholique (L'). 1. de la Sizeranne: Un véritable organiste catholique.

Spanje.
Ciudad de Dios. 8. Garcia: La liter. cataluna en el siglo XIX.

Italië.
Giornale stor. della lett. ital. 62-63. Mistica: Il ‘Canzoniere del Petrarca’ (cod.
origin.).
Minerva. 12. Poestion: Un poeta islandese.

America.
American cath. quart. review, 70. Henry: Latin hymns and engl. versions.
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Omroeper.
Koninklijke Vlaamsche Academie. In de Mei-zitting werd verslag gegeven over
de beantwoording der prijsvragen.
De heeren Willems, Bols en Daems stelden de bekroning voor eener Verhandeling
over de klank- en vormleer in de werken van Jan van Ruusbroec. In de volgende
zitting stemde de Academie daarmede in. Het werk bleek geschreven te zijn door
de heeren Dr. W. de Vreese, die zich reeds door eene studie van Boendale en
andere werken heeft bekend gemaakt, en Hipp. Meert, leeraar te Iperen.
Vervolgens werd in Mei nog verslag gegeven van een antwoord op de prijsvraag
Huiselijk leven, zeden en gewoonten in eene vlaamsche gemeente, gedurende de
e

tweede helft der XVIII eeuw, bepaaldelijk vóór de Fransche omwenteling. De heeren
Fr. de Potter, Hansen en Mathot waren de verslaggevers. De meeningen over het
werk verschilden, doch algemeen werd het als de vrucht eener uitgebreide studie
beschouwd.
Deswege stond de Academie in de Juni-zitting ook aan dezen schrijver den
uitgeloofden prijs toe, onder voorbehoud omtrent den druk van den verdienstelijken,
doch al te uitvoerigen arbeid later een besluit te nemen. Het briefke gaf den naam
van Poffé (ambtenaar ten stadhuize van Antwerpen) te lezen.
In deze zitting werd verder de heer Dr. J.H. Gallee tot buitenlandsch eerelid
gekozen. Het nieuwe lid heeft zich reeds lang door eene studie van het aloud
nederlandsch tooneel en door philologische opstellen in het Tijdschrift voor taal- en
letterkunde bekend gemaakt.
Verder werd nog besloten: het laten drukken van de door den heer Broeckaert
aangeboden rederijkersgedichten, het beste van drie tooneelstukken, de refereinen
en de beste liederen, met glossarium (verslag der heeren De Vos en Hiel), en het
opnemen in de Verslagen en Mededeelingen, van het opstel des heeren Claes,
over ‘Want’. (Verslaggevers de heeren De Vos en Daems.)
De heer Obrie zal de Academie op 't Congres van Arnhem vertegenwoordigen.
n
Op de plechtige zitting van den 22 Juni hield de voorzitter (onderbestuurder K.
Stallaert) eene korte voordracht ter inleiding.
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Dr. C.-L. Hansen droeg eene uitvoerige verhandeling voor over de verspreiding der
Dietsche tale van Duinkerke naar Koningsberg, Transvaal en den Congostaat. De
spreker droeg op innigen toon vervolgens nog eenige perelen van plat-duitsche
dichtkunst voor.
Daarop deelde Dr. A. de Vos een gedicht mede Idealen getiteld, aan eigen hart
en hoofd ontsproten.
Het klonk u uit alle lyrische uitingen en treffelijke beelden tegemoet:
‘Mij is 't gevoel de bron, bij mij 't gevoelen dichten.’
De gedachten en de vorm waren even waar als de voordracht, soms roerend van
treffelijke uitdrukking, zonder opzet (conventie of pose), zonder galming.
n

Koninkl. Akademie. Zitting van den 8 Mei. Prof. Kern: Over den godsdienst der
n

n

Burgaten. - Zitting van d. 10 en 12 Juni. Buys en Dirks herdacht. Prof. A. Pierson
houdt eene voordracht over ‘kerkelijk politische en wijsgeerige richtingen in de
Fransche letterkunde van het Restauratie-tijdperk’.
Koninkl. Vl. Academie. Verschenen: Jaarboek der Kon. Vl. Academie voor taale

en letterkunde, 1893, 7 jaargang. Gent, Siffer.
Dit werk bevat, behalve mededeelingen van huishoudelijken aard, commissiën
enz.: Het paleis der Kon. Vl. Academie, door Fr. de Potter, verder: L.W. Schuermans,
door Edw. van Even. Het is versierd met de beeltenis van minister de Burlet in
staalsnede.
Franciscus. Ter gelegenheid der uitvoering van Tinel's Franciscus te New-York
wijdde Frank Van der Stucken, in Amerika, eene uitgebreide studie aan de werken
van den toondichter.
Josephus Alberdingk Thijm. Mgr. J.W. Everts, bestuurder van de hoogere
burgerschool en het kl. seminarie te Rolduc, zal het beste deel der briefwisseling
van genoemden schrijver uitgeven. Met hartelijken aandrang worden de vrienden
en kennissen van den betreurden overledene tot bijdragen aangezocht. Mgr. Everts
zelf is voorzeker in staat een groot aantal brieven van esthetischen en socialen aard
te leveren, daar hij tot Alb. Th.'s vertrouwdste vrienden behoorde.
Albrecht De Vriendt schildert het drieluik, bestemd voor de kapel van St. Lucas,
nevens het hoogaltaar der kerk.
Nog altijd impressionisme. Wij begrijpen niet welke reden er bestaat om blauwe
boomen en schepen met purperen zeilen, varende in geel water... te schilderen,
zooals Theo. Van Rysselberghe doet.
(Vlaamsche School, bl. 83.)
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Bibliotheca Erasmiana. Lijst van de uitgaven der werken van Erasmus, 300 blz.
groot, door van der Haeghen en Arnold, ter boekerij van Gent. Toevoegselen worden
verzocht.
Het Requiem van Cherubini zou te Bergen in Noorwegen in de domkerk worden
uitgevoerd ten bate van de slachtoffers der ramp van Vardaelen. De minister van
eeredienst Stang heeft echter de opvoering verboden. Toen men hem daarover in
het Storthing interpelleerde, verklaarde de minister, dat volgens verschillende
artikelen der grondwet in Noorwegen niet mag worden geduld wat in strijd is met
Gods woord en de Augsburgsche confessie, daarom had hij de opvoering dezer
‘katholieke zielmis’ verboden. Nadat de afgevaardigde Michelsen verklaard had,
dat men zulke zienswijze van een minister van eeredienst in het jaar 1893 niet had
kunnen verwachten, besloot het Storthing de behandeling der quaestie te verdagen.
Roman. Paul Ador's Jezus van Nazaret is een historische roman vol godslasteringen.
MUYLDERMANS.
In Die Kunst fur Alle komt eene studie voor op de werken van Theophiel Lybaert,
met gravuren van een zijner Madonna's, de Kruisdraging, enz.
Fryske Tael. In de te Grouw, onder voorzitterschap van den heer Waling Dijkstra,
gehouden vergadering van het ‘Selskip for Fryske tael en skriftenkennisse.’ is
besloten in de maand September 1894 het 50-jarig bestaan van het ‘Selskip’ op
feestelijke wijze te herdenken.
Stalmuziek. Te Milaan is eenige maanden geleden een vereeniging van ‘lyrische’
kunstenaars opgericht, welke hun muziekstukken fluiten. Zij doen dit met den mond
alleen. Dezer dagen werden Mascagni's Cavaleria Rusticana en Verdi's Falstaff ten
gehoore gebracht. Het orkest maakte een niet onaangenamen indruk, zegt een der
hoorders. Telkens als een nummer was ‘uitgefloten’, brak het publiek in luid
handgeklap uit.
Nieuw verschijnt: Journal des jeunes filles, dirigé par des femmes du monde.
Causerie. Roman. Wagner. Mode. Poésie. Jeux d'esprit. Calendrier. Graphologie.
Etc. Prijs fr. 12,00. Elke week eene aflevering. Parijs, A. Hatier. Brussel, Larose.
Tentoonstelling te Antwerpen. Z.K.H. de Graaf van Vlaanderen is eere-voorzitter
der commissien gelast niet het aanmoedigen der Belgische en vreemde
voortbrengers tot deelneming aan gemelde tentoonstelling.
De commissie tot aanmoediging der Belgische voortbrengers is samengesteld
onder het voorzitterschap van den heer De Bruyn,
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minister van landbouw; de twee ondervoorzitters zijn de heeren Montefiore-Levi,
senator, en graaf A. d'Oultremont, volksvertegenwoordiger; secretaris, de heer P.
Koch, gewezen algemeene secretaris van de Belgische commissie der tentoonstelling
van 1885 te Antwerpen.
De commissie tot aanmoediging der vreemde voortbrengers heeft tot voorzitter
den heer V. Mabille, nijveraar te Mariemont; ondervoorzitters, de heeren L.
d'Andrimont, volksvertegenwoordiger, E. Osterrieth, handelaar te Antwerpen en P.
Van den Kerchove, voorzitter van de maatschappij der machienen en mekanieken,
te Gent.
Zijn nog benoemd: algemeene commissaris der regeering, de heer graaf H.
d'Ursel, doctor in de rechten te Boschvoorde; algemeene secretaris van dit
commissariaat, de heer J. Gody, te Brussel, bijgevoegde algemeene secretaris, de
heer J. Davignon, te Brussel.
Algemeene commissaris der Belgische afdeeling, de heer G. de Savoye, ingenieur
en nijveraar te Brussel; algemeene bijgevoegde commissaris, de heer baron H. de
Royer de Dour, te Brussel; algemeene secretaris, de heer L. Herry, te Brussel.
Algemeene commissaris der vreemde afdeelingen, de heer A. Vercruysse-Bracq.
senator te Gent; algemeene bijgevoegde commissaris, de heer M. de Ramaix,
volksvertegenwoordiger te Antwerpen; algemeene secretaris, de heer A. Amelin,
bestuurder in het ministerie van landbouw.
n

Jan Sterck. Na het slot der aflevering, den 2 Juli, kwam ons nog tes hand:
Briefwisseling van J.J.L. ten Kate en J.A. Alberdingk Thijm, medegedeeld door Jan
F.M. Sterck; eene zeer nette bijdrage tot onze lettergeschiedenis.
De heer Sterck dien wij als den beoordeelaar van het werk: J.A. Alberdingk Thijm,
door A.J. aangekondigd hebben, schrijft ons, dat het werk aanleiding geeft tot eene
uitvoerige bespreking, waaardoor het hem onmogelijk is zich daarmede te belasten.
Jo. Jos. Habets archivaris te Maastricht is plotselijk overleden. Habets heeft eenen
uitstekenden naam verworven door zijne Geschiedenis van het bisdom van
Roermond, 3 d. 1875-1892 en een groot aantal andere werken, bijzonder in
betrekking tot Limburg.
Errata. Op bl. 223 derde aflevering moet de naam Bouguerreau wegvallen en op
bl. 230 de voornaam van Rousseau Théodore gelezen worden.
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Bijlage.
Aan Jezus.
Gebed.
JEZUS! uw naam klinkt wonderzoet!
Geen zachter melodij!
Telkens weêrgalmt die in mijn ziel,
Diep in het harte mij!
Ja, dierbaar zijt Ge mij geweest
Van d'eerste kindsheid af!
Verlaat mij nimmer Gij mijn Al,
Ook niet in 't kille graf!
(1)

Wien heb ik nevens U omhoog,
Mijn sieraad en mijn eer
Zijt Gij ‘die bij de klemen woont’
Verhoor mij, trouwe Heer!

M. ZUBLI, v.d. Berch v. Heemstede.

(1)

Psalm v. Arat.
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THEOFIEL LYBAERT.
In September 1893.
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Schilderkunst
Theofiel Lybaert,
door Leonce du Catillon.
(met eene plaat).
GELDT de leer van het atavisme voor de kunst? We zijn geneigd bevestigend te
antwoorden. Het lezen alleen van de geschiedenis der schoone kunsten overtuigt
ons.
Zonder Nederland te verlaten kunnen wij op talrijke schilderdynastieën wijzen,
die den naam dragen van De Heem, Ruysdael, Wouwerman, voor wat Nederland
betreft Het Vlaamsche land is nog beter bedeeld. Wij noemen enkel de doorluchtige
kunstenaarsgeslachten Van der Weyden, Van Orley, Coxie, Floris, De Vos, Van
Mander, Key, Quellin, Teniers en Breughel. Hetzelfde geldt nog hedendaags voor
het geslacht Stevens en Lybaert.
Theofiels vader, Jan-Baptist Lybaert, was wapenschilder, die al de schilden en
‘obiits’ onzer edele stammen van Vlaanderen vervaardigd heeft. In zijn vak verwierf
vader Lybaert eene groote faam en was door de wapenkundigen hoog geroemd.
Is het nu onmogelijk de eerste kiemen der voorliefde voor gothischen stijl van den
zoon te vinden in de ‘stijlvolle’ heraldieke schilderingen van den vader?
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Wij denken het niet. Aan den man moeten de indrukken van het kind, wiens
verbeelding van jongs af reeds in eene bepaalde richting opgewekt was, bijgebleven
zijn.
Langs de Leie, die te Gent wel hare frischheid maar niet al hare dichterlijkheid
t

verloren heeft, staat de oude S Michielskerk, bijna schuins over het wereldberoemd
Schippershuis, dat ongelukkiglijk in puin dreigt te vallen.
Die tempel, met zijnen afgeknotten vierkanten toren en zijne zwarte muren, is als
het zinnebeeld der gothiek, verlaten en veracht door de heidensche ‘mis’ geboorte.
In zijne onmiddelijke nabijheid woont ‘de hedendaagsche Memling’, zooals velen
Theofiel Lybaert noemen.
De vervallen gothieke kerk moet den schilder eene blijvende suggestie zijn; hare
kroppende bronzen stemmen herinneren hem lang vervlogen tijden, toen de christen
kunst haar toppunt bereikte en de primitieven hunne ideale beelden schiepen, zoo
innig, zoo naief en zoo roerend.
t

t

t

Het Belfort, S Baafs, S Niklaas, S Jacobs, het Gravenkasteel, de Vrijdagmarkt,
het nu verlaten forum van 't Gentsche volk, zijn herinneringen, die zooveel indruk
maken op den schilder, als relikwieën van vader en moeder op het kind.
Laat ons Lybaerts werkplaats vrijmoedig binnentreden; de kunstenaar is zoo
vriendelijk! 't Is een echte schilderstype. Hij heeft een flinke, verstandige kop, met
schoone mannelijke wezenstrekken, kastanjebruinen baard en zwierig haar van
dezelfde kleur. Zijne zwarte oogen trekken u aan. Een bruin fluweelen ateliercostuum
omsluit zijne middelbare gestalte. Zijne werkplaats is het zien waard;
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maar eens binnen vergeet gij allicht het architectonische; gij ziet slechts de schetsen
en tafereelen, die aan de wanden hangen en op den schilderezel staan en gij
mompelt - anders zoudt gij de nederigheid des kunstenaars kwetsen: ‘De lof, dien
men Lybaert toezwaait is niet overdreven: 't werk is eenvoudig, lief en prachtig!’
De studiekamer zijns broeders, den talentvollen letterkundige, Karel Lybaert, bevat
verscheidene schetsen uit den tijd, toen de jonge kunstenaar de lessen volgde van
Th. Canneel, den bestuurder der Gentsche Academie.
Alhoewel zij ontegensprekelijk aanleg verraden, zou het vermetel geweest zijn
van dan af, te voorspellen dat Theofiel Lybaert de eigenaardige gothieker zou
worden. Men kon toenmaals alleen de heimlijke neiging voor godsdienstige
onderwerpen bespeuren.
Ten andere, de jongeling was verplicht tafereeltjes uit den pruikentijd en de
rococo-eeuw te schilderen, wilde hij zijne studiën grondig voortzetten.
Het was in den salon van Gent, ten jare 1877 - hij was toen 29 jaar oud - dat
Lybaert naam begon te krijgen met zijne schildering: ‘Wat waart ge? Koning of
bedelaar?’ De Illustration Européenne, die in haar nummer van 2 Februari 1878 het
tafereel verbeeldde, schreef dat men Lybaerts schilderij fel had opgemerkt. ‘Het
doek van den Gentschen schilder munt uit door groote hoedanigheden van uitvoering.
De keus van het onderwerp duidt overigens de lofwaardige begeerte aan zich boven
alledaagsche gedachten te verheffen, werken voort te brengen, voor welke de
bezoeker stilstaat om te denken en niet alleenlijk om een kunstige kleurschakeering
te bewonderen.’
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De gloeiende zon van het Oosten en de luchtspiegelingen der woestijn hebben
insgelijks Lybaert als zooveel andere schilders bekoord.
De Berberische of de Levantijnsche landen waren een vijftiental jaren geleden
het Mekka en de Caäba, waar ontelbare kunstenaars hun heil zochten.
De Gentsche schilder penceelde er menig tafereel zoo wel, dat hij de Fransche
luministen van naam nabijstreefde en veel bijval verwierf.
Nochtans moesten de hevige oogverblindende tonen, de ruwe schrille kleuren
van de door de zonne verzengde landen de Vlaamsche innigheid en het mystieke,
het droomerige van den Noorderling bezeeren en kwetsen.
Tot eenieders teleurstelling zegde hij aan dit ‘genre’ vaarwel, om zich toe te leggen
op het portret en de geschiedenis.
Zijn Dag van het gehoor en het Hof van den Alhambra, na den moord der
Abenceragen dienden als overgang, een overgang die meesterlijk was, de Goddelijke
eerbewijzingen aan Keizer Caligula meegerekend.
Zijne treffende Bladzijde uit den Boerenkrijg, Pepijn de Korte, maar vooral St.
Elisabeth van Hongarië in gebed verzonken, die de Keizerlijke hofkapel van Weenen
versiert, verkondigen zijne faam als historieschilder.
Dit laatste tafereel zou voor den knappen, godsdienstigen kunstenaar eene
veropenbaring zijn, en hem zelven om zoo te zeggen, den weg aanwijzen, dien hij
reeds jaren zocht.
Meer dan eens zou hij het dichterlijk wezen van de reine Hongaarsche vorstin,
door Montalembert, Alban
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Stolz, enz. zoo aanminnig geschets, op doek tooveren in verschillige houdingen en
toestanden
Inmiddels bestudeerde hij de gothieken der middeleeuwen: Memling, Van Eyck,
Dürer, Schön, Rogier Van der Weyden, Mabuse en de Florentijnsche meesters
Giotto, Orcagna en fra Giovanni Angelico, wiens innigheid den zoekenden kunstenaar
vooral trof.
Voor velen scheen Lybaerts nieuwe werkwijze een waagspel.
Het was immers ongehoord onze eeuw van realisme, van naturalisme in de kunst,
van practische machienen, waar
‘Le fer use le fer et l'homme use les hommes’

(gelijk Barbier zegt), nog symbolische godsdienstige tafereelen te malen.
Theofiel Lybaert liet de menschen praten! Evenals Leys iedereen verstomde met
zijne eeuw van Luther, verbaasde hij de versteende twijfelachtigen met zijne
madonna's, sancten en sanctinnen.
Ei! 't is om er bij te krijschen van blijdschap! Zoo frisch, zoo levend gevoeld, zoo
hemelschoon!
Laat ons eens zijne Lieve Vrouw met het kindeke aanschouwen, zijn laatste
meestergewrocht. Hoe gracelijk is het Goddelijk wicht op moeders arm! Hoe
betooverend is de Moedermaagd, die met Jesuken wandelt. En in de verte een van
die boeiende landschappen het kenmerk der gothieke meesters. Het oude Gent
met zijn Belfort, zijn St-Niklaas-en St-Baafstorens, zijne huizen en stadspoort met
een steenen brug, een stuk meersch en een banaanboom, met zijne gestyliseerde
bladeren!
De groene boomen, de roode en grijzen steenen huizen
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en muren, de blauwe schaliedaken, de gouden windhanen, de zilverachtige lichte
nevel, die boven een rivier drijft, het dansen van het zonnelicht op kaden en op
e

weiden, licht en donker, geven aan de meesters der XV eeuw eene afwisselende
bekoorlijkheid, die men bij vele andere schilders niet vindt.
Gansch persoonlijk zijn Lybaerts vrouwentypen. Hij heeft in het uitkiezen en
drapeeren zijner beelden zijn eigene persoonlijkheid getoond.
Zijne vrouwen hebben het gebombeerd of gewelfd voorhoofd der schoonen van
Memling niet, maar 't zijn fraaie Vlaamsche moeders en maagden uit onzen tijd.
(1)
Lybaert bezit, gelijk Memling, eene eenige vrouwentype, vol verhevenheid en
bevalligheid en zelfs ideaal schoon. Haar schuchterheid, engelreinheid en eenvoud
zijn onbeschrijfelijk.
Hij heeft de hinderpalen vermeden waar tegen zoovelen gebotst zijn. Zijne
menschen blijven menschen; doch waar de heiligheid wil symboliseeren stemmen
zijne heiligen, madonna's en Christussen tot ingetogenheid. Zij boezemen geen
afkeer in als de graatmagere, kromme en gewrongen voortbrengsels uit de
werkhuizen van neogothieken, met een houten wezen, stijf als stokken en zondigende
tegen de eerste beginsels der ontleedkunst.
Op den voorgrond bloeit soms eene zinnebeeldige bloem, die het mystieke nog
verhoogt.
Zijne teekening is onberispelijk, wat men niet altijd van de Noordsche schilders
mag zeggen. In één woord, waar en dichterlijk is de kunstenaar.
Hij is daaarboven een van de zeldzame Vlaamsche

(1)

Dit dunkt ons anders. Verg. eens De moeder der smarten bij De heilige Maagd en vooral bij
Madonna. Welk verschil van karakter!
(Red.)
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JEZUS DE WERELD ZEGENEND,
door THEOFIEL LYBAERT.
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artisten. die aan de overleveringen der Vlaamsche school zijn getrouw gebleven.
Meer en meer, eilaas! worden de Belgische schilders verzwolgen door de groote
wereldburgerlijke Europeesche schilderschool. De kunstenaars - en 't zijn gelukkiglijk
de beroemdste - die hunne persoonlijkheid behouden hebben, kan men op de
vingers tellen. Lybaerts kleur is schitterend, vroolijk, rijk en warm. Ook daarin is hij
degelijk Vlaamsch.
Zijn standaardwerk is gewis de kruisweg van H. Kerst te Gent. De indruk, dien men
gevoelt, is onbeschrijfelijk. De figuren zijn prachtig, de groepen levendig en
indrukwekkend, en steken zoo schoon af tegen het landschap eener middeleeuwsche
stad. In dezen kruisweg heeft de kunstenaar een bewijs gegeven hoe machtig zijn
talent is. Spijtig dat de H. Kerstkerk zoo dikwijls gesloten is; de vreemdeling zou
anders meer Lybaerts meesterstuk mogen bewonderen.
o

Ziehier de lijst van zijne bijzonderste schilderijen uit de gewijde historie: 1 De heilige
o

Elisabeth van Hongarië (rijksmuseum van Weenen); 2 Het kind Jezus de wereld
o
zegenende, (museum van Brugge); 3 De H. Franciscus Borgia en De H. Franciscus
o
Regis (kerk der paters Jezuïeten te Brugge); 4 De heilige Maagd in gebed verzonken
o
(museum van Brussel); 5 De Maagd van Vlaanderen (kerk van Assenede, Oost.-Vl.);
o
6 De Moeder van smerten omringd door St Anna, St Joachim en De opdracht in
o
den Tempel (H. Kerstkerk te Gent); 7 Troosteres der bedrukten (Tentoonstelling
van Chicago) en ten laatste de Moeder-
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maagd met het kind Jezus, in den achtergrond het oude Gent. Laatst heeft de
kunstenaar de H. Elisabeth in hare huiskapel met twee harer hofdamen, een zoontje,
enz. afgemaald. Dit lief tafereel hebben wij in zijne werkplaats bewonderd. Zijne
tafereelen uit de ongewijde geschiedenis zijn overal verspreid. Onder zijne
voornaamste worden de volgende gerekend:
Door den kop geschoten patriotten (museum van Kortrijk); Pepijn de Korte
(Kunsthalle van Hamburg). Wat waart gij? Koning of bedelaar? (Senator
Vercruysse-Bracq, Gent); De Alhambra na de onthalsing der Abenceragen (museum
van Montpellier); Een dag van openbaar gehoor bij den Emir (Van Hattum-museum
Dordrecht); Keizer Caligula (in Engeland) enz., enz.
Gelijk anderen noemt Die Kunst für alle hem den ‘hedendaagschen Memling.’
De meester is de eerste om te grimlachen als men hem dien lof toezwaait. Stellig
is het dat hij het met zijn groot talent en zijne eigenaardige doenwijze ver zal brengen
om later als een Memling gehuldigd te worden.
Theofiel Lybaert heeft in de laatste tentoonstelling te Munchen willen bewijzen
dat het mogelijk is gothieke figuren te beeldhouwen, die de moeilijkste beoordeelaars
bevredigen. Tot nu toe hebben de nieuwerwetsche gothieke beeldhouwers werken
voortgebracht, die verre van het vermaard St-Catharinabeeld van Kortrijk (in de
Gravenkapel, O-L.-Vrouwkerk) nabij te komen, zelfs aan de beelden niet gelijken,
die de nissen onzer stadhuizen bevolken.
e
Lybaert heeft daarom buiten prijskamp eenen vrouwenkop uit de XV eeuw
tentoongesteld - zijn eerste beeldhouwwerk - die de ongeloovigste Thomassen
overtuigt van de mogelijkheid de voortreffelijke eigenschappen der middeleeuwen
aan moderne begrippen te paren.
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Nu is de gevierde schilder aangewezen om Canneels schoone muurschilderingen
in St-Annakerk te Gent te voltooien.
Wie eene nieuwe christene gothieke kunst droomt, een kunst, die aan alle
vereischten voldoet, volge Lybaert na. Hij is de beste en zekerste meester.
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Bouwkunst.
Hoe men oude historische bouwdeelen kan levend houden,
door A.H.
AAN den westelijken hoek van het Rijksmuseum is een gebouw verrezen, dat door
zijne eigenaardige omtrekken, door zijn schilderachtig traptorentje met gebeitelden
omgang, door zijn kleurig uiterlijk eindelijk, den voorbijganger onwillekeurig even
staande houdt
Met de fraaie bestuurderswoning, de teekenschool, de zandsteenen pomp uit
Veere en de beide oude poorten, helpt het de groep kleinere werken voltooien,
waarmede de bouwmeester van ons Rijksmuseum langzamerhand de tuinzijde zoo
geestig stoffeert.
Dit gebouwtje geeft in- en uitwendig eene openbare les in de Nederlandsche
kunstgeschiedenis, want het is grootendeels samengesteld uit brokstukken van
merkwaardige gebouwen, die door slooping of verbouwing beschikbaar kwamen.
Het is bestemd om weldra deel uit te maken van het Nederlandsch Museum in
het hoofdgebouw, waarmede het door eene nog niet voltooide overdekte en
afgesloten galerij
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verbonden zal worden. Dat museum in het Museum bleek immers weldra meer
ruimte te behoeven dan men had durven verwachten zoodat nu reeds een aantal
voorwerpen op plaatsing wacht. Maar nu komt in de groote en kleine zalen van dit
bijgebouw weer ongeveer vijfhonderd vierkante meters grondvlakte beschikbaar.
De eerste verdieping en de zooeven genoemde verbindingsgalerij bieden
ruimschoots muurvlakte aan tot het ten toon stellen van hedendaagsche schilderijen,
aan het Rijk behoorende en thans verspreid over verschillende zalen ten westen
van de Rembrandt-zaal. Voor de meesterstukken der zestiende en zeventiende
eeuw komt daardoor meer ruimte beschikbaar, zoodat zij alsdan naar den eisch
geplaatst kunnen worden.
Beschouwen wij thans het gebouw eens van naderbij, dan vinden we
achtereenvolgens: aan den oostelijken gevel vijf boogstellingen, afkomstig van de
verdieping gelijkstraats van het Prinsenhof (later Militaire Academie) te Breda.
De bouw hiervan is begonnen door Hendrik van Nassau in 1536, voortgezet door
e

zijn zoon Reinier van Nassau, prins van Oranje en voltooid in de XVII eeuw.
Tusschen de zes kolommen van de Dorische orde, met verhoogd entablement,
rustende op kraagsteenen, zijn twee ingangen met rondboog-arkaden geplaatst
tusschen een hoofdgestel van de Ionische orde; de zuilen springen driekwart voor;
de frontons zijn doorbroken door een vierkant bovenlicht dat met een fronton van
kleinere afmeting bekroond is. Zeer eigenaardig doet deze kroonlijst dienst als
sluitsteen van den ontlastingsboog, dien hij in het midden doorbreekt of afsluit.
De drie andere bogen worden ingenomen door steenen kruisramen, die vroeger
met houten luiken aan de buitenzijde voorzien waren.
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De kroonlijst is versierd met Romeinsche strijdteekens, koppen van offerdieren,
lanzen, trommen, vlaggen en bloemslingers. Daarboven zijn in vijf boogvelden met
pilasters van de Ionische orde, vijf wapensteenen ingemetseld. De opschriften
n

n

daarbij in den 2 en 5 boog aanwezig luiden:

a
Is de eerste steen gelegt door
ARNOUT NOËL zoon van ARON NOËL
en
SARA MARGARETA MEERHOUT
Neef van
FRANçOIS MEERHOUT.
b
Is de eerste steen gelegt door
PIETER JACOB BERT, zoon van JAN ANTONY BERT
en
CATHARINA SUSANNA DE FAMARS
Neef van
JAN FRANS DE FAMARS.
De wapens duiden de familiën aan van- en stellen voor:
a. Een halve maan omgeven door 3 eikels, waaronder: François Meerhout.
b. Drie schuin, boven elkaar geplaatste pijlen, waaronder: Willem Pyll.
c. Een varken doorsteken met een degen, waaronder: Welpherd Hendrik Drinkveld.
d. 4 kwartieren waarvan 2 met dub. adelaar en 2 met lelies, waaronder: Jan Frans
de Famars.
e. Wapen met jaartal 1686.

De kroon- of gootlijst, die dezen gevelmuur afdekt, rust op fraai gebeeldhouwde
kraagstukken afkomstig van het Haarlemsche raadhuis.
Ten zuidoosten is het poortje aangebracht, dat gediend
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e

heeft tot ingang van het gymnasium te Leiden uit de eerste helft van de XVII eeuw;
het bestaat uit pilasters, waarop een hoofdgestel rust, waarvan de fries is samensteld
uit in witten steen gebeeldhouwde kopjes en mozaïek van baksteenen, die, in sierlijke
sterren en cirkels aan elkander verbonden, de ruimte tusschen den hoofdbalk
(architraaf) en kroonlijst vullen.
Tusschen het fronton prijkt een borstbeeld van Minerva, in de handen een schild
en speer houdende, met het onderschrlft (in Latijnsche letters) TVTA EST AEGIDE
PALLAS, terwijl boven de twee buitenste pilastres de wapens van Leiden, twee
gekruiste sleutels, met leeuwen als wapenhouders zijn geplaatst.
In dezen gevel komen nog voor: gevelsteenen voorstellende den Nederlandschen
leeuw met pijlbundel en zwaard, waaronder: Eendracht verwint; verder vijf
leeuwenkoppen en drie kartels met de jaartallen 1609, 1613, 1621. De eerste gevel
aan de zuidzijde vertoont gedeelten van het Huygenshuis te 's-Gravenhage uit de
e

XVIII eeuw met pilasters, bogen van witten steen, versierd met beeldhouwwerk,
twee beelden, vrouwenfiguren, op voetstukken voorstellende: de tuinbouw en de
oogst (Pomona), welke de vestibule versierden.
De kartels zijn afkomstig van een Amsterdamsch huis. Boven, iets lager dan de
kroonlijst, zijn vier bloemslingers ingemetseld, afkomstig van 't, in het jaar 1876,
afgebroken Werk- of Gildenhuis te Delft.
Het beeldhouwwerk is kernachtig uitgevoerd en drukt duidelijk uit wat men heeft
willen aantoonen, namelijk, dat het gebouw gewijd was aan de ambachten en
neringen.
Onder de kroonlijst zijn vier leeuwenkoppen verwerkt, afkomstig van
e

Amsterdamsche huizen uit de XVII eeuw. Den hoek omslaande, komt men naar
de
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e

westzijde voor eene poort uit de XVII eeuw, afkomstig van het voormalig zeekantoor
te Rotterdam. Zij bestaat uit een rondboog, rustende op imposten gesloten met een
sluitsteen.
De pilasters zijn gegroefd, de kapiteelen neigen tot de Dorische orde. Het
hoofdgestel met fries, waarin twee triglyphen, heeft een kroonlijst en fronton, die in
het midden doorbroken is, om plaats te maken voor een groot kartel, bekroond door
een bol.
In de hoeken boven den boog zijn een paar geniussen met lauwerkrans en
palmtakken gebeeldhouwd.
Op het schild van het kartel ziet men twee over elkander gekruiste ankers in den
t

vorm van een S -Andrieskruis, met de letter P in drie hoeken herhaald. = PUGNO.
PRO. PATRIA. In het midden van den gevel, boven deze poort, een gevelsteen met
het Amsterdamsche wapen en keizerskroon, waaronder het opschrift:
TREEF-FE-NEERHUIS, en daarnaast twee spreukbanden met het woord Anno en het
jaartal 1665.
e

De geveltop is van een XVIII eeuwsch huis, afgebroken in 1880, op de
Prinsengracht alhier. De eerste en tweede verdieping van den thans volgenden
e

gevel is opgebouwd met brokstukken van huizen uit de XVII eeuw. Dergelijke huizen
vindt men nog aan den Binnen-Amstel hoek Halvemaansteeg en in de Beursstraat.
De hoekgevel, waarvoor wij ons thans bevinden, maakt deel uit van de in 1887
te Franeker gesloopte Stins, vroeger bewoond en gebouwd door de familie Ochinga
en later eigendom van de dames Telting, die het gebouw hebben geschonken voor
het inrichten van een weeshuis. Het werd opgetrokken in de eerste helft van de
e

XVI eeuw.
De westelijke gevel, waarvan een kruisraam en de beide friezen afkomstig zijn
van dit gebouw te Franeker,
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vertoont aan den zuidwestelijken hoek een fragment van een huis aan het Damrak,
e

in sierlijken Renaissance-stijl uit de helft van de XVI eeuw. De pilasters, lijstwerk
en ornement zijn van zeer edele opvatting en fraai uitgevoerd.
In de gemetselde friezen bevinden zich: mannen-, vrouwen- en leeuwenkoppen,
benevens boven: een steen met het jaarcijfer 1558 en beneden: de voorstelling van
Lot en zijne dochters. Verder zijn in den gevel geplaatst: het wapen van Amsterdam
met de keizerskroon, met twee leeuwen als schildhouders. Verder twee
spreukbanden met het woord Anno en het jaartal 1672, een gevelsteen waarop een
vrouwenfiguur met anker waarbij de woorden: ‘Dit is in de Hoop,’ met jaartal 1619
en daaronder een kartel met het jaartal 1620. Verder om den hoek vertoont zich de
noordelijke gevel van de Stins te Franeker, waar de karakteristieke traptoren met
zijn echt huiselijk poortje en sierlijken omgang, met schilderachtigen kleinen traptoren,
zich recht gezellig bij aansluit.
Merkwaardig en zeldzaam zijn de kruisramen der verdieping gelijkvloers die, in
plaats van zooals men gewoonlijk aantreft terugspringende profielen vertoonen,
hier zoowel de stijlen als de onder- en bovendorpels, evenals het kalf of dwarsbalk
vóór het gevelvlak spingende profielen hebben.
De raamvleugels onder den dwarsbalk waren met houten luiken, de bovenlichten
met glas en lood en ijzeren traliewerk voorzien.
In dit gedeelte van het gebouw vindt men eenige gevelsteenen, voorstellende:
a.
Legerkamp met drie soldaten, één met vaandel, de ander met haakbus
gewapend; de derde ligt stervende op den grond. De achtergrond is vol
legertenten. Hier-
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boven een kartel met het jaartal 1587, afkomstig vanhet soldatengasthuis alhier;
een gevelsteen, waarop een gans met het jaartal 1598;
drie bloem- en vruchtenslingers:
een gevelsteen, waarop: een hand met mes op wetsteen waaronder: DE
WETSTEEN en jaartal 1728;
e.
een gevelsteen met molensteen en aan beide zijden steenen met Anno 1650.

b.
c.
d.

Voor vrienden en beoefenaars onzer kunstgeschiedenis valt hier dus menig
merkwaardig overblijfsel van vroegeren kunstsmaak te aanschouwen; en de
gevelvlakken zijn niet zoo overladen of er kunnen in verloop van tijd nog andere
brokstukken ingemetseld worden.
Door dit bescheiden werk, bescheiden voor een oorspronkelijk kunstenaar als de
bouwmeester van ons schoone museum, heeft dr. Cuypers de vaderlandsche kunst
opnieuw aan zich verplicht.
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Dichtkunst, letteren.
(1)
Eene ‘non-fumeurs’-juffer.
Ware historie van O.T.
OP het perron van het station te B. liepen eenige reizigers op en neêr, die op den
sneltrein naar X. wachtten.
De zon was reeds ondergegaan, en ofschoon het daglicht nog scheen, werden
hier en daar toch reeds lantaarns opgestoken en schitterden er gekleurde seinlichten
over de spoorweglijn. Het was een fraaie, warme avond; in de aangelegde boschjes,
welke de spoorhal omringden, zongen de nachtegalen, en aan den helderen hemel
straalde de maan in vollen glans.
Twee dames staarden vol verwachting nu eens het stationsgebouw uit, dan weder
in de richting van waar de trein moest aankomen.
‘Ik begrijp niet, hoe men iets dergelijks kan vergeten,’ zeide de oudste van beiden.
‘Maar, mama,’ antwoordde de tweede, ‘Alfred is altijd zoo stipt en gewetenstrouw
in alle mogelijke zaken. Op een dag als heden kan zooiets licht gebeuren; en moet
gij hem daarom nog niet hard vallen.’

(1)

Met toelating van den heer J.P. Bachem.
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‘Neen, zeker niet, kind lief, hij is een uitstekend mensch; maar dit neemt niet weg
dat het wat al te sterk is zijn brieventasch, al zijn geld, te laten liggen. En hoe
onaangenaam zou het zijn, Fanny, als hij den trein miste! Ik zou waarlijk niet weten
hoe ik het schikken zou; ik kan u volstrekt niet herbergen.’
‘Maar hij zal terstond hier zijn. Hij heeft een rijtuig genomen, en in het ergste geval
moeten wij slechts den nacht alhier in een logement doorbrengen.’
‘O, dat zou vervelend zijn; uw bagage is immers reeds ingeschreven.’
‘Nu, dat zou nog niets wezen.’
Zij hielden wederom stil en blikten naar buiten: de moeder naar den naderenden
trein, de dochter naar den eerst heden gehuwden echtgenoot.
‘Daar komt de trein reeds!’ sprak de moeder opgewonden; ‘thans is het te laat.’
De trein kwam dampend en snuivend aanrollen. De wachters klommen er haastig
uit, en de portieren werden opengerukt.
‘Station B., ééne minuut oponthoud!’ riepen de beambten.
In een oogwenk verdrong zich een talrijke menschenzwerm op het perron. Uit de
wagens stapten vele reizigers, met handkoffers en taschjes; anderen weêr die eene
plaats zochten stormden hen te gemoet. Courantenventers lieten de stem
weerschallen, en onder luid geschreeuw snelden de kellners met groote bladen,
waarop eetwaren en andere ververschingen prijkten, de reeks waggons langs, terwijl
de kruiers, belast met zware kisten, handwagens en postkarren, zich een weg door
de drukke menigte baanden.
De beide vrouwen stonden daar radeloos, en Fanny keek met tranen in de oogen
naar haar echtgenoot
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uit. Zij was pas laat met haar toilet klaar gekomen en had het laatst de woning
verlaten; het viel haar thans plotseling te binnen, dat zij in der haast de deur niet
gesloten had. Hoe licht kon er iemand zijn binnen gedrongen! De brieventasch lag
op tafel, slechts één greep en met hare huwelijksreis was het gedaan.
‘Mama!’ riep zij uit: ‘ik heb de huisdeur opengelaten; als Alfred's brieventasch nu
eens gestolen was!’
Vol ontzetting sloeg de moeder de handen ineen. ‘Maar, meisje, hoe kunt gij ook
zoo onvoorzichtig zijn!’
‘Haast u! Weest zoo goed in te stappen!’ riepen thans de conducteurs.
De klok luidde, het gedrang op het perron verminderde: de deuren werden
dichtgeslagen.
‘Klaar.... vooruit!’ klonk het.
‘Daar komt hij aan!’ riep Fanny uit: ‘wij moeten nog mede!’
Alfred snelde uit het gebouw te voorschijn en wenkte zijne vrouw met de hand
dat zij moest instappen.
Het sein der locomotief weerschalde. De stoompijp gilde door de lucht.
‘Wij moeten nog mede!’ schreeuwde Fanny tot een wachter.
‘Dan gauw, gauw!’ riep deze driftig uit.
De trein zette zich in beweging; maar de man opende nog haastig een coupée,
hief de dame daarin, en knarsend sprong het deurtje achter haar in het slot.
Op datzelfde oogenblik sprong Alfred op de trede naast den conducteur; deze
rukte snel het portier van den eersten den besten wagen open, en ook hij was
geborgen.
Bijna gelijktijdig keken de berde, door een beschot gescheiden, echtgenooten uit
het portierraampje, glimlachten elkander toe en wuifden daarop nog tot
afscheidsgroet naar de moeder.
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‘Hebt gij uwe portefeuille terug?’ riep Fanny, zoodra zij hare moeder uit het oog
verloor.
‘Ja, kind!’ riep hij ten antwoord. ‘Aan het eerstvolgende station kom ik bij u. Trek
thans liever het venster op, om niet verkouden te worden.
Zij knikten elkander nog eenmaal toe en trokken zich daarop in den waggon terug.
Eerst nu zag Fanny om zich heen en bemerkte aan het tegenovergestelde raampje
een man, wiens bovenlichaam op het kussen uitgestrekt lag, terwijl zijne beenen
op de bank aan de overzijde rustten. Hij had zich in zijn reisdeken gewikkeld en
scheen vast te slapen. Eene op den vloer liggende flesch gaf der jonge vrouw
evenwel spoedig een andere meening omtrent den toestand van haar reisgenoot
Met tegenzin en angst zag zij haar buurman aan. Als hij maar niet wakker wordt
vóór het eerstvolgende station, dacht zij. Maar zij moest nog vijfkwartier met dezen
onaangenamen gezel doorbrengen, aleer de trein stilhield.
Zij trok zich bezorgd in haar hoekje terug en keek nu eens naar buiten, dan
wederom naar den slapenden man.
Het was nog zoo licht daarbuiten dat de lamp der coupée niet opgestoken was,
en daardoor heerschte er een schemerdonker in het rijtuig, dat Fanny's pogingen
om haren tochtgenoot beter te onderscheiden, vruchteloos maakte.
Sprakeloos zat zij daar ter neder en vermeed alle gedruisch. Telkens op nieuw
wierp zij een zijdelingschen blik naar haar makker, want zij vreesde dat hij door het
schudden van den wagen ontwaken of wel geheel en al van zijne zitplaats afvallen
mocht.
Zonder op te houden snelde de trein voort. Boomen
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en huizen, velden en weilanden; wouden en meren, gehuchten en dorpen vlogen
als een wervelwind langs haar blik heen, en nauwelijks had haar oog den tijd de
verschillende voorwerpen te herkennen: eene verwarde massa metselwerk, houten,
staketsels en boschaadjes, en daarna uitgestrekte akkers, waarover nog menschen
en kudden heenspoedden, of wel een waterspiegel, waarin zich de gloed van den
nachtelijken hemel weerkaatste.
Van lieverlede werd het donkerder; de voorwerpen verdwenen in de schemering,
het maanlicht straalde helderder aan den hemel, en de lamp aan de zoldering
verspreidde haar glans.
Fanny keek hoe laat het was. Nog geen half uur was er verstreken, en met een
zuchtje poogde zij geduld te scheppen.
Meer en meer echter voelde zij zich aangegrepen door eene onweerstaanbare
afmatting. Het voortrollen van den wagen en het eentonig, maatvast gedruisch der
raderen bracht haar in een halfdroomenden toestand. Zij sloot de oogen en verzonk
in sluimering.
Aldus verliep er wederom een kwartier.
Plotseling opende zij de oogen en blikte zij om zich heen. Een zonderling, kleppend
geluid had haar gehoor getroffen.
De beschonken reiziger lag nog altijd stil op zijne plaats, en scheen zijn reisdeken
geheel en al over het gelaat te hebben getrokken. Zij werd onrustig, zij wist zelve
niet waarom.
Buiten was het volkomen donker, hier en daar slechts flikkerde een licht, en
vertoonde eene reeks brandende lantarens, voor een oogenblik een straatweg.
Daarna volgde wederom een ondoordringbaar donker, waar de trein met
onverminderde snelheid doorheen stormde.
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Fanny's blik dwaalde door den waggon heen. Thans bemerkte zij in het bagage-net
van haar metgezel, tegenover hem, een langwerpige kist, waarvan het van
luchtgaatjes voorziene deksel openstond en waaruit eenig hooi te voorschijn kwam.
Hoe zou het wel komen dat deze kist plotseling haar gansche aandacht trok?
Nog vroeg zij zich af waartoe zij wel dienen kon, toen zij sidderend ineenkromp.
Midden op het kussen tegenover haar bewoog iets. Wederom volgde er een geritsel
en daarop nogmaals het zonderling geklep waardoor zij ontwaakt was.
Eensklaps rees er eene donkere massa uit de schaduw te voorschijn, en Fanny's
oogen staarden strak voor zich uit; hare gelaatstrekken werden verwrongen. Nog
eenmaal verhief zich hetzelfde onverklaarbare geluid, en over den arm van den
zetel kroop de breede, gladde kop eener slang.
Een trek van ontzetting verspreidde zich over Fanny's gelaat. Ademloos zat zij
daar ter neder, als verlamd van schrik, onmachtig slechts een lid te verroeren, en
blikte met afgrijzen naar het dier dat langzaam over de leuning heengleed.
Er verliep zeker eene minuut, aleer de jonge vrouw weder bewegen kon, en
gedurende dien tijd was de slang langs den arm van het kussen gekropen en
vertoonde zij zich thans in hare volle lengte. Zij was ongeveer een meter lang en
klom nu, voortdurend met hare gespleten tong om zich heen tastend, met de halve
lengte van haar lichaam langs den rug van het kussen op.
In een oogenblik had de slang zich ineengerold, en, midden op het kussen liggend,
hief zij strijdlustig den kop op en staarde met loerende oogen haar
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slachtoffer aan, dat zijne kleederen om zich heen getrokken had en in een hoek
verborgen zat.
‘Mijnheer, mijnheer!’ gilde Fanny angstig tot haar reisgenoot: ‘om Godswil sta
op... eene slang!’
Maar de man bewoog zich niet, en Fanny's ontzetting nam nog steeds toe. Zij
verloor het dier geen seconde uit het oog: maar zij greep thans haar parapluie en
sloeg met alle kracht tegen het beschot van de coupée naast haar.
De slang werd onrustig, klapperde en liet de tong gaan, terwijl Fanny, buiten
adem, op een antwoord of ook maar een teeken wachtte dat Alfred haar gehoord
had. Doch zij vernam niets, en waagde het geen tweede maal door hare bewegingen
het dier onrustig te maken en boos.
Zoo verliepen er lange, angstvolle minuten, gedurende welke zij zich even roerloos
op hare plaats hield, als de slang op de hare. Doch haar hart bonsde en hare voeten
sidderden.
‘Het noodsein.’ dacht zij. Maar hoe zou zij daarbij komen? Juist daaronder rustte
de slang, gereed op de minste beweging op haar los te springen.
Wat moest zij aanvangen? De trein spoedde voort, en haar metgezel bleef roerloos
in dezelfde houding liggen. Lang zou zij in dezen toestand niet meer kunnen uitstaan,
zij gevoelde dat zij ineen zou zinken van opgewondenheid en angst, en toch moest
zij trachten het uit te houden.
Minuut op minuut verstreek.. eene eeuwigheid. Voor hare oogen begon het te
dwarrelen, in hare ooren bruiste alles, en zij gevoelde zich op het punt van te
bezwijmen. Doch zij moest zichzelve overwinnen, hare gansche zielskracht
verzamelen en zich krachtig toonen, tot dat de trein stilhield; het moest, want het
gold hier haar even.
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Daar bewoog zich eindelijk het dier, het kronkelde zich langzaam los en begon tegen
het venster op te kruipen.
Thans evenwel was het met Fanny's zelfbeheersching gedaan. Met één sprong
stond zij midden in den wagen en schudde hevig haar reisgezel.
‘Sta op, mijnheer... eene slang, eene slang!’
De reisdeken van den slapende gleed op den grond, en Fanny kroop ontsteld
terug.
Voor haar lag een lijk, bleek en met vertrokken gelaat, terwijl men eene kleine
wond aan den hals gewaar werd.
Door afschuw overmeesterd, zonk de jonge vrouw tegen het kussen neder en
bedekte zich een oogwenk het gelaat met de handen. Hare ademhaling ging snel,
als in koortsgloed, en het denkbeeld het portier te openen en zich daaruit te werpen
scheen haar nog de eenige uitkomst toe. Maar hoe zou zij er uit komen? Hier
versperden de voeten van het lijk haar den weg, ginds de slang... hier een doode,
ginds de dood.
Ja, het was de dood, waarmede zij hier opgesloten was, en nog wel de dood
onder eene vreeselijke gedaante. Zelfs dezen beschonkene had hij overvallen, en
hoe kon zij nog op redding hopen, waar zelfs een krachtige man bezweken was?
Welk een schouwspel zou het voor Alfred zijn, wanneer hij bij het eerstvolgend
station het portier opende? Wat zou hij zeggen, als hij haar als een lijk op den grond
vond liggen? Hij zat rustig en tevreden in de afdeeling naast haar, slechts door een
beschot van haar gescheiden, en kon haar niet bijstaan in haar doodsangst.
De jonge vrouw barstte in snikken los, hare laatste hoop was verdwenen.
Alles, wat zij over slangen gehoord had of gelezen,
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het oude sprookje dat zij met den blik haar offer begoochelen en aan den grond
nagelen, rees haar voor den geest. Dit schuifelende, giftige ondier was evenmin te
ontkomen als af te weren. Het gladde, naakte lijf, de vreeselijke lenigheid van het
lichaam en de pijlsnelle bewegingen, die het anders zoo luie dier bij een aanval
kenmerkten, verzekerden hetzelve de overwinning.
Doch de gehechtheid aan het bestaan overwon hare verslagenheid, en na verloop
van enkele minuten richtte zij zich weder overeind. Zij wierp een angstigen blik op
het lijk tegenover haar, en eene nieuwe ontzetting maakte zich van haar meester.
Thans zag zij hoe de slang, die beproefd had uit het venster te klimmen, zich van
het kussen op den grond liet vallen; zij zag hare hevige kronkelingen, en plotseling
lag het beest vlak voor hare voeten. Met een angstkreet sprong Fanny overeind en
sloeg heftig met bare parapluie naar het dier. Als met een enkelen sprong snelde
de aangevallene op de ontstelde vrouw toe. Doch de beet trof slechts haar kleed,
en in het volgende oogenblik stond Fanny boven op het kussen en trok den knop
van het noodsein af.
De stoompijp der locomotief klonk gillend door de lucht, en een oogwenk later
bespeurde zij aan het schudden van den wagen dat het sein gewerkt had.
Eene nieuwe hoop vervulde haar; haar hart klopte hoorbaar; maar zij waagde het
niet, het hoofd om te wenden, want de slang liep thans recht op, sissend en
klapperend over den vloer heen.
Nog één bang oogenblik, en daarop werd de beweging van den trein vertraagd.
De in doodsangst verkeerende vrouw liet het venster neêr en riep om hulp.
Er weêrklonken thans luide stemmen; angstige
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vragen, korte uitroepen, de trein stond stil, en het portier vloog open
Beambten en passagiers met gejaagde of nieuwsgierige blikken verdrongen zich
om haar heen.
‘Er is hier eene slang!’ gilde Fanny, nog altijd op het kussen staande, en ontzet
deinsden de lieden terug.
‘Zijt gij gebeten?’ vroeg eene stem
‘Neen, maar de heer daarginds!’
‘Om Godswil, Fanny, wat is u overkomen?’ riep Alfred, zich vol zielangst
vooruitdringende.
‘Plaats, heeren, plaats!’ gebood de hoofdconducteur en trad terstond daarop over
het portier.’ Eene slang zegt gij? Waarlijk, het is zoo! Een stok, heeren. Blijf rustig
staan waar gij zijt, juffrouw!’
Men reikte hem een stok over, de conducteur stapte in en bracht het sissende
dier een slag toe, die het terstond verdoofd nedervelde. Daarop beurde hij Fanny
uit den wagen, en snikkend stortte zij zich in Alfred's armen.
Toen de jonge vrouw zich weder hersteld had, waren de beambten gereed met
het door hen ingestelde onderzoek in den wagen, en was men reeds bezig het lijk
op een stroo-leger in den goederen-wagen over te brengen.
Een conducteur trad op de jonge lieden toe.
‘Gij moogt van geluk spreken dat gij het beest terstond bemerkt hebt,’ zeide hij
tot Fanny: ‘Die oude was de Menagerie-directeur Mehler; het is onverantwoordelijk
zulk een dier in een wagen te nemen Als hij niet gestorven ware, zou hem dat duur
te staan zijn gekomen.’
‘Maar hoe is het beest toch uit de kist geropen?’ vroeg Fanny.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

461
De man haalde de schouders op.
‘Wie zal het zeggen,’ gaf hij ten antwoord: ‘de kooi was in elk geval gebrekkig
Zeker is het dat het dier uit het net op zijn schouder gevallen is en hem toen terstond
gebeten heeft.’
Onderwijl waren de overige reizigers nabij getreden en bestormden zij de jonge
vrouw met vragen.
Doch het gefluit der locomotief sneed dra elk gesprek af.
Haastig snelde een ieder naar zijne plaats, en de trein zette zich op nieuw in
beweging..........De angst was geweken;... doch, is 't een wonder, dat de jonge
echtgenoot in de bruine lokken zijner bevallige gade reeds vóór den tijd, reeds nú,
een grijs haar of wat ontdekte?

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

462

Schilder-, etskunst, enz.
De beide Harrewijns,
Nederlandsche graveurs,
door Karel Piot.
WEINIG graveurs met naald en ets uit het einde der zeventiende eeuw en de eerste
helft der achttiende hebben, in ons land, grooter roem verworven dan Jacobus
(1)
Harrewijn, ook van Harrewijns genaamd. In tegenspraak met hetgeen men
algemeen tot hiertoe geloofd had, werd deze kunstenaar niet in België geboren,
ofschoon de naam van Harrewijn aldaar niet onbekend is. Zoo werd, bij voorbeeld,
een zekere Gillis Harewijn, zoon van Arnoud, in 1482, aangenomen als lid van het
Schildersgilde te Brugge.
Wat Jacobus betreft hij werd in Holland geboren, gedurende het derde vierendeel
der zeventiende eeuw. Stamt hij af van een geslacht uit de provincie Gelderland,
waar men eene gemeente Harwijn vindt? Wij durven het niet beweren. De benaming
Batavus, welke de uitgave van het werk Castella et praetoria nobilium Brabantiae
(1694) hem geeft, laat geen twijfel

(1)

Liggeren en andere historische archieven der An. werpsche Sint Lucasgilde, pp. 531 en 537.
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over omtrent zijne nationaliteit. Twee andere omstandigheden bevestigen geheel
en al het zeggen van den uitgever voornoemd: en wel het feit dat Harrewijn op het
atelier geplaatst werd van Romain de Hooghe, een hollandschen graveur, die in
1720 overleed, en het gebruik dat de kunstenaar maakt van de nederlandsche taal
voor de titels van enkele zijner in België verschenen werken.
In weerwil van dit alles, is Jacobus minder bekend in zijn vaderland dan in België,
en dit waarschijnlijk door zijn verblijf in den vreemde en de groote menigte belgische
werken, welke hij er met zijn naald opluisterde. Zijn talent bloeide juist op een tijdperk
dat de gravure, door de zorg aan de fraaie nederlandsche uitgaven besteed, een
onmisbare versiering was geworden voor een bibliotheek-boek.
Door een zonderlingen samenloop van omstandigheden is het leven van onzen
kunstenaar even onbekend gebleven als dat van zijn meester. Men weet zelfs niets
af van de dagteekening en plaats zijner geboorte, of die van zijn dood. Moet men
dit volledig gebrek aan toelichtingen wijten van het ontbreken der Hollandsche
registers van den burgerlijken stand, welke bijgehouden worden door de bedienaars
van den katholieken godsdienst, waartoe Harrewijn behoorde? Wij zullen die vraag
niet beslissen. Onze geleerde noordelijke naburen, die zoo stipt en nauwkeurig in
hunne nasporingen te werk gaan, zullen die moeilijkheid beter, op de plaats zelve,
oplossen.
Jacobus verliet zijn geboorteland en zijn meester, kwam te Antwerpen aan, liet
zich aldaar inschrijven in het Sint-Lucasgilde (1688-1689) en vestigde zich als
graveur in die stad.
Indien men gelijk heeft te beweren dat hij de vervaardiger is van verschillende
platen die gegraveerd
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werden bij gelegenheid van het huwelijk van Karel II, koning van Spanje, met Anna
Maria van Neuburg, zou men moeten aannemen dat hij zich in 1690 te Madrid
bevond. Maar wij betwijfelen het zeer of men hem die gravuren kan toeschrijven,
waarover wij verderop een woordje zullen zeggen Vervolgens vestigde Harrewijn
zich omstreeks 1695 te Brussel, waar hij naar alle waarschijnlijkheid Catharina van
Cleemput huwde, die hem elf kinderen schonk, allen gedoopt in de Sint-Catharinakerk
(1)
dier stad. Hij woonde daar niet ver van het Catharina-klooster.
In het jaar 1727 bevond Jacobus zich wederom in Holland, namelijk te 's
Gravenhage, waar de uitgever van het Groot kerkelijk tooneel van Brabant, zijne
aanwezigheid vermeldt, een zekeren lof toezwaaiende aan zijn talent, als hij zegt:
‘Wat de kunst- en plaat-snijders aangaat, hebben wij de bequaamste en de meest
ervarene in deze soort van platen gebruykt, als te Amsterdam J. Stoopendaal en
Fr. Ottens, te Leijden C. Blokhuyzen, en in 's Hage D. Koster en J. Harrewijn.’ Naar
alle waarschijnlijkheid overleed laatstgenoemde in die stad tusschen de jaren 1732
(2)
en 1742.
Gelijk wij gezegd hebben, leerling van den beroem den hollandschen graveur
Romain de Hooghe, bezat

(1)

(2)

21 December 1696, Josephus Thomas, zoon van Jacobus Hatrewijn en van Catharina van
Cleemput. - 18 Mei 1698, Maria Theresia. - 26 Juni 1700, Franciscus. - 17 October 1701,
Johannes Franciscus, - 4 Maart 1703, Elisabeth. - 15 Augustus 1704, Elisabeth - 18 Januari
1706, Johanna Marla. - 22 September 1707. Maria-Anna. - 10 Maart 1709, Wilhelmus, - 15
December 1712, Michiel. - 19 April 1714, Cornelis.
Alle nasporingen gedaan in de doodregisters der parochie van Sint Catharina te Brussel, zijn
vruchteloos gebleven.
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Harrewijn al de hoedanigheden en gebreken zijns meesters. Hij paarde aan eene
buitengewone werkkracht, veel verbeelding, eene groote bevalligheid en een
bewonderenswaardig gemak van teekening en opstellen. Somtijds veroorloofde hij
zich zekere onjuistheden die min of meer op slordigheid geleken. Wij zullen ten dien
opzichte gravure-omlijstingen aanhalen in den vorm van een passe-partout, die
bijzonder misteekend zijn. Daarentegen zijn enkele zijner prenten vol leven, wij
mogen bijna zeggen vol vuur, onder anderen De Verwarring van Engeland, in 1689
te Antwerpen gegraveerd, en in alle opzichten de beste voortbrengselen van Romain
de Hooghe waardig. Dikwijls ook betoonde hij zich, ten gevolge van een plotselingen
ommekeer, hoogst kalm en van eene geheele hollandsche bedaardheid. Onder
zijne omlijstingen zijn er die, zonder juist goed geteekend zijn, merkwaardig mogen
heeten van uitvoering, en door het effect dat de kunstenaar aan zijne gravuren wist
te verleenen, zoodra hij de tinten eener schilderij wilde nabootsen. Een machtig
koloriet, zocht hij en wist hij ook te vinden (door middel wel te verstaan van zijn
naald), dank zij het aanwenden der tegenstellingen van het halflicht, alles wat slechts
met mogelijkheid in dat opzicht te bereiken was. De passe-partouts door Harrewijn
gegraveerd, naar de schilderijen van Verbruggen, zijn op dat punt verrassend.
Welke zijne werken zijn? Zij werden door Nägler, de Angelis en Le Blanc, verward
(1)
met die van J.G. Harrewijn en van Frans Harrewijn . Deze vergissing is

(1)

Zie Nagler, Kunstler-Lexicon. De heer Schoy heeft in de nummers 6 en 7 van het Journal de,
Arts van 1880, eene lijs gegeven van enkele zijner voortbrengselen, tevens de kunstenaars
van denzelfden naam van hem afscheidende.
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toe te schrijven aan het ontbreken der noodige gegevens omtrent de verschillende
handteekeningen van Jacobus, die in loopende letters neergeschreven, op zijne
platen, nu eens J. Harrewijn, dan weder Harrewijn alleen vertoonen, zonder dat
iemand kan zeggen waartoe deze afwisseling heeft gediend.
Ten gevolge van deze omstandigheid, hebben de schrijvers niet juist geweten
aan wien de gravuren toe te schrijven die Jacobus' werkplaats verlieten. Vruchteloos
poogden zij de vraag te beslissen, door het al of niet aanwezig zijn der letter J; te
vergeefs zochten zij een in het oogvallend onderscheid in de bewerking der gravuren.
Dit alles gelukte hun niet, om eene zeer eenvoudige reden: de Harrewijns hebben
te vaak hun stijl veranderd, dan dat men enkel op dergelijke gegevens zou kunnen
afgaan. Prentenliefhebbers beproefden eveneens, maar zonder uitslag, hen te
rangschikken door middel van de verschillende karaktertrekken der handteekeningen.
Een nauwlettend onderzoek heeft bewezen dat alle platen die Harrewijn geteekend
zijn, met of zonder J, volkomen eendere letters vertoonen. Wij hebben daarentegen
mogen opmerken dat Frans Harrewijn een geheel ander schrift had dan zijn vader
Jacobus. Deze gebruikt altijd een H in cursief -schrift, terwijl Frans zijn familienaam
met een Latijnsche H aanvangt.
Volgens ons is het eenige middel om tot een goeden uitslag te geraken, en de
gravuren die men aan de naalden der Harrewijns te danken heeft te onderscheiden,
vóór alle dingen te onderzoeken omstreeks welken tijd die kunstenaars hun arbeid
hebben aangevangen en er hunne namen bij te schrijven. De gegevens daartoe
ontbreken ons niet; het staat vast dat Jacobus van 1689 tot omstreeks 1732
voortwerkte; J.G.
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Harrewijn neemt in 1711 de naald ter hand, en Frans begint daarmede in 1720.
Deze jaarteekenen, die men weder kan vinden tot op de vroegst bekende prenten
dier kunstenaars, vergunnen ons hun arbeid te volgen, met behulp van een
chronologische orde der gravuren welke hunne handteekening dragen.
Met behulp van eene dergelijke berekening, hebben wij bevonden dat, in den
aanvang zijner kunstenaarsloopbaan, en toen hij nog geen naamgenoot bezat,
Jacobus gewoonlijk Harrewijn teekende, zonder zich om zijn doopnaam te
bekommeren. Wij vinden, in dat tijdperk, slechts twee uitzonderingen op dien regel:
De Verwarring van Engeland, eene plaat die in 1689 te Antwerpen gegraveerd werd,
is ‘J. Harrewijn’ geteekend en in de Topographia van het waalsche Brabant, die van
1692 dagteekent, dragen al de platen den naam van ‘Harrewijn’ alleen, op ééne
enkele na, waaraan een ‘J.’ is toegevoegd: het is het gezicht op het kasteel van
Corroy. Wij hebben ook, bij ons onderzoek, opgemerkt, dat hoe verder men met de
werken van Jacobus vordert, hoe minder hij vergeet zijn familienaam van zijn
voorletter te doen voorafgaan, en dat juist omdat hij toen reeds naamgenooten
bezat. Daaromtrent, zullen wij Het Groot kerkelijk tooneel van Brabant aanhalen,
dat in 1727 gedrukt werd; de werken van Sanderus, uitgegeven in 1726, 1727 en
1732, en het toevoegsel aan de Tropheeën van Butkens, in 1726 verschenen, welke
boeken alle platen bevatten die ‘J. Harrewijn’ geteekend zijn. In de verschillende
drukken der Heerlijkheden der Nederlanden, waaraan ook nu en dan J.G. Harrewijn
medewerkte, teekende Jacobus met of zonder voornaam, maar voegde er dikwijls
‘Brux.’ (Brussel) bij, zijne woonplaats, die wij nooit bij de handteekening van J.G.
Harrewijn vermeld zien.
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Hoe het ook zij, het Groot Wereldlijk tooneel van Brabant, dat in 1730 te 's Hage
gedrukt werd, bevat oude en nieuwe gravuren van onzen kunstenaar, die ze met
of zonder J. geteekend heeft. En toch zijn zij alle van zijne hand. De uitgever staaft
dit op de meest onomstootelijke wijze als hij zegt: ‘Wij oordeelen aan de geheugenis
van deeze luyden schuldig te zijn de namen van sommigen, en wel voornamelijk
van W. Hollar, A. Perelle, F. Ellinger, L. Vintermans, J. Harrewijn, R. Whitehand, H.
Causé te melden’.
Twee andere gravuren, waarvan de eene Juno en Isis en de andere Pluto en
Proserpine voorstellen, die op eene enkele plaat zijn aangebracht en dezelfde hand
verraden, zijn geteekend, de eerste ‘J. Harrewijn’ en de tweede ‘Harrewijn’ alleen,
een overtuigend bewijs dat zij beiden van Jacobus zijn. Wij gelooven hieruit dan
ook af te mogen leiden dat de gravuren die eenvoudig, en in cursieve letters
Harrewijn zijn geteekend, tot zijn arbeid behooren.

II
Het oudste werk met vasten datum, dat van dezen kunstenaar bekend staat, is, wij
merkten het reeds op, de gravure van 1689, getiteld: De verwarring van Engeland.
Wij zeiden ook reeds hierboven dat Jacobus in Spanje schijnt geweest te zijn, bij
gelegenheid van het huwevan Karel II met Maria-Anna van Neuburg, in 1690. Men
schrijft hem althans zes gravuren toe betrekking hebbende op de plechtigheid van
dien bruiloft. Het zijn: De aankomst der vorstin, hare kroning, de opera-voorstelling
ter eere van het feest, een vuurwerk en andere dergelijke tooneelen. Maar, haasten
wij ons het te zeg-
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gen, die platen, welke in de koninklijke bibliotheek te Brussel bewaard worden, zijn
niet volledig en dragen geene aanteekening. Bijgevolg mag men die bewering met
recht bestrijden.
De Topographia historica Gallo-Brabantioe, welke in 1692 te Amsterdam
uitgegeven werd, bevat eene kaart en vier en veertig afbeeldingen van kasteelen,
(1)
abdijen, dorpen en kloosters, verschuldigd aan de naald van J. Harrewijn . Enkelen
dezer prenten toonen talent, bij voorbeeld de voorgrond in het gezicht op het kasteel
van Trèves, volgens de teekening van Balduin, de bouwvallen van het slot Opprebois
en dat van Boulez.
Na dezen arbeid voltooid te hebben, maakte Jacobus nog in datzelfde jaar de
kaart van het markiezaat van Antwerpen en een plan dier stad, welk in 1694 gevolgd
werd door dat van de citadel van Antwerpen en eene allerliefste reeks van zeven
platen het A.B.C. voorstellende en alle ‘Harrewijn’ zonder J. geteekend. Deze uitgave
heeft tot titel: De XXV letteren van het A.B.C. tot zinnebeelden gemaakt met de
volgende figuren, door J. Harrewijn, 1694.
Vervolgens werkte hij aan de portretten van: Margaretha van Valois, Miraeus,
Sanderus, Stockmans (1698), Butkens (1718), Mevrouw de la Vallière, Karel van
Bourbon, koning van Frankrijk, kardinaal Karel van Lotharingen, Hendrik VIII, koning
van Engeland, den bisschop van Prophyre, paus Julius II, den heiligen Franciscus
Xaverius, en den heiligen Ignatius. Maar wij betwisten den kunstenaar de andere
portretten die hem toegeschreven zijn, ten gevolge van eene klaarblijkelijke

(1)

Zie de toevöegsel.
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dwaling Sommige schrijvers, die de handteekening van Jacobus Harrewijn onder
omlijstingen of passe-partouts van enkele portretten opmerkten, schreven hem die
toe, zonder er aan te denken dat sommige dier gravuren onmogelijk aan Jacobus
konden toegeschreven worden, en dat zij niet zelden de handteekening van een
anderen kunstenaar dragen. Het portret van Frans II, koning van Frankrijk gaat door
voor Harrewijn's arbeid, in weerwil van de handteekening van Jongelincx, en dat
eenvoudig omdat de passe-partout, waarin het geplaatst is die van Jacobus draagt.
In het werk van Le Roy, Castella et proetoria nobilium Brabantiae (Amsterdam
1696) leverde Harrewijn drie en negentig gezichten, die met of zonder ‘J.’ door hem
(1)
onderteekend zijn .
Tot dat tijdstip ook klimt waarschijnlijk een kleine pelgrimsbanier op, den heiligen
Quintijn voorstellende, vereerd door de waterzuchtigen te Lennick-St. Quintijn en
onderteekend: ‘Harrewijn’. Deze fraaie gravure vormt eene zonderlinge tegenstelling,
met andere vrome afbeeldingen van dezelfde soort.
Toen Foppens, de boezemvriend van Jacobus, in 1697, zijn eerste druk der
Heerlijkheden van de Neder landen in het licht gaf, verrijkte hij dit boekdeel met 22
(2)
platen ‘Harrewijn’ geteekend . In hetzelfde jaar voltooide Jacobus eveneens een
plan van Brussel, dat de nieuwe werken aangaf bij de bolwerken der stad
aangebracht.
Het jaar daarop gaf hij de Maanden en de Seizoenen uit, een allersierlijkst werk,
opgedragen aan Maximiliaan-Emmanuel van Beyeren, gouverneur gene-

(1)
(2)

Zie bijvoegsel II.
Zie bijvoegnel III.
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raal der Spaansche Nederlanden, en getiteld: ‘'t jaar d' XII maanden, VII dagen en
IV geteyden geordinneert en in 't coper gemaakt door J. Harrewijn, discipel van
Rom. de Hooghe 1698. Al die bevallige afbeeldingen zijn Harrewijn geteekend, met
of zonder ‘J.’
Hij gaf eveneens in hetzelfde jaar een plan van Brussel in het licht, waarin hij
eveneens den titel van de Hooghe's leerling aanneemt.
De Luyster van Brabant, in 1699 gedrukt, behelst van denzelfden kunstenaar de
titelplaat, de bladzijde van opdracht en vier vignetten.
Toen Foppens in 1700, de Heerlijkheden der Nederlanden in tweeden druk deed
verschijnen, gebruikte hij al de door Harrewijn onderteekende gravuren en voegde
(1)
er zes nieuwe van denzelfden meester bij .
De plaat welke den intocht van Filips V te Brussel voorstelt, en eene andere, het
beeld van de heilige Anna van Duquesne, werden in 1702 uitgegeven.
Het jaar daarop werd besteed aan het graveeren van het plan van Gent; en in
een exemplaar van het boek getiteld: Les amans cloistrez ou l'heureuse inconstance
(Brussel, 1706) zoowel als in twee andere deelen, waarvan het eene La douce et
la sainte mort en het andere: Les disgrâces des amans (eveneens 1706) heeten,
vindt men platen van Jacobus Harrewijn. In de uitgave der werken van Grammaye
(1708) heeft hij verschillende vignetten gevoegd, die gezichten op de steden van
Leuven, Brussel, Antwerpen, 's Hertogenbosch, Gent, Brugge en IJperen weergeven.
Het plan van Doornik verscheen in 1709.
Eene nieuwe uitgave in 1711 gedrukt, van de Heerlijkheden der Nederlanden,
bevat negen platen meer dan

(1)

Zie bijvoegsel IV.
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(1)

de druk van 1700, en zijn alle door onzen kunstenaar onderteekend .
Eene verzameling kaarten der zuidelijke provinciën van de Nederlanden, plannen
van steden, belegeringen en gevechten, in 1712 door Harrewijn gegraveerd, ging
eene andere uitgave door denzelfden kunstenaar vooraf, door Jacobus Peeters te
Antwerpen gedrukt en getiteld: Les forteresses (sic) du Pays-Bas royal, waaraan
de catalogus van Hulthem, op den gis af, het jaarteeken 1705 toevoegt.
De heer Overlaere, adjunct-conservator aan de koninklijke Bibliotheek te Brussel,
die nauwkeurig deze platen heeft nagegaan, allen door Harrewijn onderteekend,
doet ons zeer te recht opmerken, dat zij daarna gediend hebben tot de Heerlijkheden
der Nederlanden. De plannen der vestingen zijn inderdaad allen, op uitzondering
van die van Leuven en van Brussel na, verschillend van de derde uitgave van dat
werk, en prijken in den vierden druk daarvan. Hierin zijn de plannen dier steden op
grooter schaal weergegeven, wat schijnt te bewijzen dat de uitgave van Peeters
niet later dan in 1720 verschenen kan zijn.
In 1751 vervaardigde hij den rouwwagen van Lodewijk XIV, koning van Frankrijk;
de platen der boeken getiteld: Het leyden van Ons Heeren Saligmaeker, en Dertien
boecken der beleydenisse van den heyligen Augustinus, het klooster der
minnebroeders van Brugge in 1716, de abdij van Sint Michiel te Antwerpen en de
platen van de Desolatio Batavia dominica in 1717; het titelblad van het boek:
Gekruysten Seraphien, en de gravure der inhuldiging van Karel VI te Brussel in

(1)

Zie bijvoegsel V.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

473
1718 en te Gent in 1719, en eindelijk het titelblad der Sacra Belgii chronologia door
Castillon, die eveneens in 1719 verscheen.
In 1720 deed Foppens een nieuwen druk verschijnen van de Heerlijkheden der
(1)
Nederlanden, in het geheel 103 platen van Harrewijn bevattende .
Van 1720 tot 1722 toe, vinden wij geen platen meer met vaste dagteekening
terug, als alleen de afbeelding der heilige Wivina, in het boek getiteld: Het leven en
de mirakelen van de H. Wivina (Brussel 1722) en in 1723, bij de titels der Deelen I
en II van Miraeus' Opera diplomatica, vignetten die in het volgende deel herdrukt
werden; dit deel verscheen in 1734. In de Historia archiepiscopatus Mechliniensis,
door van Gestel in het licht gegeven (1725), prijken drie platen van het Théâtre
sacré de Brabant, te weten: de kaart van het bisdom Mechelen, en de kerken van
Sint-Goedele te Brussel en van Sint-Pieters te Leuven, geteekend ‘J. Harrewijn’.
Het bijvoegsel der Trophées de Brabant, in 1726 gedrukt, bevat 15 platen, alle
met ‘J. Harrewijn’ onderteekend
In Sanderus' Chronographia Sacra Brabantiae, 3 deelen, in 1726 en 1727
(1)
verschenen, zijn twaalf teekeningen, door denzelfden kunstenaar gegraveerd .
Twee door Foppens uitgegeven boeken (1727) en getiteld: Double représentation
de la mort en Le chrétien en solitude, bevatten elk eene zeer merkwaardige gravure
van Harrewijn, als titelblad.
Het Groot kerkelijk tooneel in Brabant, in 1727

(1)
(1)

Zie bijvoegsel VI.
Zie bijvoegsel VIII.
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te 's Hage verschenen, telt dertien gezichten van denzelfden kunstenaar, terwijl het
Groot wereldlijk tooneel, in 1730 te Amsterdam gedrukt, er acht en zestig bevat,
voor het meerendeel reeds overgenomen in de Castella et praetoria nobilium
Brabantiae. - Het Théâtre sacré, het Théâtre profane, fransche uitgaven, de Délices
de Brabant, door Cantillon (1757) en de laatste drukken van de Heerlijkheden der
Nederlanden, geven de platen van Harrewijn weêr, die gediend hebben voor
bovengenoemde werken, na hier en daar verbeteringen te hebben ondergaan door
andere graveurs.
De Flandria Illustrata door Sanderus, uitgave van 1732, telt vier platen van
Harrewijn, te weten: het prinsenhof te Gent, het paleis der graven van Vlaanderen
in dezelfde stad; het paleis der graven van Vlaanderen te Brugge, en de ridderzaal
van het kasteel van Iperen, die reeds gediend hadden in de Trophées de Brabant.
Cafmeyer heeft in zijne Véritable histoire du très Saint-Sacrement des Miracles
(1720) zes door Harrewijn onderteekende platen opgenomen.
Een vignet van denzelfden kunstenaar prijkt in Wynants Curiae Brabantiae
decisiones.
Behalve de gedagteekende gravuren, hierboven vermeld, zijn er nog die geen
jaarteeken dragen, zooals de familie Van der Noot, het graf van Petronella de
Villegas, twee gezichten op het huis van Rubens te Antwerpen; plannen van Brussel;
eene gravure getiteld: Accusatio et querela populi Belgici; een andere getiteld: Al
doende leert men; het titelblad van een boek: Mémoires pour l'histoire de France;
eene plaat de geestelijken der abdij van Dorval voorstellende, en gesloten in een
o

handschrift der koninklijke bibliotheek te Brussel (n 16610). Onder deze categorie
van gravuren
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rangschikken wij de vignet, onderteekend Harrewijn, en weergegeven in de Gentsche
geschiedenissen van de Jonghe, uitgave van 1752. Dit vignet dient klaarblijkelijk
ten tweede male, en schijnt niet in den loop van dit jaar vervaardigd te zijn: de titel
van het boek is er later opgeschreven. Er zijn nog andere gravuren die men hem,
of althans aan zijn atelier, mag toeschrijven, zooals de afbeeldingen der
gedenkteekenen van Brussel naar de teekeningen van Callot, welke de heer Alvin
elders besproken heeft.
Men ziet het: door deze opsomming, Jacobus Harrewijn bezat een wonderbare
werkkracht, zóó verbazend zelfs, dat men zich terecht mag afvragen, of hij wel zelf
al dien arbeid volbracht heeft, of dat hij zich daarin het bijstaan, hetzij door leden
zijner familie, hetzij door leerlingen. Maar geen enkel bepaald feit is daar om een
dergelijk oordeel te staven. Wellicht zal de tijd ons daaromtrent meer onthullen.

III.
Jacobus schijnt een broeder gehad te hebben die J. Harrewijn Junior en J.G.
Harrewijn teekent, er soms wel Junior aan toevoegende, of wel de voorletters zijner
doopnamen in den vorm van een cijfer.
Het is ons niet mogelijk geweest eenige gegevens omtrent dien persoon in te
e

winnen, die gedurende de eerste helft der XVIII eeuw arbeidde en eveneens te
Brussel schijnt gewoond te hebben, zonder er daarom geboren te zijn.
Ziehier de opgave der gravuren van dezen kunstenaar, die slechts een vrij
middelmatig talent bezat en dikwijls zeer hard was in zijne teekening: Een plan van
Brussel, geteekend: ‘Harrewijn de jonge, 1711’, in de
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Lusus emblematicus in solemni professionnis die oblatus Jacobo van den Brande,
1715, vijf figuren geteekend ‘J.G. Harrewijn’; in de Heerlijkheden der Nederlanden,
te Brussel gedrukt in 1711, de kerk van Sint-Pieter te Leiden; het inwendige der
snijkamer in dezelfde stad, geteekend ‘J.G. Harrewijn’; een portret van Laurens
Coster, geteekend ‘J. Harrewijn Junior’; een gezicht op de kerk der abdij van
Sint-Maarten te Doornik, en een ander op de kathedraal van Namen; en eindelijk
in het vierde deel der Heerlijkheden van de Nederlanden, uitgave van 1720, de
kathedraal van Groningen en die van Deventer, ‘J.G. Harrewijn’ geteekend.
Dat is al wat wij omtrent dezen kunstenaar hebben kunnen te weten komen.
Nog een woord alvorens te eindigen. Wij durven geenszins beweren een volledig
werk te hebben samengesteld betreffende de beide Harrewijns voornoemd. Nog
menige gravure, menige nieuwe inlichting, zullen zonder twijfel later de nasporingen
komen aanvullen, die geschiedden met het doel de werken der vier kunstenaars
van denzelfden geslachtsnaam te leeren onderscheiden. Wij waren ged wongen
deze taak te ondernemen, ten einde in de Bibliographie nationale, de artikels op te
stellen omtrent Frans Harrewijn en zijn zoon Johannis Baptistus, beiden te Brussel
geboren, en wier werken door de prentenliefhebbers verward waren met die der
beide Harrewijns, uit Holland afkomstig. Bij het uitmaken van den arbeid der twee
eersten, moesten wij ons ook bezighouden met die der twee andere kunstenaars
van denzelfden naam.
De uitslag van ons onderzoek betreffende de beide uit België geboortige
Harrewijns, is in de Bibliographie nationale vermeld. Wat aangaat hetgeen ons
omtrent de twee hollandsche Harrewijns bekend werd, wij
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hebben het willen mededeelen, hoe onvolledig deze inlichtingen ook mogen zijn.
Zij zullen tot eersten grondslag dienen voor latere nasporingen betreffende de
levensgeschiedenis van Jacobus, een merkwaardig kunstenaar, op wien Nederland
terecht trotsch mag zijn, althans om enkele zijner voornaamste werken, zooals het
A.B.C., de Maanden, Dagen en Seizoenen, de Verwarring van Engeland en het
fraaie portret van Stockmans.
(Vervolgt.)
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Een Drietal Kunstenaars,
door J.H. Hofman.
ONLANGS nazoekende in de zoogenaamde Puiboeken der stad Amsterdam, vond
ik in het voorjaar van 1693 daar ten huwelijk ingeschreven een drietal kunstenaars,
die, naar mij voorkomt, aanspraak erop hebben, dat hunne geschiedenis meer en
meer in het licht worde gesteld. - Voor heeren commissarissen tot de echtzaken
verschenen namelijk:
a. 17 Januari 1693 ‘Michiel van Musscher, van Rotterdam, konstschilder, wedr
(van) Eva Visscher, op de Keysersgracht, - ende Elsie Klanes, van Amsterdam,
e

wed Jan de Jager, woont op Zingel.’ - Van P. Scheltema, ‘Aemstels Oudheid’,
IV bl. 67 vernemen we nog, dat M.v. Musscher op 15 Maart 1688 te Amsterdam
het burgerrecht verwierf. Zie verder Immerzeel, ‘Levens en Werken der Holl.
en Vlaam. schilders’ II bl. 249.

b. 17 Januari 1693 ‘Hendrik Wellink, van Munster, konstschilder, wedr (van) Matia
e
Bex, in de Kalverstraat, - ende Lucretia Prot, van Amsterdam, wed Joris Poll,
op de Uytrechtse straat.’
c. 24 April 1693 ‘Andries Karstensz. de Let, van Amsterdam, plaatsnijder, oud
30 jaren, in de Amstelkerckstraat, geassisteert met sijn swager Lam-
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bertus de Lange, de moeder impotent, - ende Nelletie Hendricx Middenheespen,
van Amsterdam, oud 23 jaarn, op de Keysersgracht, geassist. met haar voogden
Cornelis Verseyl en Leonard Verseyl.’ - Vermoedelijk onmoeten we in hem den
vader Hendrik de Leth die in 1729 de platen sneed voor ‘Het Zegenpralent
Kennemerlant’. Zie verder IMMERZEEL, a.w. bl. 171.
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Nederlandsche en andere oudheden.
(1)
Papyrus-schrift in 't Vatikaan,
door H.J. Biegelaar.
NAAR aanleiding van 't hier onder genoemd werk, dat dezer dagen in 't licht
verscheen, ter drukkerij van het Vaticaan, moge eene beknopte aanteekening over
den oorsprong en de vorming der Egyptische papierverzameling, in de ‘Apostolische
boekerij,’ niet geheel overbodig zijn.
In de bibliotheek van den ‘Apostolischen Stoel’ zijn niet alleen coptische ‘codices’
en ‘papyri,’ geschreven in de taal van het pharaonisch tijdperk, en, met eigene
letters, van het christen Egypte, maar ook met hiëroglyfische, hiëratische èn
demotische karakters, èn eenige ‘papyri graeci.’ Die verzameling begon pas in de
laatste jaren van het Pontificaat van Pius VII, en nam toe bij het optreden van Leo
XIII. De oudste stukken werden geschonken door den Franciscaner zendeling, P.
Angelo da Pofi, n.l. zes-en-veertig ‘papierbladen.’ De beroemde reiziger Belzoni
schonk, korten tijd daarna,

(1)

‘Monumenta Papyracea Aegyptia Bibliothecae Vaticanae, praeside Alfonso Capecelatro,
Presbytero Cardinali S.R.E, Sedis Apostolicae Bibliothecario, recensuit et digessit Horatius
Marlcchi, ejusdem Bibliothecae scriptor.’
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aan kardinaal Consalvi, twaalf ‘rotoli di papiri’ (waarvan sommige van buitengewoon
grooten omvang en met schilderingen versierd); Z. Em. verrijkte er mede de
Vaticaansche bibliotheek, waar ze werden ontrold en achter glas geplaatst in
verguldhouten lijsten. In 't jaar 1825 was de vermaarde en bekende Champollion te
Rome, en Monsignore Slai, die toen ‘Praefetto’ der bibliotheek was, verzocht hem,
die ‘papyri’ enz. eens intezien en den inhoud er van kortelijk aantegeven, aan welk
verzoek werd voldaan. Nog in 't zelfde jaar zag de catalogus, met nootjes van Mgr.
Slai zelf, het licht. Die nootjes beantwoorden thans niet meer aan de eischen der
Egyptologie, welke sints dien tijd groote schreden vooruit mocht doen. Paus
Gregorius XVI, stichtte, niet lang nà zijn optreden, ‘il Museo Egizio,’ uit de bibliotheek
het grootste gedeelte der ‘papyri’ derwaarts doende overbrengen, in twee zalen,
waarvan de tweede daarvoor uitsluitend werd bestemd. In 't jaar 1833 nam Mgr.
Slai, in het vijfde deel van zijn: ‘Auctores classici inediti,’ twee dier ‘cimelii’ op (in 't
Grieksch geschreven); twee verzoekschriften (réclames) tegen slechte
behandelingen, gericht aan koning ‘Tholemeos Philometor’ en aan Dionysios,
‘strategos’ te Memphis, door een Griek, Tholomeos, zoon van Glaucos, die
opgesloten was in Astarte's ‘heiligdom,’ binnen het tempelgebouw van Serapides.
Leo XIII, houdt óók 't oog gevestigd op den vooruitgang der ‘goede studiën,’
doelmatige bevelen gevende, zooals bekend is, om van de schatten der Apostolische
bibliotheek volledige ‘catalogussen’ te doen drukken, de ‘papyri’ van het Oude
Egypte niet uitgenomen. Signor Marucchi, ‘schrijver der bibliotheek, wel bekend
door zijne vele en veelzijdige geschriften, op 't gebied der christen, zoowel als
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der heidensche Oudheid, nam de inleiding ervan op zich. Die jeugdige Egyptoloog
gaf zijn eerste proeve ter gelegenheid van het jongste jubileum van Z.H. met de
uitgave van “Il grande Papiro Egizio della Biblioteca Vaticana” (Roma 1888), een
zeer merkwaardig exemplaar van het vermaarde “Doodenboek.” In deze, zijn tweede,
evenzeer welgeslaagde proeve, in folioformaat, van 136 bladzijden, niet slechts
prachtig, maar ook met juistheid gedrukt en met eene kwistigheid van egyptische
typen, opgeluisterd door vier ongewoon schoone fototypen, wordt, in 't Latijn, eene
beknopte beschrijving gegeven van al de Egyptische “papyri,” in 't Vaticaan bewaard,
zoowel van die, welke te zien zijn in het bovenbedoeld “Museo,” als van de overige,
die bleven in de bibliotheek. De “documenten,” welke dezen “Catalogus” sieren, zijn
niet minder dan vijfen-tachtig in getal; de bladen of stukken, waaruit ze zijn
saamgesteld, niet minder dan honderd acht en dertig, waarvan zestien hiëroglyfen
zijn, zeven-en-dertig hiëratysche, negen demotysche, even zoovele grieksche en
e

zes coptische; behalve nog eenige brokjes (fragmenten). Er zijn er van de XVIII
e

tot de XXVI Dynastie (de Saitische). Er zijn er van den Tholemaïschen tijd, uit het
tijdvak der Romeinsche overheersching, en van onze christenjaartelling, tusschen
e

e

de IV en de VI eeuw. (Naast de eigenlijk Egyptische “papyri,” bewaarde immers
het land der Pharao's ook schriften over hetzelfde onderwerp, maar in idiomen van
verschillende volksstammen, die elkander naderden tijdens overheersching of
inbezitneming). 't Grootste deel dier “papyri” werd in de mummiëngraven gevonden.
Ze kunnen gevoeglijk in drie soorten worden onderscheiden; het reeds genoemde
Doodenboek (“Sat per em heru”), het Boek van Tuan (of de laagste Hemyspheer)
en het Boek
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der begrafenissen. Het eerste is het grootste letterkundig werk van het Oude Egypte;
het dagteekent van de oudste Dynastiën der Pharaos. Het is 't onderwerp geweest
van vele, en lange studiën en van noesten arbeid, wegens zijn belangrijkheid voor
de kennis der egyptische filosofie en theologie. Uit dit Vaticaansch exemplaar (er
zijn trouwens varianten) blijkt, dat 's menschen ziel, na de scheiding van het lichaam,
een moeizame reis onderneemt in de duistere gewesten van “Amenti,” d.i. in een
verborgen oord, in eene onderaardsche wereld, begeleid door “Anubi.” Na “het
oordeel” ondergaan te hebben, dompelt de ziel zich toch nog - al was de ziel ook
goed - in een poel van zuiverend vuur; daaraan ontkomen, kan zij de watervallen
van den hemelschen Nijl overgaan, er het water van drinken, plaats nemen in de
schaduw van den sicomoorboom, wandelen in 't paleis van Osiris, en, bestraald
door het zonlicht, één worden met het goddelijk Wezen.’
Het tweede soort van bovenbedoelde ‘teksten’ bevat de beschrijving der nachtreis
van de zon in de onderaardsche wereld; door ‘Tuau’ trouwens werd verstaan een
donker oord, ‘aan gene zijde’ van het ‘firmament,’ waarin de dagtoorts zweeft
gedurende den nacht. In dat boek Tuau, vindt men de gebeden, waarmede de
overledene de zon behoorde in te roepen, in elk der twaalf uren van den nacht.
Ook de derde soort der bedoelde teksten is ‘gewijd’ en liturgisch; kortom eene
handleiding der begrafenisplechtigheden. (Onlangs gaf er een ander Italiaansch
Egyptoloog, Ernesto Schiaparelli, eene meesterlijke uitgave van.) De Egyptische
benaming is ‘Ap-ro,’ d.i. ‘opening van den mond’, omdat men geloofde, dat de
nagelatene betrekkingen aan de overledenen het spraak-
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vermogen zouden kunnen terug doen geven, door het overlijden verloren, en zulks
om zich te rechtvaardigen voor de vierschaar van Osiris.
Zooals gezegd is, behelzen die ‘papyri,’ over 't geheel, alleen datgene wat op
begrafenisplechtigheden betrekking heeft, of slechts eenige hoofdstukken van het
‘Doodenboek.’ Toch is er ook één hoofdstuk, dat tot het tooverwerk behoort. Het is
naar de wijze van den ‘fameusen papyrus’ ‘harris,’ een der schatten van het ‘British
Museum,’ uitgegeven en geillustreerd door Chabas. - De fragmenten, in hiëratisch
en demotisch schrift, staan volstrekt niet in verband met het Doodenboek, als zijnde
louter rekeningen, rekeningen tot in de kleinste bijzonderheden; de administratieve
werking was immers, gelijk bekend, hoogst ingewikkeld in het land der Pharaos.
Signor Marucchi begint, na eene matige voorrede, den catalogus met de ‘papyri,’
der bibliotheek, geeft daarna die van het ‘Museo Egizio’ en noteert ten slotte de
Grieksche en de Coptische. Van elk geeft hij beknoptelijk den inhoud, de tijdorde
en de persoonlijkheid aan wie het stuk toebehoorde, de beschrijving der schilderingen
niet nalatend, indien er schilderingen zijn; want slechts sommige lijk- of
mummieschriften toonen daarboven aangebrachte figuren, hetzij eenvoudiglijk
geteekend, óf wel geschilderd, voorstellende, met verscheidenheid van tooneeltjes,
de veelvoudige toestanden in de geestenwereld.
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Dichtkunst, letteren.
(1)
De koning van Babylonien.
(Isaias XIV, 4-20)
door P.B. Haghebaert, O.P.
HOE is de dwingeland, de vreede wrek gevallen?
Verbrijzeld ligt in 't stof, door Jahwe's hand gebroken,
De goddelooze staf, de roede van den Meester,
Die al de landen sloeg met kwalen ongeneesbaar,
Die al de volkeren moedwillig plaagde en kwetste,
En zwaar met lijden en verdriet had overladen.
Gansch de aarde zweeg en lag voor hem met schrik bevangen.
Nu is zij in de vreugde en huppelt vrij en blijde.
Op Libans bergen lacht de pijnboom en de ceder:
‘Hij slaapt en zal voortaan op deze kruin niet klimmen,
Om ons te vellen, uit te roeien, weg te voeren.’
De Helle zelve kwam in roer, en ging hem tegen:
Zij deed haar schimmen al te saam hem te gemoet gaan:
De vorsten, die voorheen op aarde meester waren,
De vorsten kwamen van hun' zetels hem begroeten:
Hem ziende zegden zij: ‘Gij ligt dus ook gevallen?
Gij zijt dus ook gekwetst, en ons gelijk geworden?
Uw hoogmoed ligt ter nêer gesleept tot in den afgrond.

(1)

Proeve van vertaling, waarin getracht is, zoo nauw als het in onze taal mogelijk is, den zin
en den verzenbouw van het oorspronkelijk Hebreeuwsch (vergeleken met de Grieksche en
de Latijnsche vertaling) in 't Vlaamsch over te zetten.
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Uw lijk ligt ook geveld en rust op 't ongedierte:
Gij draagt voor purper kleed, nu vale en vuile wormen.’
Hoe zijt gij, Morgenlicht, den Hemel uitgevallen?
Gij stondt des morgens op, vóór 't rijzen van den dagraad:
Nu sleept gij langst den grond, gij land-en-volk-verderver.
Gij hadt gesproken in uw hert: ‘Ik zal ten hemel
Opklimmen, mijnen stoel zal ik gaan zetten hooge
Bij d'hemellichten, in het klaar gebied der godheid,
Ik zal gaan zitten in den raad der groote goden,
In 't Noorderbergland, waar zij wonen, waar zij pleiten,
'k Zal hooger klimmen dan de verste wolken varen:
'k Wil hem die alle macht bezit, in macht gelijk zijn’
Maar zie men sleept u in den gracht tot in den afgrond.
Die u wil zien - gij schijnt zoo kleine en ligt zoo diepe Moet, laag gebogen, scherp en staal zijne oogen vesten.
Ai mij! Is dat de man die de aarde gansch ontroerde?
Die rijken roofde, en land en zee den schrik injaagde?
Die de aarde woest maakte en de steden stom en dood sloeg?
Die al zijn' kerkers vol van slaven had aan ketens?
De vorsten, die voorheen op ander' landen heerschten,
Die rusten nu vol eer, in 't graf voor hen gegraven;
Gij zijt verstooten uit uw graf, en weggeworpen,
Als onkruid en gewas onzuiver en vergiftig.
Gij ligt gemengeld met dengene die uw zweerd gedood heeft,
Gij zijt, bedorven romp, nu in de diepste diepten;
Met vorsten hebt gij geen gemeens meer, zelfs in 't graf niet:
Gij hebt uw land verwoest gij hebt uw volk vermoord.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

487

De Rijndwergen.
(1)
Ballade, van Pol De Mont.
‘O châtelain, dit il, ne soyez insensible;
Ouvrez-moi; je suis vieux, et la nuit est terrible.
La forêt craque au loin sous le poids des glaçons!’
JEAN REBOUL.

I. - In het Duister.
Verhaal.
NACHT over de aard... Alom heerscht nacht!
Geen ster houdt wacht...
Loodgrauwe wolken rotsen en hotsen
als vurige rossen
door 't hemelruim.
Wild zwoegt de Rijn...:
de baren steigren en klotsen,
bespattend de rotsen
met kokend schuim.
Knettrende bliksems gieren
in grilligen bocht
door de locht,
en, als het tieren
der hellekrocht,
rollen dommelend, heinde en ver,
de donders...
Nacht, diepe nacht, en maan noch ster...

(1)

Geschreven voor muzikale compositie. Wordt getoonzet door den heer Ryelandt, te Brugge.
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Stem.
De burcht slaapt stil op de steile rots...
Daar dwalen in 't duister de dwergen rond.
Graaf Sibo beluistert het golvengeklots
en siddert, - siddert op slaaplooze spond.
Graaf Sibo recht zich en spant het oor Klachten boren de wanden door!
Hoor...!
Gekerm van Dwergen, buiten, eerst aarzelend, als verre, dan nader, nader, en
dreigender:
Erbarmen! Heb erbarmen!
Graaf Sibo, Graaf Sibo,
doe op, och! doe op!
Erbarmen! Och! Heb erbarmen!
Wij roepen, wij kermen...
Graaf Sibo, och! doe op!
Snerpend ijskoude winden jagen Graaf Sibo, doe toch op! Sissend ijslijke bliksemslagen
raatlen rond onzen kop...
Erbarmen, heb erbarmen,
Graaf Sibo, doe toch op!
Wij komen tot u, zoo verhongerd, zoo bloot...
Och! jon bij uw haard ons een arme korst brood.
Och! jon ons een bussel stroo in den stal...
- Er is een God, die 't u loonen zal!
Graaf Sibo, heb erbarmen...

Sibo, ontwakend.
Wat durft gij mij tergen,
dwergen?
Keert weer in uw bosch...
Knechten! Mijn honden
ontbonden!
Laat ze er op los!
Wat durft gij mij tergen!
De klacht duurt voort ˙
Graaf Sibo, erbarmen...
Een bussel stroo...
Wij sidderen zoo...
Verstoot niet ons, armen!
Erbarmen, erbarmen!
Graat Sibo, ook de armen
sterven zoo noô!
De Dwergen.
Graaf Sibo, heb erbarmen!
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Sibo.
Mijn honden
ontbonden!
Laat ze er op los!
Knechten.
Honden, gij los!
Op! Uit uw hokken!
Met stampen, met stokken
jagen we u op!
Honden, gij los!
Weg van uw troggen!
Bloedlustige doggen
met ijzeren kop,
op!
Honden, gij los!
Brakken en dassen!
Blaffen nu, bassen
moogt gij volop!
Honden, gij los!
Hazewind en vos,
gezwind
als de wind,
rukt los!
In wilden draf,
met de tong uit den muil,
berg op, berg af,
door spelonk en kuil!
De dwergen na!
Kiss, kiss! Tsja, tsja!
Vooruit!
Hap wild naar dij en kuit!
Dog, vos en brak,
zet heete tanden in kuit of hak!
Stuift onderstboven het bedelpak!
Honden, gij los!
Jaagt ze naar 't bosch.

De dwergen vluchten en verdwijnen in onderaardsche gangen.
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Doodsche stilte.
Verschrikkelijke donderslag.
Sibo, weer ontwakend:
Ha! ha! ha!
Verachtelijk dwergengebroed!
Bliksems, slaat nu de kim in gloed!
Donders, dommelt uit al uw woed!
Regens, spat los en bruist neer als een vloed
Vernielt het verachtelijk dwergengebroed!
Eerst zóo is het goed!
Eerst zóo is het goed!
En laat mij rusten zoet... zoet... zoet...
Stemmen van Dwergen in de verte:
Zoo treffe onze wraak u,
u en uw bloed!
Een enkel schril, spottend stemmetje:
Graaf Sibo, waar is er uw dochterlijn?...
Graaf Sibo, heb erbarmen!
Luid, woest gelach, daarna als verdwijnend:
Ha! ha! - Ha! ha!
Echo.
Ha! ha!

II. - 't Is Dag.
Verhaal.
Rozenkleurige wolkjes spreiden
hier en daar door 't hemelsblauw.
Doomend smelten woud en weiden
in een scheemrend zilvermeer van dauw.
Zacht, met goudgetinte stralen,
tint de zon der bergen top.
Overal, langs bosschen, dalen,
sprankelen vroolijke liederen op.
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Een stem.
Graaf Sibo, waar is uw dochter heen?
Gij treurt alleen
in uw donkre zalen.
Graaf Sibo, waar is uw dochter heen?
Haar cel is leêg! Haar vindt er geen!
Wie zal ze wederhalen?
Onderaardsche stemmen:
Graaf Sibo, kendet gij erbarmen?
- Ha! ha!
Echo.
Ha! ha!

Sibo.
Op, op! Mijn knechten! Mijn schimmels, op!
In 't veld! Mijn kind gezocht!
Op naar de bergen!
Neer in de dalen!
Gestegen tot den hoogsten top!
Gedrongen in de zwartste krocht...
In 't veld! Mijn kind, mijn kind gezocht!
(Plechtig:)
En hem, den ridder uitgelezen,
die Blanka wedervinden mag,
hem wees dees dag zijn schoonste dag...
Mijn Blanka zal zijn gade wezen!
Mannen.
De dwergen
verbergen
de maagd in hun duistere woon.
Geen andere op aarde zoo edel, zoo schoon!
Wie zal er de schoone herwinnen?

Een Ridder.
Is zij de schoonste maagd der aard,
zij zal mijn gade wezen.
Wat zou ik vreezen?
Heb ik niet schild en helm en paard?
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Heb ik niet lans en moker en zwaard...?
Wat zou ik vreezen? Is zij de schoonste maagd der aard,
zij zal de mijne wezen.

Vrouwen.
Haar oogen zijn blauw als de hemel te Mei,
haar wangen zoo zacht als de bloempjes ter wer,
haar hart is zoo puur als de reinste lentelucht.
- Wie vindt haar? Wie opent de krocht, waar ze in zucht?
Wie zal er haar liefde gewinnen?
Een Minstreel.
'k Heb schild noch paard,
'k hoef speer noch zwaard!
Mij laait in het harte de minne!
Ik vind haar, al zucht ze in het diepste der aard;
ik vind haar, al zucht ze in het diepste der aard,
en vraag geen loon - niet éens wat minne!

III. - Op het Spoor!
Verhaal.
Langs heuvels en dalen,
door weide en woud
diaven en dwalen
de ridderen stout.
de maged te achterhalen.
Hun horens toeten van trararara!
Slechts de echo's brommen de tonen na...
Trararara!
De dwergen grijnzen: Halihaliha!
- Wie zal haar achterhalen?
En waar het zoekend riddersoog
én vorschen moog,
én speuren moog,
geen schijn, geen spoor van haar...
En treurig, met het hoofd gebogen,
komen, met de droeve maar,
de ridders naar de burcht getogen,
waar Sibo zucht, verweesde vaâr!
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De Minstreel, in het woud.
Du, lieve zon, du, daal nog niet!
Gi, lieve vogelkinen, laat uw lied
nog klinken!
Du, lieve zon, du, daal nog niet!
Zoete avondster, wil nog niet blinken.
Zij keerden allen, allen weer...
Geen wapens hoor ik nog rinkinken!
- Ik heb slechts mijn hart, met mijn liedren tot weer.
Maar nimmer keer ik, nimmermeer,
of weer zal Blanka, juichend teer,
haar vader aan den boezem zinken.

Dwergen.
Ha hi! hi ha!
Wat dwaalt daar die dwaas met zijn laf gekweêl?
Gij bleeke, gij blonde, gij droomrige minstreel...
Hoopt gij het duifken te vinden,
te ontbinden?
Gij hoopt te veel...
Vreest gij niet, dat u de wolven verslinden?
Keer weer! Keer weer!
Nooit ziet de wreede zijn dochter weer.
De Minstreel.
Wouden, weet gij Blanka schuilen?
Bergen, zucht zij in uw kuilen?
Ik vind haar weer, word' ze ook eens andren bruid.
O hemelvreugd, voor haar het leven wagen!
Mijn hart zal mij leiden, de minne mij dragen!
Vooruit!

IV. - Liefde dooft Wrake.
Verhaal.
De avond valt...
Duisternissen dalen
neer over de aard.
Tusschen 't loof verschalt
nog vogelzang... Zwarte gnomen dwalen
ter burchtewaart.
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Uit krochten en holen,
tronken en boomen,
komen
de gnomen
hervoor,
draaiend,
zwaaiend,
zwierend,
tierend,
spottend in koor:
‘Duifje! Waar zit gij verscholen?’

De Minstreel.
Ik was nog kind, reeds minde ik haar.
Waar is zij thans? Waar treurt zij, waar?
Ik heb haar zoo lang, o zoo lang bemind!
Ik heb haar zoo lang heel in stilte aanbeên!
Ik min haar zoo teer als geen moeder haar kind,
veel meer dan mij zelf... en 'k min haar toch alleen...
Ik wil haar vinden, haar hand verwerven
of sterven..., sterven!
Een Dwerg.
Ochen, achen
met verwijfd misbaar, pochen, prachen
of m'een Roeland waar',
dat valt, bij mijn ziel, noch lastig noch zwaar!
Maar wilt gij haar ja, wilt gij haar -,
wat zoudt gij voor haar geven?
Zeg niet: het leven!
Voorwaar, voorwaar!
zaagt gij den dood, den bleeken, den schralen, den ijskillen dood,
mooi zangertje, wat zoudt gij beven!
De Minstreel.
Breng mij bij haar!
Gun háar het leven,
gun haar Gods vogelzang en lieven zonneschijn!
'k Wil u mijn laatsten bloeddrop geven!
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Doet vrij mij sneven
in folterpijn..
Ik zal niet beven!
Gun háar het leven...
Zoo sterven zal een hemel zijn!

Lange stilte.
Dwergen.
Waar zulke liefde het hart vervult,
daar dooft de bittre gloed der wrake.
Breek op, geheim, dat de schoone omhult,
gij, minstreel, wil uw treuren staken!
Hier is uw bruid! Zij is u waard!
Ze is de eêlste en reinste bloem van de aard!
De Liefde dooft de Wrake.

Leuven, 1879-1880.
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Keizer Nero en de Sage,
door P.N. Brouns.
EEN daavrend krijgsrumoer verbreidt zich door de straten
Der oude Caesarsstad. Een wilde troep soldaten,
In blinkend harrenas en met het zwaard ontbloot,
Gereed de vrijheid steeds te koopen met den dood,
Rent stormend heen en weer Hun stalen pantsers glimmen
In 't licht der zilvren maan,
Die aan de blauwe kimmen
Reeds hoog is opgegaan.
Toch, Rome, is alles stil daarbuiten uwe wallen,
Geen vijand, geen barbaar doet zijn trompetten schallen,
U dagend tot den kamp. Geen knapprend wachtervuur
Vertoont zijn rossen gloed u in dit nachtlijk uur.
Alleen de dartle wind doorruischt de kalme velden,
En van den Tibervloed
Komt geen gerucht u melden
Dat gij ten strijde moet.
Wat dan ontvonkt uw hart, krijgszuchtige Romeinen?
Wat dan lokt u te zaam ter koninklijke pleinen
Van Nero's trotsch paleis? Wat feest heeft hij bereid?
Of viert hij weer triomf omdat uw dapperheid,
In onversaagden kamp, uw vorst deed zegepralen
En den barbaar tot hoon
De glorie weer deed stralen
Der oude keizerskroon?
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Neen, Nero viert geen feest!.. Geen breede jubeltonen,
Geen grootsche zegekreet, maar spot en bloedig honen
Stijgt uit de menigte op, en op der riddren kaak
Gloeit, als in 't tijgrenoog, de lust naar bloed en wraak,
En dáár op 't vorstlijk plein aan palen vastgebonden
Staan knettrend in de vlam
Zij, die de leer verkondden
Die Christus brengen kwam.
Daar staan ze rij aan rij, als toortsen aangestoken;
Hun lichaam sist en knakt. En de tiran, gedoken
In 't purpren koningskleed, holt met zijn wagen voort
In 't somber walmend licht, dat droef de nacht doorgloort.
O Caesar! wist ge niet, hoe reeds de zielen zweefden
Van uit den fellen gloed
En naar den hemel streefden,
Een schoone martlaarstoet!
O Caesar! wist ge 't niet, toen in uw gloeiend harte
De wraaklust immer steeg, omdat bij zulk een smarte
Geen enklen strijder Gods de zielekracht ontzonk,
Wie hun, in 't doodsgevaar, die wondre sterkte schonk?
Ah! toen gevoeldet gij, dat toch een hooger Wezen
Der menschen hart regeert
Een Koning hooggeprezen,
Die koningen trotseert!
En in uw grammen moed hebt, Caesar, gij gezworen
Verdelging van zijn Rijk, dat pas op aard geboren,
Zooals gij waandet, dwaas, weer ras zou ondergaan,
En aan uw gierenklauw zijn scepter af zou staan!
Gij zwoert den Gallileêr te bannen uit uw landen,
Gij zwoert... Te laat! te laat!
De helden die daar brandden
Zij hadden reeds de maat
Der gruwelen gevuld! Hun ziel was heengevaren.
De breede jubelstroom van luit en cithersnaren
En zilvren-harpgeruisch, die vaart door 't eindloos licht,
Had reeds hun komst begroet voor 's Heeren aangezicht!
En in die eigen stond werd ook uw lot gewogen!
Het uur, o vorst, brak aan,
Dat aan uw gruwzaam pogen
De Heer zijn hand ging slaan!
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Zeg, hoordet gij dan niet het schriklijk woord weerklinken,
Dat eens Belsazaer zag bij 't vroolijk feestrinkinken,
Bij schittrend kandellicht en zang en paukgeschal,
Dat woord, dat Babylon bestemde tot den val?
Dat vonnis trof ook u! Uw koningskleed, uw wapen,
De staf waar 't al voor bukt,
De kroon van uwe slapen
Tiran, werd weggerukt!
De Rechter was ontwaakt. Hij had de stem vernomen
Van dat onschuldig bloed, dat uwe hand deed stroomen,
En dat vergelding vroeg! Gekomen was de tijd
Dat gij gestreden hadt uw dwazen reuzenstrijd!
Ah! boog op macht en roem, op trotsche diademen,
Op scepters, die geen vorst
Der aarde u kon ontnemen
Of zelfs benijden dorst!
Daarboven leeft de Koning,
Die bij uw keizerskroning,
Tiran, het rijk u gaf!
Ook Hij kon U ontnemen
Uw trotsche diademen,
Uw purper en uw staf!
Neen, geen der stervelingen
Mag naar de glorie dingen
Van Hem, den grooten God!
Slechts Hij zal triomfeeren
En hier op aard regeeren
Der menschen levenslot!
Geen dondrende sinjalen,
Geen bloedge bliksemstralen
Van degen, lans en zwaard,
Geen moed in 't hart van krijgers
Ontembaar als de tijgers
Heeft ooit zijn blik vervaard!
De krijgsbanier der helden
Vol roem op de oorlogsvelden
Ontplooid in 's vijands bloed,
Zal Hij ter neder slingren
Verbrijzlen in zijn vingren
Verplettren met zijn voet!
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En, Caesar, voor tirannen
Lag nimmer in zijn plannen
Een glorievolle baan!
Hun star mag luttel blinken,
Weer spoedig zal ze zinken
En eerloos ondergaan.
Zoo zijt ook gij verdwenen,
O Nero, van dees aard,
En niemand wist waarhenen
Gij toen gevloden waart.
Uw laatste levensstonden
Zijn God alleen bekend,
Uw lijk is nooit gevonden
(1)
Na 't droevig levensend .
Maar soms bij 't vroolijk dagen
Zweeft langs het Tiberboord,
Door 't morgenrood gedragen
Een wondre sage voort.
Dan - als de nacht voor 't stralen
Van 't fonklend Oosten vliedt,
Komt uwe schim nog dwalen
In Rome's rijksgebied.
In 't ruischen der zefieren,
Die langs den breeden vloed
Dan dartlend ommezwieren,
Bij goud en purpergloed,
Wordt zacht uw stem vernomen
Die droef en fluistrend meldt,
Dat gij zult wederkomen
Als de aard ten einde snelt.

(1)

Volgens Lactantius, uit de voorzegging der Sibille.
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Zoo telt gij al de dagen.
Uw bloedend harte blaakt
Tot 't uur zal zijn geslagen
Dat u weer Caesar maakt.
Dan zult gij 't werk volbrengen
Dat gij begonnen waart,
En 't laatste bloed doen plengen
In Christus' Rijk op aard.

Noot. Ofschoon de Geschiedenis ons meldt dat de dolk der slaven een einde maakte
aan het zoo gruwelrijke leven van Nero, en, volgens de overlevering, zijn lijk begraven
werd op de plek, waar thans de ‘Maria del popolo’ hare torenspitsen en daken
verheft, (men zie L. VEUILLOT, Parfum de Rome) leeft toch in den mond des volks
deze sage nog altijd voort.
't Is eigenaardig hoe de volkeren der vervlogen tijden, met een zekere voorliefde,
den dood van de bij uitstek beroemde of beruchte figuren met een geheimzinnigen
sluier omhulden. Niet alleen dragen deze sagen den stempel van den echt
Christelijken eenvoud der geslachten van het voorheen, maar meestal is het een
dichterlijk kleed in wiens rijke plooien een treffende waarheid schuilt, die getuigenis
geeft van de grootheid Gods.
De Schrijver.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

501

Schilder- beeldhouwkunst, enz.
De Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te 's
Gravenhage.
door Anna C. Croiset van der Kop.
ZOOALS Parijs zijn ‘Salon’, Londen zijne ‘Academy’ en België zijne ‘driejaarlijksche
tentoonstelling’, heeft Nederland, op kleiner schaal, zijne tentoonstelling van
kunstwerken van levende meesters. Jaarlijks stelt ook Holland de binnen- en
buitenlandsche artisten in de gelegenheid om te exposeeren, en wel bij beurten te
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De ‘driejaarlijksche’, zooals ook deze
tentoonstelling in de wandeling heet, zou wellicht eene ‘vierjaarlijksche’ zijn
geworden, indien het Arnhem ware gelukt, zich in den bond der drie zustersteden
mede eene plaats te veroveren, waartoe het ernstige pogingen aanwendde, sinds
het met goeden uitslag zelf tentoonstellingen organiseert. Tot heden bepaalt Arnhem
zich echter tot eigen ‘jaarlijksche’, waarvan de tweede onlangs geopend is.
Ditmaal is het de hofstad, die het publiek in de gelegenheid stelt, zijne
kennismaking met de oudere en jongere kunstenaars te beginnen of te vernieuwen.
Deze kennismaking is helaas dezen keer zeer onvolkomen, daar enkele meesters
hunne doeken te laat inzonden en deze geweigerd zagen, en andere hunne werken
òf naar Chicago, òf naar München, zonden en voor onze ‘driejaarlijksche’ niet veel
ten beste hebben gegeven.
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Nochtans, er blijven genoeg kunstenaars over, om de wanden van een drietal hoofden een tweetal nevenzalen te versieren met hunne doeken. Tentoongesteld hebben
tweehonderd negen-en-negentig schilders en beeldhouwers, wel geteld, en daar
velen hunner twee werken inzonden, zijn er in 't geheel 434 nummers.
Het buitenland is zeer matig vertegenwoordigd; eenige Duitschers en Belgen,
een enkele Franschman en Engelschman en een Italiaan. Het zij reeds nú gezegd,
dat onder de kunstenaars van het Ausonische Schiereiland bepaald Pasini uitmunt
met eenen aan den ingang eener moskee biddenden Derwisch.
Wellicht is het kunstwerk wat donker van tint, doch de ingang van het heiligdom,
't opgerolde gordijn er vóór, de zuilen, zijn echt mooi.
Van onze Nederlandsche kunstenaars ontbreken er velen, en menigeen zal een
onvoldaan gevoel krijgen, als hij verneemt, dat er niets van de Marissen te zien is.
Maar wij behoeven hem in die onvoldaanheid niet geheel en al te laten, aangezien
Jozef Israëls, H.W. Mesdag, C. Bisschop, Mevr. S. Mesdag-van Houten, B.J.
Blommers, om maar enkelen te noemen, vertegenwoordigd zijn.
Niet dat deze laatsten terstond in het oog vallen; maar zij zijn er, en hunne kunst
spreekt zeker in die mate tot den bezoeker, dat hij, al wandelend door de zalen,
hunne werken niet voorbijgaat. Kan de commissie bij de plaatsing der schilderijen
er op gerekend hebben, dat men die meesters ‘wel vinden zal?’ Het zij zoo, maar
men kan er moeilijk vollen vrede mede hebben. Schilderijen zien is op zich zelf
reeds een vermoeiend werk, maar de arbeid wordt afmattend, als men van den
eenen hoek naar den anderen moet drentelen, de eene zaal in, de andere uit moet
gaan, om bijeen te bren-
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gen wat, bij elkander hangend, een harmonisch geheel zou zijn geweest.
Wat leert men het talent bewonderen van hen, die in eene zorgvuldige
rangschikking der schilderijen hunne eer vinden, indien men zijn geduld eenige
malen op deze, onze ‘driejaarlijksche’ heeft moeten uitputten, om niet moedeloos
te worden over het totale gemis van een rustpunt voor het oog!
Heeft men er bijv. niet van gehoord, dat er maar één woord van lof is voor de
wijze, waarop onze schilderkunst ter expositie te Chicago ook uitblinkt door de fraaie
verdeeling der doeken langs de voor hen bestemde wanden?
De schilderijen zelven komen door ongunstige plaatsing ook niet voordeelig uit;
naar elders overgebrachte doeken missen toch reeds de intieme omgeving van het
atelier; wanneer zij nu bovendien slecht geflankeerd zijn, worden hare goede
eigenschappen verduisterd en derven zij al heel licht een deel van de bekoorlijkheid,
die er in eene, haar passende omlijsting van uitgaat. Dat is zelfs waar voor
B l o m m e r s ' kleine meisje. Met de pop in den arm komt zij in hare vuurroode
schoentjes naar ons toe getrippeld. Van een' groezeligen, warmen fonds komt zij
in hare losse, witte jurk mooi uit; heel het kleine figuurtje met het fraaie kopje en de
groote donkerbruine oogen is leven. Het kopje doet denken aan Blommers' juweel
in het museum Mesdag. In eene der andere zalen hangt een klein ‘Noordbrabantsch
binnenhuis’, heel tonig, van denzelfden schilder; hij is goed vertegenwoordigd, wat
ik tot mijn spijt niet zeggen kan van C. B i s s c h o p , in wiens beide groote doeken
‘Zonlicht in huis en hart’ en ‘Een goed teeken’ men, oprecht gesproken, moeite
heeft, den schilder van menig fraai portret en aantrekkelijk oudhollandsch intérieur
terstond te herkennen. Ook J o z e f

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

504
I s r a ë l s boeit niet zóó, als wij het van zijne kunst gewoon zijn. Op het eerste
gezicht trekt zijne ‘Drentsche Madonna’ weinig aan, maar de schilderij wint, naarmate
men haar meer ziet. Wat ‘De Harp’ betreft, de schamel gekleede, griezelig armoedige
vrouwefiguur met de knokerige handen, die de snaren tokkelen, komt ons overdreven
voor, als weggesmolten; maar fraai is de verlichting der handen, 't leunen van 't
donkere hoofd tegen de harp, waarin het droomerige aantrekt, en het verschiet
achter de snaren met een blauw, dat schoon is.
Vlak daarbij ruischt M e s d a g ' s zee op een' kalmen ‘Novemberavond’, als de
zon van achter de wolken hare laatste stralen over het water zendt en de kleine
visschersvaartuigen donker uitkomen tegen het glinsterende nat.
Mesdag's tweede doek ‘Zomermorgen’, heel licht - wit en blauw - kan ons minder
bekoren. In de laatste jaren schijnen er meer schilders de zee tot onderwerp hunner
kunst te kiezen. Behalve ‘Het binnenbrengen van een wrak’ en ‘Stilte op de
Zuiderzee’ van v. H e e m s k e r c k v. B e e s t , die altijd de zee heeft geschilderd,
zijn er zeestukken van H. A r d e n : ‘Het groote havenhoofd te Ymuiden’ en ‘Mistige
morgen op de Zuiderzee’; van J. H i l v e r d i n k : ‘Zeeramp bij nacht’; van G.
K o e k k o e k : ‘Op de zee voor Delfzijl’ en J.H.B. K o e k k o e k : ‘Woelende zee’; van
G.v.d. L a a n : ‘Visschers onder den wal te Scheveningen’ en ‘Zeilende pink’; van
M.A. v a n A k e n : ‘Aan het strand te Scheveningen’; van R. M i e d e m a : ‘Gezicht
op de Zuiderzee bij Marken’; van W.J. S c h ü t z : ‘Met averij uit zee’ en ‘Op tij
wachten’; maar, hoewel er zeer goed opvattingen van de zee en het leven aan het
strand denkbaar zijn, verschillend van die van Mesdag, is er onder al de genoemde
marines geen enkele, die door oorspronke-
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lijkheid van opvatting of karakteristieke uitvoering onze aandacht trekt of eene belofte
voor de toekomst inhoudt. Vooreerst zullen de schilders dier doeken allen te zamen
en ieder afzonderlijk beter gevoelen dan ik het zeggen kan, waarin hun werk van
de ware kunst verschilt.
Een mooi geconcentreerd geheel, een deftig, aantrekkelijk doek is Mevr. S.
M e s d a g -v a n H o u t e n ' s groote landschap, geïnspireerd door de Geldersche
heide. Eene groote, donkere hut met een paar figuurtjes links; rechts eene reeks
van in het verschiet zich verliezende hutjes, waarvan 't blauw van 't deurtje en het
wit der muren van 't eerste hutje bijzonder fraai zijn. Het is jammer, dat vlak in de
nabijheid het gladde ‘Hooischip op het Y’ van wijlen V a n D e v e n t e r en de
gekleurde prent van W i l l e m O p p e n o o r t h : ‘Rietschuiten op de Vecht’ hangen.
G a b r i ë l zond een ‘Avond’ in; stemmig, met fraai licht aan den horizon, dat in
het water weêrkaatst wordt; K l i n k e n b e r g een stadsgezicht, dat voor het
Haagsche gemeentemuseum werd aangekocht; A p o l een ‘Herfst’, waaruit de
vaardigheid spreekt, waarmede hij een stuk natuur weet weêr te geven, en een
‘Winter’, wat oppervlakkig; D e H a a s een groot, kleurig stuk met koeien.
Van de oudere schilders dient S t r o e b e l vermeld; hij zond twee binnenhuizen
met invallend licht, zooals wij die van hem gewoon zijn te zien: ‘Eene schepenkamer’
en ‘Een binnenhuis’, beiden zeventiend'eeuwsch.
D a v i d B l e s blijft eveneens zijn genre getrouw in ‘Bruid en bruidegom’, een
tafereeltje à la Troost op een paar dichtregels van Jacob Cats. Wie van de soort
houdt, ergert zich vanzelf niet aan het porseleinachtige van het kleine doek. Typen
geeft ook gaarne G. H e n k e s ; ditmaal laat hij zijne oudjes wachten op
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den postwagen; het is een mooi verlicht intérieur en de figuren zijn karakteristiek
en goed geteekend met het penseel; jammer alleen, dat zijn coloriet zoo slap blijft.
P h . S a d é e ' s stijve, zwarte figuren, die de trappen naar het kerkhof Montmartre
op- en afgaan, zijn niet gelukkig, en wij verademen, als wij weêr een echt stukje
natuur onder de oogen krijgen in ‘De Lente in het bosch’ en ‘Aan den vijver’ van
Mevr. B i l d e r s -v a n B o s s e . Dicht in de nabijheid daarvan zijn wij met T h . d e
B o c k ‘Onder de beuken’, die forsch en statig omhooggaan. De grond is erg bruin
en wat druk en doet den kalmen indruk van het geheel verminderen.
Zou het waar zijn, dat enkel als contrast aan denzelfden wand O. E e r e l m a n ' s
‘Risolda’ hangt? een groote, grijze hond, die misschien sprekend op zijn model
gelijkt, maar waarvan niets aan kunst herinnert. Zulke doeken zijn er meer op onze
tentoonstelling, vooral in het genre p o r t r e t . Er zijn betrekkelijk vele portretten,
maar het kost moeite ze te onthouden, en dit is hun vonnis. Met den catalogus in
de hand kan ik er verscheidene noemen: Mr. Fabre de Sérignan door M e v r .
G r a n d m o n t -H u b r e c h t ; Mej. Daisy S. en Ds. Lacheret door v. W i c k e v o o r t
C r o m m e l i n ; de heer A.P. Godon door F r i t s J a n s e n ; de heer V. door d e
J o s s e l i n d e J o n g ; Prof. Gallée door L e g n e r ; Dr. A. Folmer door A.
C a l i s s e n d o r f f ; Damesportret en Prof. Hoekstra door T h . S c h w a r t z e ; een
oud-militair door W i j l a c k e r ; Damesportret door H a v e r k o r n v a n R y s e w i j k
J r .; wijlen J. Bosboom door M e j . N e u m a n n en een mansen damesportret door
haar' vader J.H. N e u m a n n ; Prof. Gunning en de heer L. door M e v r .
N a r d i -H a g e r ; maar zonder dat hulpmiddel zou ik ze waarschijnlijk overmorgen
allen vergeten zijn. Er zijn er, die
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ons toeglimmen van den wand als gepolijst hout; andere, bij wie óf de met goud
geborduurde uniform en de ridderkruisen, als bij Josselin's portret; óf het wit zijden
kleed, als bij Thérèse S c h w a r t z e ' s dame; de of attributen, als bij
C a l i s s e n d o r f f 's Dr. in de anthropologie (wien plichtmatig schedel en graadboog
in de hand zijn geduwd), het portret schijnen te moeten maken. Het kan zijn, dat er
bovendien zelfs trek voor trek gelijkvormigheid is tusschen het afbeeldsel en den
of de afgebeelde, maar het eigenaardige, het persoonlijke, het leven ontbreekt; het
is geen vleesch van ons vleesch, geen leven van ons leven. Mij wil niet weg voor
den geest Rembrandt's mansportret uit de collectie Wilson, dat tijdelijk aanwezig
was in het Mauritshuis. Was die man professor in de anthropologie, in de theologie?
Ik weet het niet? maar dit weet ik: hij was een man, een persoon, een mensch, die
zich bewoog in zijne eigen atmospheer, die zijn eigen zieleleven leidde; wiens gelaat
en handen lichtend uitkwamen van zijne omgeving. Dat geheel heeft Rembrandt
blijvend gemaakt, en dat is de ware kunst, die ons voor een portret inneemt, ook al
zijn wij geene familie van den afgebeelde en al behooren wij niet tot zijne
catechisanten. De opvatting van een ‘portret’, zooals ik die begrijp, schuilt voor een
deel in H a v e r m a n ' s damesportret, ofschoon de uitvoering nog verre van de
volmaking blijft. Van de jongere schilders zijn er nog een paar, die de aandacht
trekken. F l o r i s V e r s t e r is er met ‘Pioenen’. Zij zijn brutaal rood en springen in
het oog bij een eerste bezoek; maar bij een tweede vragen zij meer oplettendheid,
en dat is een goed teeken. Van M. B a u e r is er een groot doek ‘Het festijn’ en een
kleiner ‘In eene straat’; dit laatste met de wachtende ezeltjes boeit het meest,
ofschoon beide ons midden in de kleurrijke Turksche wereld verplaatsen.
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Bauer verstaat meesterlijk te groepeeren en elk ding ‘zijne eigen verf’ te geven. Het
is daarom spijtig voor H i n g m a n , dat zijn ‘Eeredienst’ in een Egyptischen tempel
‘vlak’ naast Bauer's festijn hangt. E. B o s c h werd door Londen geïnspireerd; zijne
inzending: ‘Herinnering aan de Theems’ en ‘Herinnering aan Londen’ heeft het
voorrecht, bij elkander te hangen. In beide doeken, vooral in het eerste, grootste,
trekt ons, gelijk in A.M. K o n i n g s ' s ‘Haven te Dordrecht’, de opvatting aan. B o s c h '
doek zou eene fraaie schilderij zijn geworden met het groote schip links en de reeks
van schepen rechts, indien het water niet blauwgroene verf gebleven en de boot
op den voorgrond beter ware uitgevoerd. In dezelfde zijzaal hangt ook v a n
H o y t e m a ' s witte ‘Pauw’. Ik hoorde zeggen, dat dit werk beter op een scherm
dan in eene lijst thuis behoort, en dat is ook zoo. Hoytema japoniseert; al is de idee
niet oorspronkelijk, zij heeft de verdienste, met Hoytema's aanleg overeen te
stemmen; zijne kunst is decoratieve kunst en daarin kan hij het een heel eind sturen.
Aan Japan doet ook d e M o o r denken, maar in anderen zin. Zijn ‘Alchimist’ en
‘De vrek en de doodprijs’ maken den indruk van Japansch caricatuurachtig te willen
zijn; maar wat den vroolijken, geestigen Japanner is ingeboren en daardoor voor
hem natuur is, wordt grof in de nabootsing, onnatuur: bovendien is men geneigd de
oogen te sluiten voor de schreeuwende, vreeselijke kleuren van de beide kleine
paneelen. S. M o u l i j n geeft ditmaal zijne heele koe, maar zij is tot een miniatuurtje
ingekrompen en graast nu op een grasgroen land, begrensd door een stijf rijtje
dunne boompjes, die tegen een stukje effen paarsgrijze lucht zijn aangeplakt, waarin
de gele schijf van de maan hangt. Het geheel heet ‘Avond’, maar blijft een houten
koetje in een groot weiland.
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Zuiver mystiek van de allernieuwste soort is D a a l h o f f 's zoogenaamde ‘Droom
van geluk’. Eene schimachtige vrouwefiguur, met het geijkte aureooltje boven haar
hoofd, caricatuur van kerkelijke kunst, wandelt op etherische voeten door een'
bloementuin, waarin, wie zal zeggen wat!, maar ten minste zonnebloemen en irissen
bloeien. Volkomen waardeloos. Het mysticisme is de teêre plant der middeleeuwen;
maar ach, zij bloeit niet meer in onze atmospheer; zij kan er alleen kunstmatig
gekweekt worden, en daar behoort een bijzonder talent toe.
Uit dezelfde omgeving herinner ik mij ‘Afgedwaald’ van G. J a n B o s ; van
D a n k m e i j e r ‘Namiddagzon’ en ‘Huisje te Scheveningen’, hetzelfde onderwerp,
eene vrouw met eene gans, die naar elkaâr toe komen en beiden den hals uitrekken,
heel nieuwerwetsch van factuur, maar onartistiek. Maar er hangt ook eene studie
van Mevr. B i s s c h o p - R o b e r t s o n , eene meisjesfiguur, zwart en geel, maar
waaruit eene karakteristieke opvatting spreekt; het donkere kopje tegen het witte
kussen herinnert aan het ‘Zieke kind’, dat ik vroeger van haar zag. In eene der
hoofdzalen is van haar een groot doek: ‘Het buurtje,’ waar de muur mooi wit tegen
het fraaie blauw der lucht uitkomt. Ook uit de ‘Kerk te Noordwijk’ van haar' man R.
B i s s c h o p spreekt veel gevoel voor kleur.
In het ‘zaaltje der illusies,’ zooals ik het niet oneigenaardig hoorde betitelen, is
verder H a r t N i b b r i g met zijn ‘In de hyacinthenvelden’, waar wij de hyacinthen
alleen vermoeden uit den paarsen gloed op het gelaat en de handen van den tuinder
en op het scherp en diep door het groene veld gesneden pad, waar hij afkomt. De
hooge horizon is paarsblauw en dezelfde kleur hebben de mouwen van 's mans
boezeroen. De
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kleuren op zich zelf en hare combinatie doen pijn aan onze oogen. Te slap, te
geelgroen daarentegen zijn de beukenstammen van N o l t h e n i u s ' ‘Zonnige dag
in Maart,’ hoewel de dunne stammetjes op den achtergrond en het gewemel van
de schaduwen der bladerlooze takjes gevoelig is weêrgegeven. W. v a n
K o n i j n e n b u r g zond twee groote doeken in: ‘Stadsgezicht’ en ‘Landschap,’ een
rotsachtig landschap, waarvan de structuur door zwarte en bruine lijnen is
aangegeven. Die manier doet denken aan de woorden des Bijbels, dat er velen
geroepen, maar weinigen uitverkoren zijn.
Nog noemden we B r e i t n e r niet, die zijne studiën van den ‘Dam bij avond
‘voortzet en den ‘Winter in Amsterdam’ karakteriseert; en V. B a u f f e , wiens
‘Octoberavond’ mij beter beviel dan eenig ander landschap, dat ik tot heden van
hem zag. N.v.d. Waay zond, behalve een ‘Gezicht in Laroche’, een kijkje in
‘Valkenburg’, een klein paneel, waarop de daken der huizen mooi rood tegen de
lucht staan. Ook C a r l S i e r i g exposeert een buurtje ‘Achterbuurt te Vlaardingen’,
waarvan vooral het bovengedeelte zeer fraai is. Het werd aangekocht voor de
verloting.
De Stillevens met bloemen en vruchten zijn haast nog talrijker op onze
tentoonstelling dan de portretten. Van de grootere noemen wij er twee met visschen
van Z i m m e r m a n , waarin veel fraais is; de ‘Rozen’ van B a r o n e s v.
H o g e n d o r p - 's J a c o b ; ‘Irissen’ van Mevr. V o g e l - R o o s e b o o m ; de ‘Witte
azalea's’ en ‘Druiven’ van M e j . v a n d e S a n d e B a k h u y z e n . Verder zijn er
stillevens van M e v r . Z u b l i -v.d. B e r c h . v. H e e m s t e d e , M e v r . W u y t i e r s ,
J a n S w y s e r , F. O l d e w e l t , M e v r . P i r s o n - D e s o n n a z , M e v r .
M o e n s - t e r K u i l e , de dames v. W e s s e m , K i e h l , P e k e l h a r i n g ,
Ravenswaay, Rauws, Eymer,
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C a l a n d , B o e l e n , V a n B o r s e l e n , B e e l a e r t s v. B l o k l a n d , d e B i è v r e ,
d e G r a a f f , M e i j e r , A. P e t e r s , d e R i d d e r , R u y s c h , v a n d e
K a s t e e l e , K o e n e , v.d. P a v o r d S m i t s , alle in olieverf en meer of minder
verdienstelijk. Mooi echter vond ik bij het ronddwalen tusschen zoo veel en velerlei
Mej. Pekelharing's violen. Van de aquarellen, ter tentoonstelling aanwezig, zijn de
meeste ook stillevens. D i j s s e l h o f ' s ‘Zeeanemonen’ maken door hare grillige
vormen een' zonderlingen indruk; M i s s C r o s s ' ‘Rozen’ zijn van het conventioneele
type; M e j . M a r i u s geeft ‘Tulpen,’ evenals M e j . G. S c h e n c k , welke laatste
lang niet onverdienstelijk zijn, en M e v r . D e k k e r - S a r t o r i u s ‘Pioenen’. De
aquarellen, waartoe ook M i s s C r o s s ' ‘Een beetje rust’, een stijf Larensch
moedertje, koffie drinkend, H u l k ' s ‘Full, cry’ ‘Blackmore vale hounds’, een zeer
onartistiek ‘Kinderportret’ van T e r R e e h o r s t , een intérieur van Rijnboutt:
‘Overpeinzing’, ‘Een grijze dag ‘van B o d i f é e en ‘Bij Loenen’ van R e i j e n g a
behooren, hebben meest alle hare plaats gevonden in een klein, slecht verlicht
bijzaaltje, waar ook de etsen en teekeningen hangen. Etsen zijn er maar drie: eene
naar Du Chattel van M e j . M i l t n e r en twee van R e i c h e r naar J. Maris en
Breitner, waaruit het typische, de eigene schoonheid der ets helaas niet aan den
dag komt. Ook met de teekeningen is het treurig gesteld. Er zijn een paar
pastelteekeningen: portretten van de dames J. G r a m en A. B l e u l a n d v. O o r d t
en van F. H a r t o g h , ‘Even rust’ van G. M u l l e r en ‘Rhododendrums’ eveneens
van Mej. J. Gram, maar hoeveel goeds er in mag zijn, zij munten door niets
karakteristieks uit. Waarom ook M a j o o r d e V e e r met zijn ‘Standaardpeloton’
en vooral M e j . H i r s c h m a n met hare ‘Honden’ heeft geëxposeerd is mij wezenlijk
een raadsel.
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Er is veel tegen het oefenen van eene censuur op de voor eene tentoonstelling
inkomende doeken, maar in het ten toon hangen van rijp en groen ligt ook een groot
bezwaar. En tentoonstellingen als deze driejaarlijksche komen het jonge talent niet
ten goede. Het heeft, en dat geldt in het bijzonder voor de teekenaars en etsers,
geene gelegenheid zich te spiegelen aan wie, meer of minder uitgesproken, in
teekening en ets het kunstideaal nastreven en vaak bereiken. Zoo zijn er, maar zij
zonden, jammer genoeg, ditmaal niet in.
De beeldhouwkunst is, zooals meestal, schaars vertegenwoordigd. Een enkel
groot beeld in pleister, ‘Slavin’ van M e j . G. S c h w a r t z e , die ook eene
‘Portretbuste’ inzond, prijkt in het midden der zalen. O d é J r . gaf een fraai beeldje,
in pleister, een Scheveninger, uitrustend van zijn arbeid: ‘Volbracht;’ J. M e n d e s
d a C o s t a een mooi relief van een jongenskop en, in brons, een in elkander
gedoken aap; A. H e s s e l i n k een bas-relief in gebronsd gips: ‘Ende zij zochten te
vergeten’; J. K e l l e r ‘Aurora’ in pleister en ‘Primula’, eene fraaie buste in wit marmer,
maar de planten, waar al deze kleinere werken tusschen gegroepeerd staan,
onttrekken er verscheidene aan het oog.
Daarmede meen ik wel het meeste genoemd te hebben, wat de tentoonstelling
ter bezichtiging geeft. Dat er hier en daar een doek onvermeld bleef, dat wellicht
verdiende met name genoemd te worden, stelle men op rekening van de veelheid,
die te bespreken valt. Ook mag niet onopgemerkt blijven, hoeveel gevaar men loopt,
onbillijk en hard te worden in 't beoordeelen, waar, zooals op deze driejaarlijksche,
veel is, dat met kunst niets gemeens heeft, weinig, dat door waarachtig schoon de
aandacht geboeid houdt.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

513

Boekenkennis.
Zuid en Noord. Eene bloemlezing uit de beste Zuid- en Noordnederlandsche
Schrijvers, door P. EVARIST BAUWENS, S.J. Derde deel; met aanteekeningen, een
overzicht der letterkunde, levensschetsen en beoordeelingen der aangehaalde
schrijvers. Voor hoogere klassen. Drukkerij Sint-Augustinus. Desclée, De Brouwer
ie

en C , 1893.
Verbazend snel heeft P. Bauwens de drie deelen zijner Bloemlezing afgewerkt.
Geen twee jaren zijn verloopen sedert de eerste bundel in het licht gezonden werd
en de algemeene goedkeuring genoot; daar verschijnt reeds het derde en laatste
deel, dat de vorige nog overtreft, en zoo in België als in Nederland welverdienden
lof inoogst. Wij kunnen nu een oordeel vellen over het geheel.
Ten eerste een woordje over de orde naar welke P. Bauwens zijne stukken
rangschikt. Hij heeft de verdeeling gevolgd die P. Broeckaert in zijn Guide du jeune
littérateur aangeeft, en ook door zijn ordebroeder P. Procès in de nieuwe uitgave
der Modèles français werd behouden.
Al valt er op die methode iets af te dingen, verontschuldigen wij den schrijver, dat
hij er zich aan onderwierp; omdat de eenheid van onderwijs een zeker offer eischte.
Het valt niet te loochenen dat deze verdeeling al de mogelijke genres of vakken
bevat, en eene naar de geestontwikkeling of hoogte der verschillende klassen wel
geëvenredigde klimming vertoont. Door deze orde, die toch niets aan het
aantrekkelijke der lezing ontneemt, worden de leerlingen als onbewust op klimmende
moeilijkheden gewezen; hierdoor zullen zij bij den eersten oogslag op andere
schrijvers zich het gelezene ten nutte weten te maken.
Wat nu de stof betreft, die is buitengewoon rijk. ‘Geen enkele bloemlezing, ons
tot dusverie bekend - zegt de Katholieke Gids - houdt zooveel in en zooveel goeds.’
Oude en latere schrijvers, katholieke en andersdenkende, Zuid- en
Noord-Nederlanders zijn goed vertegenwoordigd. Verre het grootste getal zijn
Noord-Nederlanders, en wel te recht. ‘Het valt toch niet te ontkennen - erkennen
wij met P. Bauwens in zijn voorbericht - dat de Hollanders ons in taalkennis, in het
ware gebruik van het ware woord, in het benuttigen van den rijken schat der
Nederland-
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sche taal verre vooruit zijn.’ Hopen wij dat het opkomende vlaamsche geslacht, op
zoo goede modellen gevormd, hun die kunst zal afleeren, en aan de grondige
degelijkheid onzer Noorderbroeders onze eigen goede hoedanigheden voegen zal.
De keus van P. Bauwens is uitmuntend en getuigt niet alleen van uitgestrekte
belezenheid, fijn letterkundig oordeel en goeden smaak, maar ook van een ware
kennis der vatbaarheid en behoefte der jeugdige lezers. Enkele stukken zagen wij
echter met genoegen wegvallen in een tweede uitgave; bijv. in het derde deel:
Zardach verschijnt aan Segol en Zilfa's smarten, uit Bilderdijk's Ondergang der
eerste wareld. In andere uittreksels van hetzelfde epos, waar Bilderdijk, zooals
elders meer, te onkiesche of te onverbloemde uitdrukkingen bezigt, waren eenige
wijzigingen niet misplaatst.
Het belangrijk aanhangsel van het derde deel: ‘Overzicht der letterkunde en
beoordeeling der aangehaalde schrijvers,’ zal tot grondslag dienen, naar wij hopen,
van eene Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, waaraan wij een echte
behoefte hebben, en die door een man als P. Bauwens ondernomen, ongetwijfeld
ter algemeene voldoening zal ten uitvoer worden gebracht. Meer dan afzonderlijke
schetsen heeft P. Bauwens voor alsnog niet willen leveren, het zal dus ook niemand
verwonderen dat hij schrijvers heeft overgeslagen die zeker in onze letterkunde een
aanzienlijke plaats bekleeden, en misschien meer recht hadden om te worden
genoemd dan andere, die hij ‘ofschoon in het derde deel niet opgenomen’ der
melding waardig achtte. Wij citeeren terloops van Maerlant, Marnix van
Sint-Aldegonde, Anna Byns, Poirters, Heye, Van Oosterwijk-Bruyn, Van Zeggelen,
Van der Horst, Van Etten, P. Alberdingk Thijm, Brouwers, Rens, Winkler, Bultynck,
A. Rodenbach, Conincx, enz.
De korte, doch zaakrijke aanteekeningen, waarmede talrijke stukken onzer beste
dichters, Vondel, Bilderdijk, da Costa, Tollens, Schaepman, vergezeld gaan, zullen
bij leeraar en leerling hoogst welkom wezen.
De ruimste aftrek viel aan Zuid en Noord alom te beurt. Het eerste deel, dat
verleden zomer in eene oplage van 2500 exemplaren is verschenen, heeft sinds
eenige maanden zijn tweeden druk. Het tweede zal weldra, merkelijk gewijzigd, in
het licht komen. Pater Bauwens neemt die gunstige gelegenheid waar om de
aanmerkingen zijner beoordeelaars te benuttigen, zijne hoogst verdienstelijke
onderneming alleszins te volmaken en boven het bereik der critiek te verheffen.
(1)
Wat ook niet te minachten valt is de bezadigde prijs, die voor elk deel is gesteld .
C. LOOSEN, S.J.

(1)

de

I deel, 2

uitgave 330 bl. fr. 1,25. - II deel 593 bl. fr. 2,30. - III deel 696 bl. fr. 3,00.
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Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde, onder redactie van Dr. H.E.
Moltzer en Dr. J. te Winkel. - Groningen, J.B. Wolters. Afl. 44, 45.
De bespreking der twee afleveringen dezer verzameling moet zich noodzakelijk
bepalen tot een - ietwat laat komende - aankondiging. Immers, de bewerker, Prof.
Moltzer, heeft zich gehouden aan het uitgeven en vergelijken van de teksten, en de
uitkomst van zijn onderzoek laat zich juist daardoor, zooveel ik weet, niet bestrijden.
De uitslagen tot welke hij, trots zeer vlijtige opzoekingen, gekomen is, zijn overigens
uiterst gering. Dat lag dan ook niet aan hem.
Meer dan hun waarde als onuitgegeven mndl. tekst, hebben deze stukken wel
niet. Het eerste is een historisch gedicht aangaande de Bijeenkomst van Frederik
III en Karel den Stouten te Trier op 28/29 September en vlg. dagen, 1473. Van de
politieke kwesties aldaar verhandeld spreekt Comines bondig, en een uitvoeriger
onderzoek heeft Lindner in 1876 aan dit punt gewijd. Ons mndl. gedicht laat ze
mede ongemoeid, en behandelt alleen de feestelijkheden die te dezer gelegenheid
plaats vonden. Een fragment dezer 540 verzen werd in 1847 door Tideman
uitgegeven, en reeds deze wees op een prozabewerking, vollediger zegde hij dan
het gedicht. De tekst thans door Moltzer geleverd, is volledig, zooals blijkt uit het
slot. De nauwgezette bewerker heeft de drie versies met de hem eigen zorgvuldigheid
vergeleken, en de varianten steeds in voetnota aangewezen. Haast zou men den
langen en vervelenden arbeid, waaraan hij zich heeft onderworpen, gaan betreuren:
zoo weinig aesthetisch genot verschaft het stuk: een opsomming van namen van
edellieden, met eene beschrijving van feestelijkheden zoo dor als een catalogus.
Wellicht heeft dit gedicht eenige waarde als historische bron. - Maar, of zelfs de taal
ervan iets zal leveren voor de studie van het mndl., laat zich betwijfelen. Het stuk
e

e

dagteekent nl. uit de periode van verval, de 2 helft der 15 eeuw, en toont reeds
een diepe verbastering in de taalvormen, onvermijdelijk wegens den Franschen
invloed van het hof van Burgondië. De groote slordigheid waarmee de dichter (?)
te werk is gegaan, laat zelfs nagenoeg niets afleiden omtrent het gewest waar hij
te huis behoorde. In tegenwoordigheid van een zoo geringe vastheid in de taalvormen
(heme b.v. nevens heyne en hem, ic syn nevens ic ben) ware alle gevolgtrekking
omtrent het dialect bedenkelijk. Duitsche invloed laat zich intusschen wel herkennen,
en met Moltzer mag men wel aannemen dat ‘deze plant gewassen is in het Oosten
van onzen bodem.’
In dezelfde afl. komt een stuk in proza voor: Die enighe Sprake ende Vereneghinge
die Sunte Augustinus hadde mit God. Dit fragment bevat mystische beschouwingen
omtrent het wezen van God en de betrekking tusschen de Godheid en den mensch.
e

Ook dit stuk behoort tot de 15 eeuw. Als document in proza heeft het vooreerst
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meer gewicht dan het voorgaande, daar het proza in onze oude letterkunde een
zoo geringe plaats inneemt. Zijn eenvoudige heldere taal maakt het goed genietbaar
en verhoogt de waarde die het hebben kan voor de geschiedenis der godsdienstige
ontwikkeling in ons land. Het is eenigszins duitsch gekleurd.
Evenzoo de twee heiligenlegenden in afl. 45: S. Brandanus en S. Pantaleon. Het
eerste stuk werd vervaardigd volgens een lat. origineel, waarvan tal van redacties
bestaan; de vertaler heeft niet altijd zijn lat. tekst begrepen, en werkte zeer slordig.
Ook hij behoorde tot het Oosten des lands; maar verder heeft Moltzer het niet
gebracht. Daarmede zijn de invloeden nog niet duidelijk die de vervaardiger
onderging, want in beide heiligenlegenden, waarvan de tweede intusschen vrij wat
beter verzorgd is dan de eerste, is weer weinig vastheid in de taalvormen op te
merken. Men vindt er b.v. hem nevens on, een vorm die zooveel ik weet slechts
voorkomt in Limburgsche costumen (z. VAN HELTEN p. 439). Met meer zekerheid
dan in de grammaticale vormen mag men in de doorloopende wijziging van au tot
al, ou tot ol, ee tot ei invloed zien der Middelfrankische dialecten. Dat de vervaardiger
werkte naar een Duitsch origineel, althans een origineel van Duitschen oorsprong,
laat hij ook doorschemeren: ‘Nae der tijt als dat heilichdom des alrenheilichsten
martelars Panthalioens tot ons te Colen syn gebracht’.... Zeer zonderling is de
regelmatige vervanging van lange o door a: gaden, baven, halen, hapen, enz welke
op Gelderland schijnt te wijzen (zie Verdam, Historie van Troyen.) In enkele gevallen,
daar nl. waar de reuzenarbeid van Verdam nog niet kan ter hulp komen, waren
uitleggingen van de hand van Moltzer zeer welkom geweest.
AUG. GITTÉE.
Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam, uitgegeven op last van het
gemeente-bestuur. I. De regeering van Rotterdam, 1328-1892, bewerkt door J.H.W.
UNGER, archivaris der gemeente, CX en 600 bladz., 23 platen met de
o

zegelafbeeldingen, in 4 , Rotterdam 1892.
De geleerde archivaris der stad Rotterdam heeft op merkwaardige wijze de reeks
der uitgaven van zijn archief geopend. Het is voorzeker een boek, dat de vreugde
der geschiedkundigen en bibliophielen zal zijn.
Na eerst een overzicht gegeven te hebben van de gedrukt of in handschrift
bestaande literatuur over de geschiedenis der stad, en na opnoeming der bronnen
van zijn arbeid, geeft de schrijver ons in ruim 100 bladzijden een belangrijke
‘geschiedkundige inleiding over den regeeringsvorm van Rotterdam’. De hoofdinhoud
van het boek bestaat in eene Naamlijst van personen, die in of van wege de regeering
ambten hebben bekleed.
23 platen aan het einde van het werk geven ons de afbeeldingen van 264 zegels,
waarvan 242 van schepenen van de jaren 1335 tot

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

517
e

e

1668; de eerste 22 zijn de zegels der stad van de XIV tot de XIX eeuw. Zij zijn
uiterst merkwaardig, omdat zij eene openbaring geven van de geheele geschiedenis
van het gemeente wapen; zij vertoonen ons hoe het stroomende water met een
brug er over, dat men in het veld van het zegel van 1351 ziet, een eenvoudige paal
geworden is in het wapen der stad.
De stedelijke regeering van Rotterdam heeft een goed werk gedaan door de
uitgave van dit boek te bevorderen. De geleerde wereld zal er haar dankbaar voor
zijn, en bovenal erkentelijk jegens den heer Unger, voor zijn uitmuntend werk. Wij
wenschen hem in het bijzonder geluk, wegens zijne voortreffelijke gedachte, om de
gemeente- en schepenzegels, die hem bekend waren, te doen afbeelden. Die platen
zijn te meer kostbaar, omdat. - zooals de Heer Unger ons mededeelt, - de
wapenkaarten die van de Rotterdamsche regeeringspersonen bestaan, bij vergelijking
met de officieele zegels bijzonder onbetrouwbaar en onnauwkeurig bleken te zijn.
Een uitstekend bewerkt naamregister en eene lijst der schepenen, wier zegels
zijn afgebeeld, voltooien dit boekdeel, waarvan de drukkerij van de Wed. P. van
Waesberghe en zoon, een ware prachtuitgaaf heeft gemaakt. De matige prijs, fl.
10, stelt het binnen het bereik van de meeste belangstellenden.
Terwijl wij de aandacht op dit boek vestigen, uiten wij tevens den wensch, dat
weldra alle groote steden in België met dergelijke uitgaven zullen worden begiftigd,
waardoor een groote dienst zou worden bewezen, aan allen die zich met
plaatsbeschrijving en familiegeschiedenis bezig houden.
J.-TH. DE RAADT.
Cause efficiente et cause finale, par E. DOMET DE VORGES. - Paris, Bureaux des
Annales de Philosophie Chrétienne 1893.
Iedere studie over onze begrippen van oorzaak en gevolg en hunne wederzijdsche
verhouding heeten wij welkom als eene nuttige bijdrage tot de kennis der ware
wijsbegeerte. Want zij toont duidelijk het onhoudbare van de beginselen der nieuwere
philosophie, en de dringende noodzakelijkheid voor den vorschenden geest om aan
de oudere metaphysica de oplossing der wereldraadselen te vragen.
De begrippen van oorzaak en gevolg zijn als het ware de levensvoorwaarden van
ons verstand; zonder hen bestaat geen wetenschap welke de verschijnselen uit
hunne oorzaken verklaart; geen godsdienst of kennis van de eerste oorzaak; geen
kunst noch nijverheid welke de oorzaken over welke wij beschikken aan ons genot
of voordeel dienstbaar maken; zonder deze begrippen wordt de rede werkeloos, en
tot onvruchtbaarheid gedoemd.
Wij weten dat het hedendaagsche positivisme deze waarheid hevig bestrijdt en
aan het menschelijk kenvermogen het voorrecht ontzegt tot de kennis der oorzaken
door te dringen.
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Maar te vergeefs vraagt men zich af, wat in dit stelsel van de wetenschap en de
wijsbegeerte te recht komt.
Indien de wetenschap eene verklaring der feiten, en de mensch bij uitstek een
curiosum ingenium, een weetgierig en leergraag wezen is, dan moet men hem de
kennis van het wezen der dingen door hunne oorzaken toekennen, of doodeenvoudig
alle weten, alle zekerheid, alle redeneering over boord werpen.
De in onze dagen gevierde natuurwetenschap kan hare methode, hare inductie,
hare wetten niet rechtvaardigen dan met hulp van het causariteitsbeginsel. Haar
van de metaphysica los maken en onafhankelijk verklaren, is haar van allen
grondslag en ieder levensbeginsel berooven.
Vóór Kant had nooit iemand aan de waarde van het beginsel der oorzakelijkheid
getornd of getwijfeld. Om hetzelve tegen Hume te verdedigen nam Kant zijne
toevlucht tot de verkeerde stelling dat onze algemeene begrippen slechts subjectieve
waarde hebben, dewijl zij eene volstrekte noodwendigheid behelzen, die de feiten
niet waarborgen. Volgens deze leer moet het causaliteitsbeginsel geen analytisch,
maar een synthetisch oordeel a priori heeten; met andere woorden: dit beginsel
ontspruit niet aan de onderlinge vergelijking van het door de ervaring geleverde
subject en praedicaat, maar steunt enkel op de zinnelijke waarneming en wordt
door aangeboren denkvormen tot algemeenen regel verheven. Hieruit volgt dat het
beginsel slechts als denkwet waarde heeft, en daarom geenszins buiten ons als
wet der dingen kan toegepast worden.
Vooreerst geven wij toe en houden staande dat het begrip van oorzaak niet aan
de ervaring alleen zijn oorsprong te danken heeft; de zinnelijke waarneming stelt
ons twee op elkander volgende feiten voor, maar hun onderling verband blijft
verborgen. Daarom is het een ijdel beginnen van Stuart Mill en zijne aanhangers
het causaalverband door de zoogenaamde causaalinductie te willen rechtvaardigen.
Want geene inductie, hoe groot het getal der waarnemingen en der afwisselende
gevallen zij, geeft het recht tot de algemeene conclusie: elk gevolg heeft zijne
oorzaak.
Tweedens drukt dit oordeel een noodwendig en wezenlijk verband uit tusschen
het onderwerp en het gezegde: al wat ontstaat heeft noodwendig eene oorzaak.
Nu kan de ervaring het bestaan van twee feiten of verschijnselen verzekeren,
maar hoe zal zij de noodzakelijkheid van hunne verbinding bewijzen? Zoolang dus
de inductie eene redeneering is uit individueele waarnemingen tot algemeene
stellingen, een opklimmen van een grooter of kleiner aantal gevallen tot eene
algemeene waarheid, is zij onbekwaam een beginsel te schragen dat de
noodzakelijke samenhang van twee feiten uitspreekt.
Al geven ook de enkele waargenomen gevallen mij de gelegenheid twee
verschijnselen als in het verband van oorzaak en gevolg geplaatst te beschouwen,
nooit machtigt mij de inductie den alge-
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meenen regel te stellen: overal waar iets ontstaat moet eene werkende oorzaak
aanwezig zijn.
De bloote ervaring levert alleen het volgend oordeel: enkele malen zijn de twee
verschijnselen samengegaan.
Wie echter scherp toeziet zal bemerken dat de bloote ervaring zelfs dit oordeel
niet rechtvaardigt, want het steunt op algemeene abstracte begrippen, welke verder
dan de ervaring reiken.
De begrippen van verband, samenhang, van getal en praedicaat berusten niet
enkel op ervaring.
Maar het vermogen van den geest om door afzondering uit een enkel feit
algemeene begrippen te vormen, maakt hem ook bekwaam algemeene wetten te
erkennen; daar het afgescheiden wezensbegrip het individueele zijn en zijne
eigenschappen beheerscht.
Deze theorie der oude philosophie over den oorsprong van onze algemeene
begrippen verklaart niet alleen hunne objectieve waarde maar stelt ook het analytisch
karakter van het causaliteitsbeginsel in het volle licht.
Iets wat ontstaat heeft niet altijd bestaan, bezit derhalve de reden van zijn bestaan
niet in zich zelf, bij gevolg zijn wij gedwongen deze reden in een ander wezen, in
de oorzaak te zoeken. Want het is eene tastbare contradictie te beweren dat een
wezen hebbende in zich zelf geen reden van bestaan, zonder oorzaak, dat is uit
zich zelf bestaat.
Wat ontstaat wordt van mogelijk werkelijk. Deze overgang hangt niet van de bloote
mogelijkheid af, want niet alles mogelijke is werkelijk; er wordt daarom de
tusschenkomst van een ander wezen, van de oorzaak gevorderd.
Wij geven toe dat dit beginsel niet in strengen zin analytisch is, dat het praedicaat
niet uit de analyse van het subject wordt afgeleid, als in het voorstel: de driehoek
is eene figuur; tevens beweren wij echter dat het beginsel ontstaat uit de analyse
van het subject, vergeleken met het praedicaat, dat eene eigenschap uitdrukt door
het wezen van het subject noodzakelijk gevorderd, zooals in het voorstel: de driehoek
is geen cirkel. Door onderlinge vergelijking van het subject en praedicaat begrijpt
de geest onmiddellijk het noodzakelijk verband tusschen beiden.
De schrijver slaat ter verklaring van het causaliteitsbeginsel een anderen weg in.
Zijne beschouwingen komen in de hoofdzaak hierop neder.
De verandering, de beweging, het worden of onstaan is een ondubbelzinnig teeken
van eene werking, of de werking in haar gevolg beschouwd.
Nu vordert iedere werking noodzakelijk eene kracht die werkt en is zonder deze
ondenkbaar. Denken, willen, slaan, loopen zijn ondenkbaar zonder iemand die
denkt, wil, slaat en loopt. Een werkwoord zonder onderwerp heeft geen zin, insgelijks
heeft een gevolg zonder oorzaak,
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eene krachtsuiting of werking zonder een wezen dat werkt geen zin.
De oorzaak brengt door hare werking iets voort; daar nu alle werking een werkend
wezen vergt, volgt onmiddellijk dat het beginsel overal zal gelden waar het begrip
van werkzaamheid wordt gevonden. Het gevolg is het uitvloeisel van het
voortbrengen, nu vordert het voortbrengen eene werking en deze een subject,
derhalve vordert elk gevolg eene oorzaak.
Het causaliteitsbeginsel wordt op deze wijze teruggevoerd tot een ander beginsel
welks waarheid niemand kan betwijfelen: iedere handeling vergt een handelend
subject.
Deze beschouwing verklaart tevens het noodzakelijke en objectieve karakter van
het beginsel; het is noodzakelijk omdat het de wezenlijke voorwaarde eener handeling
uitdrukt, objectief omdat het berust op een feit dat onder het bereik der onmiddellijke
waarneming valt.
De lezer moge beslissen of de verklaring van den heer Domet boven de gewone
en op de scholen gangbare de voorkeur verdient; wij willen slechts wijzen op eenige
woorden van den H. Thomas, welke de natuur van het beginsel kort en bondig
kenschetsen: Licet habitudo ad causam non intret definitionem entis quod est
causatum, tamen consequitur ad ea quae sunt de ejus ratione, quia ex hoc quod
aliquid per participationem est ens, sequitur quod sit causatum ab alio. Unde
hujusmodi ens non potest esse quin sit causatum, sicut nec homo quin sit risibilis.
m

Ia p. q 44, a. 1, ad 1 .
Bovengenoemd werkje levert het bewijs dat de studie der oudere metaphysica,
ter oplossing der wereldraadselen, den vooruitgang der wetenschap met belemmert,
maar krachtig bevordert.
Dr. A. DUPONT.
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Volk en Taal. 1. De Pikke. Volksgebruiken. Zegsels uit de 16 e. Het kruisteeken
d. pikkers. Fransche tijd te Oudenaarde.

Nederland.
Archief v. Nederl. Kerkgesch. IV. 3. De Luthersche gemeente te Nijmegen. Onuitg.
briev. van en aan Gisbert Voet. Middelned. kerstliedje.
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Familieblad (Nederl.). 3-4. Brielsche vroedsch. v. 1618-1794; Hoogwerff en v.d.
Eyck. Grafboeken d.S. Jacobuskerk te 's Hage. Hoogewegh; v.d. Hucht; v.
Sevenhoven. Nakomel. v.d. Zwolschen burgemeester Ubink. † N. de Roever. Van
Lawick v. Pabst. Onbekende tak v.h. huis Bonaparte. Pannekoeck. Gesch. d.
waalsche kerken.
Gids. 8-9. Warren: Heilige fabels. Byvanck: De jeugd v. Isaac da Costa. Jekalowitch'
Ahasverus. Bredero, met proza d. Alb. Verwey. Rogge: Hugo de Groot te Parijs v.
1621-1625. Polak: Renan's Histoire du peuple d'Israël. Barine's Musset. Zola's
Docteur Pascal.
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Maandbl. v. muziek. 4. J. Gautier's vertaling v. Parsifal.
Noord en Zuid. 3. Kok: Arenlezing. Molenaar: Bloemlez. uit h. woordenb. d. ned.
taal. Moraaz: Over doodendansen. De Beer: Aanteek. bij Waarh. en Droomen;
Ruiten troef en Het schaap. Den Hertog: Bijdr. t. de stud. v. Potgieter. Sporen v.
Nederl. in New-York.
Navorscher. 7-9. Dijkers. Plukschulden. Bossche bierzang. Opschrift, op
kerkklokken. Verheergewaden v. een roden sperwaw. Paladijn. Holla nderei.
Amerik. munten. Friesche straatnamen. ‘Den wagen van Ronsse.’ Scuyffeletten.
Madzy. Oud. en nieuw. spreekwijzen. Bijdr. tot de gesch. v.h. vaderl. schoolwezen.
Lijfpensioenen en tractement, 1660. Bieren. Zutphaniensia. Ogier's Gramschap en
de moetwillige bootsgezel. Grafschrift op Abr. Bogaert. Schakele. Schameltje etc.
Oude en nieuwe spreekwijzen toegelicht. W.D. Hooft's Andrea de Piere.
Oud-Holland. XI, 2. Grafkapel der regenten-familie Boelens i.d.N. kerk te
Amsterdam, grafzerk en tryptychon. Iets ov. de Nachtwacht en de Schutters maaltijd;
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Spectator. (Nederl.) 26-32. Het Forum romanum. Ebers' autobiogr. Zola's Docteur
Pascal. Impress. de Hollande. Petits maîtres, p. Ed. Estaunié. De Apokalypse v.
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Tijdsch. v. nederl. taal en letterk. 3. Briev. v. Huygens aan Cats. De behandeling
der i.d. ‘auslaut’ staande in 't Westnederfrankisch. De sage v. Karel en Elegast bij
de Mongolen. Volch-Elegast. Houwaert's Handel der Amoreusheyt. Houwaert's
Plagiaat. Velthem's Spiegel Historiael. Gebraden peer.
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Hist. Jahrbuch d. Görresgesellsch. Funk: Besta t. d. erst. allg. Synoden. Paulus:
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d. Marienkirche i. Dusseldorf. Neuentd. spätrom. Wandmal. i. Schmalkalden a.d.
Leben d.h. Elisabeth. Isaias und die Sibylle von Moretto. Entwf. z.S. Martinskirche
in Chicago. Z. Reform d. Ikonogr. d. Mittelalt.
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p. Dietz. La Vie privée des Parisiens du 14 au 18 s., p. Franklin.
Etudes religieuses. Mai-Juin. Wagner et sa musiquc. La poés. et l'hist. à l'époque
mérov. Le chant grégor., rythme, exéc. et accomp.
Journal des Savants. Mai. L'esthétique d'Aristote et de ses successeurs. La légende
de Saladin. Hist. de la litt. grecque. Catal. génér. d. manusc. de France.
Notes d'art et d'arch. Mai-Juin. La décad. florentine. Les palais de plaisance d.
princes de Ferrare. Poésie liturg. Art allemand; les contemp.
Nouv. revue. Mai. Michel-Ange et Vittoria Colonna. La peint. murale en France
e

e

e

du 11 en 16 s. Procès de sorcell. au 17 s. Un disc. de Zola: J. Rosny. Gladys ou
l'amour moderne. Dante Alighieri.
Revue des Deux-Mondes. Mai-Juin. Prosper Mérimée, doc. inéd. La vierlle
Sorbonne. La reine Juana à la Com. Franç. Const. Huygens, un homme d'ét. holl.
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au 17 s. Et. sur la Renaiss.; les livres de civilité.
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Omroeper.
L. Cloquet, hoogl. te Gent, schrijft in de Revue de l'art chrétien eene verhandeling
over Les cathédrales de Tournai et le style lombard, die blijk geeft van zelfstandige
studie. De vergelijking wordt toegelicht door het werk wat Dunod over de architecture
romano-byzantine heeft geschreven (Parijs, 1882) en dat gedeeltelijk is afgedrukt
in Planat's Encyclopédie d'architecture; verder, door hetgeen von Bezold in de
Dietsche Warande (1889) over Soignies heeft geschreven, enz.
Dr. Fr. Jostes, prof. te Freiburg i/Z heeft belangrijke levensbijzonderheden
geschreven over Heinrich Loder, een westphaalschen monnik van omtrent 1400,
welke, volgens Acquoy, na Busch een der grootste kloosterhervormers was die
Windesheim bezat. Zijn geest was dieper dan die van Busch. Jostes voegt daaraan
toe: Ridder Johann von Beveren, ook een beeld van den westphaalschen adel der
e

15 eeuw, zeer nuttig voor de kennis der zeden van dien tijd.
H. Elisabeth. Te Schmalkalden, in Hessen, zijn onlangs hoogst belangrijke
muurschilderingen ontdekt, met voorstellingen uit het leven der H. Elisabeth. Toen
hertog Lodewijk van Thuringen ten kruistocht trok, vergezelde Elisabeth met eenige
ridders haren gemaal van Wartburg tot aan Schmalkalden. Elisabeth beloofde aldaar
eene kapel te stichten. Alle herinnering aan dit feit is verder verloren gegaan, tot
dat men heden de krocht der kapel in den kelder van den landraad Hagen terug
gevonden heeft. Den muur bedekken vijf voorstellingen. 1. Het afscheid. 2. Een
gevecht. 3. Een steekspel. 4. Een gastmaal, waarbij de gasten, gelijk bij L. da Vinci
aan eenen langen kant der tafel zitten. 5. Eene stervende vrouw. Elisabeth zelve
stierf ten jare 1231.
Dit schilderwerk kan van het jaar 1235 stammen. Alleen de omtrekken zijn recht
duidelijk.
Program-muziek. De heer Willemsen, muziekdirecteur te Dusseldorp, heeft een
orkestwerk geschreven, getiteld: Am St. Gotthard. Daarin spelen de aardmannetjes
de hoofdrol. Eerst hoort men de aardmannetjes kloppen en hakken in het dal, dan
v e r s c h i j n t e r (!) eene o n z i c h t b a r e (!) fee, b o v e n op den berg; zij klaagt
over de hoorbare droogte (!) De
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onzichtbare meester der gnomen geeft een bevel. Nu verneemt men hoe de
aardmannetjes emmers vol water op den berg dragen, duizend, honderd duizend,
millioen, en nog meer, kortom... ontelbaar. Daar golft plotselijk de stroom van boven
naar beneden, en 't stuk is uit. Men zegt dat het heel mooi is; vooral h o o r t men
duidelijk dat de aardmannetjes erg klein zijn (!) Het stroomen van water is minder
nieuw. Leve de program-muziek!
Antwerpen's Vlaamsche Muziekschool. Sluiting det openbare oefeningen van
Juli 1893. Uit de toespraak van den heer Peter Benoit, bestuurder, bij die gelegenheid
gehouden, deelen wij het volgende uittreksel mede. ‘Het Nederlandsch “gesproken
lyrisch tooneelwezen” en “zangspel,” zijn een feit geworden. Het eerste heeft reeds
bewezen, wat het tweede met vrucht bewijzen zal. Dank aan onze overheden, aan
den stedelijken tooneelraad, aan de belangloosheid der leiders van ons lyrisch
tooneel, de heeren “Edward Keurvels” en “Hendrik Fontaine”;... dank aan de
belangloosheid der talentvolle zangspelers, tooneelisten en de leden van het orkest,
allen leerlingen onzer Muziekschool!... De leiders van ons lyrisch Nederlandsch
tooneel, hebben verklaard de keus, der bij hen optevoeren lyrische werken te bepalen
bij die der Germaansche en Slavische muzikale kunstgroepen. Derhalve zal ons
kunstminnend publiek, bij het eene groote tooneel onzer stad, de gelegenheid
vinden, om de lyrische werken der componisten van den latijnschen muzikalen
kunstgroep, en bij het andere, de Noordsche, lyrische tooneelstukken te genieten...
Daarenboven de meesterwerken en de belangrijke gewrochten door het
Nederlandsch muzikaal vernuft (buiten die van het tooneel) voortgebracht van de
e

e

XV tot het einde der XIX eeuw! Alzoo worde het op onwrikbare wijze bewezen,
dat onze moderne Vlaamsche Muziekschool en toonkunst, geen uitvindsel waren,
maar wel eene verbinding en voortzetting, “met” en “van” het geen vòòr ons werd
gedaan!’...
Zweers. Te Amsterdam is de muziek, geschreven door Bernard Zweers, op de
Reien van Gysbreght van Amstel, in het Concert-gebouw, in de maand April
tweemaal op schitterende wijze ten gehoore gebracht. De toonkunstenaar werd met
groote geestdrift begroet. Het werk, tot de beste compositien van den nog jongen
toondichter behoorende, wiens symphonieen in N.-Nederland hoog geschat zijn,
zal voortaan bij de steeds nog jaarlijksche opvoering van Gysbreght worden
uitgevoerd.

Splinters.
Geleerdheid is als een regenwatervat, genie een klare bergbeek.
T.
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Bijlage.
De Hemel.
NA kille nacht
De zon die lacht,
Warmend en koest'rend in vollen pracht!
Na bangen strijd
Een vrede-tijd:
Boog in de wolken, die 't hart verblijd.
Het Vaderhuis,
Een kroon na kruis;
Schaduw van palmen, koel bladgeruisch.
Een zee van licht:
Bij God... heel dicht
Hem zien van aangezicht tot aangezicht.
O zaal'ge lust!
Aan gindsche kunst
Wacht ons in eeuwigheid hemelrust.

's Hage, Mei 1893.
M. ZUBLI, geb. v.d. Berch v. Heemstede.
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Dichtkunst, letteren.
De Hoef ter Linde,
door M.E. Belpaire.
Ter nagedachtenis van Edouard Huberti, landschapschilder.
ZEGT mij niet in sombre wanhoop:
‘God woont in zijn schepping niet!’
Trilt in 't stille van de wouden
Niet der nachtegalen lied?
Speelt op bloesemende boomen
Niet de blijde zonnestraal?
Stijgt uit blanke leliekelken
Niet de geur, der bloemen taal?
Werpt de lente niet heur rozen
Over haag en heg en gaard?
Heeft de Heer, uit Edens dreven,
Ons niet kinderen bewaard?
Rozen, stralen, nachtegalen,
Alles spreekt van vreugd en vreê.
Niet verlaten is onze aarde:
Rond de smarten zweeft de beê.
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Zingt dan liever, knort en mort niet,
Deelt in de aardsche levensvreugd,
Licht is voor de kleuren noodig,
Licht en blijdschap voor de deugd.

I.
't Was een hoef vol groen en loover,
Vol van schaduw en van geur.
Hoog en breed stond de oude linde
Voor den dorpel, voor de deur.
Daar ten tijde als alles bloesemt,
Suisden, gonsden uren lang
Gansch een heir van drukke biekens,
Vulden heel de lucht met zang.
En de bloemkens, als wedievrend,
Balsemden met geur de lucht.
Niemand wist wat meest bedwelmde,
Of het geuren, of 't gerucht.
Rond de vensters, op hun tralie,
Klom de kamperfoelie wild,
Liet haar bloemkens knikkend gluren,
Door den slanken stam getild.
Wild ook wiegde daar de roze,
Hoog van was, met enkle kroon.
Gansch omloofd met groen en bloemen
Was de blijde boerenwoon.
En het dak, het leege, daalde
Schuttend bijna tot aan de aard'.
Vriendlijk stond het deurken open,
Vriendlijk binnen glom de haard.
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Ginds de schuur met zware balken,
Daar de stal en 't loeiend vee.
In en uit de zwaluws vlogen,
Deelden 't aas hun kleintjes mee.
En de merel in den boomgaard
Loerde op krieken, kersen rood;
En het veld, het wijde, in 't ronde
't Jeugdig groen der zonne bood.
Als in drukkend heete dagen,
Blij en warm de zonne blonk,
Was de koele schaduw welkom
Waar der biekens heir in zong.
Dan bij de oude, geur'ge linde,
Na des arbeids last en lust,
Kwam gansch 't huisgezin te zamen
In des avonds gouden rust.
De oude vader reeds gebogen,
Met zijn kroon van sneeuwwit haar;
Moeder, vlijtig als een jonkheid,
En het jeugdig kroost bij haar.
Vader ook, de moegezwoegde,
Maar die 't toch niet toonen wou,
Die zijn matheid wilde bergen
Voor het scherpziende oog der vrouw.
En bij hem, een frissche roze,
De oudste van het bloeiend kroost,
Kloeke maagd vol kracht en leven,
Vaders fierheid, Moeders troost.
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‘Sa! wie wil er eens gaan tappen?’
Klonk des vaders ronde toon.
‘Drukkend is de dag geweest en
Warmer dan men is gewoon.’
‘Haal een glas van 't patersvatje,
Lina, want ik ben wat heesch.
'k Was op 't veld reeds aan den arbeid
Lang vóor dat de zonne rees.’
Lina liet het niet herhalen,
Was op een, twee, drie daar weer;
En nu klonken blij de glazen,
Klonken, tikten keer op keer.
Doch wie komt er daar op 't padje,
Sterkgebouwd, en flink, en lang?
Jeugd verblijdt het open wezen,
Warme blos de bruine wang.
‘Zie! daar nadert Frans bij tijde!’
Zoo de vader gul en rond.
‘Kom maar, Frans, wij rusten ook, wij,
In den stillen avondstond.’
‘Warm, hè! jongen? maar 't is over,
En de nacht brengt versche kracht.
Ja, 't was voor den landman erger
Had hij niet de koele nacht.’
‘Goed met Vader? Goed met Moeder?
God zij dank! - Zet u maar neer!
Hier niet? - Wel, 't is volgens goesting.
Ieder vogel zoekt zijn veer.’
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En met slimmen lach wendt Vader
't Hoofd op zij, want nevens Lien
Had zich Frans al neergelaten.
Moeder veinsde niet te zien,
Maar haar oog ook rustte blijde,
Steelsgewijs op 't jonge paar,
Dat nu wat apart van de andren
Tikte, fluisterde te gaar.
‘Weer een slag in 't verre Noorden!
Hebt gij 't, Vader, niet gehoord?’
Aldus Frans na korte pooze
Door geen andren klank gestoord.
‘God! God! altijd oorlog, strijden!
En hoe stil hier, hoe gerust!
Ziet het wuivend koren ginder...
Wie had toch voor strijden lust?’
‘Is er plaats voor alle menschen
Niet op 's Heeren zonnige aard'?
Hemel, beken, boomen, weiden,
't Wordt zoo schoon door Hem bewaard.’
‘Maar de menschen moeten vechten!
Alsof 't bloed er noodig was
Om de tarwe te doen schieten
En het welig veldgewas.’
‘Ja, gij hebt gelijk,’ zei Moeder,
‘'k Hoorde 't Zondag in de kerk
Hoe Mijnheer Pastoor het preekte:
Menschenvreê is hemelswerk.’
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‘Maar wat helpt dit alles? Keizers
Luisteren naar geen pastoor;
Zelfs naar Pausen niet, de wijzen;
Slaan ze in banden, zoo ik hoor.’
- ‘Moeder, spreek toch van geen keizers!’
't Was des grijzaards stem ditmaal;
Roerloos was hij eerst gezeten
In den gulden avondstraal;
Maar nu blonk zijn blik van woede,
Gramschap alle rust verdreef,
Wijl hij riep: ‘'t Zijn schelmen, schurken!
Anders niet, zoo waar ik leef!’
‘Die Napoleon! Ik wou wel
Dat ik hem op 't sterfbed zag,
Hoe de dooden rond hem allen
Lachen zouden helschen lach,
Die hij aan het veld ontrukte,
Aan hun bruiden, moeders, al!
Ja, eens vallen moet hij, vallen!
En wie dan niet juichen zal?’
‘- Toe! toe!’ zei de Moeder zachtjes,
‘Laat de wereld maar met vreê!
Aan haar gang is geen verandren:
Verder gaat een stille beê.’
‘'t Is ook tijd tot slapen, vrienden.
Morgen moet men vroeg aan 't werk.
't Lange praten zal niet baten,
Maar de rust maakt kloek en sterk.’

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

533
‘Eerst de kleintjes weg! Uw kruisken
Niet vergeten eer gij gaat!
Wat zou anders de engel denken,
Die daar bij uw bedje staat?’
‘Foei! dat zijn nu stoute kindren!’
‘Kregen zelfs geen kruisken meê!’
Meent gij dat ons Heer daarboven
Luistert naar hun avondbeê?’
Aldus koutend krijgt zij zachtjes
Gansch haar volksken op de been,
Eerst drie meisjes blond en blozend,
Dan een jongetjen alleen;
Weer een paar van grooter meisjes,
En dan, nevens Lina daar,
De oudste van de jongens, Sander,
Met den blik zoo vrij en klaar.
Allen scharen zich rond Moeder,
Volgen haar gedwee in huis,
Vroegen eerst aan beide vaders
Kinderlijk het avondkruis.
Doch voor 't deurken, op den dorpel,
Poosde Lina nog een stond.
Alles was zoo stil en geurig,
Zoo vol vrede daar in 't rond.
Ginder, aan den verren hemel,
Glom een laatste schemerstraal.
In het woud, het duist're, trilde
Eenzaam nog een nachtegaal.
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Vorschen kwaakten in de verte;
En in 't stille van het uur,
Klonk hun zang eenstemmig mede
Met den vrede der natuur.
En bij Vader en Grootvader,
Stond nog Frans gereed om gaan,
Bleef, om zijnen groet te ontvangen,
Lina daar zoo mijmrend staan?

II.
Meer gevorderd is de Zomer,
Gulden haast het koren blond;
Gloeiend staat de zon te zengen
In den heeten middagstond.
Doch den mannen op den akker
Dient het eten toch gebracht.
Lachend lokt de blauwe hemel,
En in 't hart de jonkheid lacht.
Toch zij kiest het lomm'rig padje,
Waar het beekje nevens vliet,
Heenvliet langs het gelend koren,
Wilgen langs en bloem en riet.
Zilverachtig vliet het water,
Babb'lend onophoudlijk voort:
‘Blij is 't leven, rijk de liefde!’
Vrij het liêken ongestoord.
Zij gelooft het ook wel, Lina.
Warm is wel de zon, maar och!
Warmte is leven, liefde, weelde...
En het water kabbelt toch.
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En de diertjes in de halmen
Zingen onvermoeid hun zang.
Wel eentoonig klinkt hun deuntje,
't Lied des Zomers uren lang.
't Lied des Zomers met zijn hitte,
Met zijn pracht, en kracht, en gloed:
Boomgaardvruchten, akkeroogsten,
Zon op aarde, in 't harte bloed!
Maar wie komt op 't pad haar tegen?
Ei! zoo zij nu eens vergat,
Dat op 't veld van af den morgen
Vader nog geen eten had?
Want die flinke jongen ginder
't Is wel Frans; met inzicht vast
Heeft ook hij dit pad gekozen.
Nu maar, Lientjen, opgepast!
‘Toch op weg door 't gloeiend noenuur?’
Groet aldus zijn stem haar blij.
‘Ja, van alle drukke biekens,
Is er geen zoo vlug als gij!’
- ‘Wel! en moest ik Vaders eten
Dan niet brengen op de noen?
Sander is bij Vader ginder,
En aan Karel, dien' kapoen!’
‘Is geen boodschap te vertrouwen.
Wellicht vond hij op den weg
't Een of 't ander nest te rooven;
En wie zou dan vasten, zeg!’
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‘Maar gij, Frans, dit is uw weg niet,
En 't is tijd voor rusten thans.
Allen snorken op den akker.
Gaat gij naar een kermisdans?’
Zoo haar taal wat schalk en schertsend,
Maar zij kleurt op eens, en poost,
Want hij heeft haar hand gegrepen
In zijn handen bei, en bloost.
‘Lina! Lina! reeds zoo lange
Wacht ik naar dien zaal'gen stond.
Zeg! o zeg! zult gij nu spreken?
'k Wacht mijn vonnis uit uw mond!’
‘Jaren lang, gij weet het, voedde ik
Daar in 't binnenst van mijn hart
Eene min zoo rein en vurig,
Zoo vol hopen, zoo vol smart!’
‘Zeg! o zult ge mijn eens worden,
't Vrouwke van mijn huis en haard?
Zullen wij in 't oude kerksken
Eens voor eeuwig zijn gepaard?’
Lina bloost; aan haren wimper
Hangt een traan zoo zilverhel.
‘ - Waarom zou ik 't niet bekennen,
Dat ik minnend naar u hel?’
‘Maar wij zijn te jong nog, weet ge,
Veel te jong! Dat zal niet gaan!
En... en Vader wacht zijn eten...
Kom! ik kan niet blijven staan’.
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En zij rukt zich uit zijn handen,
Loopt al blozend, lachend weg.
‘Hij bemint mij, mint mij, mint mij!’
Zong het beeksken langs den weg.

III.
‘Hoog beladen is de wagen,
Maar 't is ook de laatste vracht.
Welkom zal de koelte wezen
Die ons bij de thuiskomst wacht!’
‘Brandend was de zonne heden,
Loodrecht viel zij op het hoofd,
Maar die afgestroopte bodem
Is ook van zijn oogst beroofd’.
‘Arbeid gaat niet zonder zweeten,
Anders ware de oogst maar kaal.
Gulden wordt maar eerst het koren
In den gulden zonnestraal’.
‘Helpt een handje dan nog, mannen!
Nog die laatste schoof er bij.
Straks als wij de hoef bereiken,
Zal men zingen, tikken blij’
Afgemat is toch de spreker,
Schoon hij het te bergen tracht!
Angstig wordt de laatste wagen
In de verre hoef verwacht.
Want van af den vroegen morgen
Was reeds Vader op het veld,
Zonder eten, zonder rust haast,
Spoedend, zwoegend met geweld.
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Lina bracht hem wel zijn potje,
En hij zag zoo rood dan reeds.
Brandend was de zon in 't noenuur,
En hij zweet en zwoegt nog steeds.
‘'k Ga eens aan den draaiweg kijken
Of de kar niet aan en komt...
Hoor! is dat geen verre donder,
Die daar in het Westen bromt?’
‘Stel de glazen al in orde,
Lina, tegen dat ze er zijn.
Bier voor afgematte maaiers
Is nog lekkerder dan wijn.’
‘'k Wou dat onder d'ouden boom reeds,
Voor de schuur de karre stond!
Stil! - Wie komt er zoo geloopen?
Waarom bast toch zoo de hond?’
- ‘Moeder! Moeder!’ Het was Sander.
Ach! Wat zag hij naar en bleek!
‘Moeder... Vader... 't Is niet erg, maar...’
- ‘Wat van Vader? Spreek toch, spreek!’
‘- Vader zeeg in eens ter neder.
't Is de hitte zeker, maar
Hij beweegt noch roert niet meer, en
'k Vrees daar is toch wat gevaar...’
‘Zie! Zij brengen hem reeds ginder
Op een berrie haast gehaald.
Schrei toch zoo niet, Moeder, 'k bid u!
't Dient geen oogenblik gedraald!’
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En nu loopt weer op een drafken
Sander 't pad in naar de kerk.
‘Ach! zoo maar de Pastor thuis is!’
Houd u, Sander, kloek en sterk!
En op d'hoef, terwijl hij heenloopt,
Staat nu alles overhoop.
Vader bracht men roerloos binnen...
Is er redding? Is er hoop?
Vuurrood is zijn heete voorhoofd,
Paarsch en blauw zijn mond en wang.
Zoo gij hulp en troost wilt brengen,
Toef toch, Sander, niet te lang!
‘Tingelinge! Tingelinge!’
Ei! die klank in 't ver verschiet!
Wuivend buigen tarwe en koren
Bij 't eentoonig, hemelsch lied.
‘Tingelinge! Tingelinge!’
Is 't de beek zoo zilverhel?
Of het ritselen der blâren?
Of een vogel scherp en schel?
‘Tingelinge! Tingelinge!’
Dichter nadert nu de klank,
En geen lied van aarde of hemel
Is zoo welkom als die zang.
Als uit diepen slaap ontwakend,
Opent Vader langzaam 't oog,
Luistert naar het ver geklingel,
Slaat zijn blikken naar omhoog.
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‘Moeder!’ En zijn handen zoeken
Naar een langbeminde hand,
‘'t Is ook goed gelijk 't Ons Heer schikt...
Boven is zoo'n welig land!’
‘Tarwe... Koren... hoe het wuift toch!
Is ook de oogst voldoend geweest?
Ha! Mijnheer Pastoor, gij zijt het?
'k Ben voor sterven niet bevreesd.’
De oude, witgehaarde priester
Maakt een wenk, en allen gaan.
Luistrend blijft hij bij de sponde,
Luistrend, troostend, zeegnend staan.
En hij roept ze haast weer binnen,
Heft vóor 't half beneveld oog
't Brood voor 't eeuwig, beter leven,
't Levend koren van omhoog.
Snikken hoort men in de kamer,
Maar verdoft, verstikt, versmoord.
't Moet geen wangeluid hem storen
't Laatst dat hij op aarde hoort.
- En het klinkt weer in de verte,
Needrig buigt weer halm en stroo.
Tarwe uit hemelschuur gevallen!
Vreugde - Liefde - Levensboô!

IV.
't Is na de uitvaart reeds, 's namiddags;
Donker is het op de hoef.
Half-gesloten zijn de luiken.
Alles schijnt zoo stil en droef.
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Moeder zit in rouw gekleed daar,
Moegeschreid en mat, en stom.
Gansch het kroost rond haar en Lina;
En de grijzaard ginder, dom,
En in twee gebogen, snikt hij:
‘Ach! mijn Willem toch! mijn zoon!
Moest ik u nog overleven!
Moest gij vóor mij uit uw woon!’
Niemand stoort zijn nokken, weenen;
Allen zijn als botgeweend.
Doch wie nadert daar langs 't padje
In hetzelfde doel vereend?
Wijd verschillend uit elkander,
Brengen beiden, die daar gaan,
Hoop en troost aan 't brekend harte,
Zalf en troost in 't heet getraan.
De een is de oude, vrome priester;
Welkom was hij steeds op d'hoef,
Maar vooral in tijd van lijden,
Als het duister schijnt en droef.
De ander is de jeugd, de hoop nog;
En met hem vertrouwvol, zacht,
Spreekt de priester onderwege,
Leunend op zijn frissche kracht.
Blikkend over 't hallef deurken,
Heffen zij het klinkje stil.
Binnen is 't zoo koel en donker,
Zoo geruchtloos en zoo kil.
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De oude nadert tot de moeder,
En tot Lina Frans bedrukt.
‘Lina! Lina!’ En zijn stem beeft,
En zijn hand heur handje drukt
‘Ach! Mijnheer Pastoor!’ 't Was Moeder,
En weer borst zij in getraan.
‘Wie had zoo iets kunnen denken!
Op zoo korten tijd al gaan!’
‘En geen woord ooit tusschen beide!
Waar zal men dat vinden, zeg!
En nu is het over, alles...
Vrede en vreugd, 't is alles weg!’
‘- Dochter!’ 't Was weer de oude priester.
‘Van den Heer komt kruis en kroon.
Zoo wij slechts geluk beleven,
Zeg mij, waar is dan het loon?’
‘Lijden moet de mensch op aarde.
- Denk op Onzen-lieven-Heer! Hebt gij 't heil in dank genomen,
Neem ook 't onheil dezen keer!’
Plechtig klinkt zijn stem; en bevend
Toch, als iemand die gevoelt.
Ha! die oude priesterharten!
Weet men wat daar binnen woelt?
Wat een schat van liefde en teerheid?
- Gansch een oogst van vrome daân:
Glimlach voor der jongen vreugden
En voor ieder ramp een traan.
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Troostend zit hij nu bij Moeder,
Spreekt haar stil en zalvend aan.
Ook de grijsaard treedt hem nader,
Veegt een laatsten, stillen traan.
En bij Lina ondertusschen
Heeft ook Frans zich neergezet,
Fluistert woorden in hare ooren
Smeekend half als een gebed:
‘Ziet gij, Lina, 't is nu noodig,
Dat een man in d'hoeve koom'.
Dienaars zijn maar trage knechten,
Doen het werk maar half, en loom.’
‘Ook gij weet het wel, dat Vader
Steeds mij geerne zag in huis.
Zullen wij 't niet samen dragen,
't Zwaar verlies, het harde kruis?’
Maar zij schoot in luide snikken:
‘Spreek mij van geen trouwen nu!
O mijn Vader! lieve Vader!
'k Denk op niemand dan op u!’
Doch de priester komt er tusschen,
Haar ook spreekt hij ernstig aan:
‘Kind, zoo gaat het in het leven.
Ieder glimlach bergt een traan.’
‘Dood en leven, vreugd en smarten,
Tweelingskindren zijn ze 'hier neer.
Samen werden zij geboren
Uit de liefde van den Heer.’
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‘Waarom zoudt g' hem niet aanhooren,
Die u nu van liefde spreekt?
Liefde wordt in smart geboren,
Schoon de liefde 't harte breekt.’
En hij blikt op Moeder bij hem,
En zijn stem trilt wat in 't woord.
‘Toch ik moet u ook iets zeggen,
Dat ge in dankbaarheid aanhoort.’
‘'t Was de wensch van Vader zaal'ger,
Dat ge trouwen zoudt met hem,
Die u vraagt. Hij zeide 't mij nog
Na de biecht, met kranke stem.’
‘Neem dan Frans tot steun in 't leven,
Geef uw moeder eenen zoon.
Sander is nog te onervaren.
Breng een meester in de woon.’
Blozend hoort zij stil de woorden
Stil en ernstig uitgebracht,
En het blonde kopken zijgt nu
Op den schouder, die 't verwacht.
En het hart klopt weer van binnen:
‘Hij bemint mij toch!’ En weer
Komt er liefde, leven binnen
Waar 't zoo somber was weleer.
Maar de moeder glimlacht treurig:
‘Liefde, leven, wat zij zijn?
Schaduw op het gelend landschap...
Weg als lentezonneschijn...
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V.
Hoe veranderd is het landschap!
Winter klemt het al in band.
Vastgevrozen is het beekje,
Doodsch en stil het vale land.
Op den akker is geen leven,
Slechts 't gekraai van kauw en raaf.
Dwingeland is vorst, is winter
En de matte grond zijn slaaf.
Uren wijd strekt in de verte
Zich de witbesneeuwde grond.
't Is nu rijm en ijs en hagel
Waar het welig koren stond.
Ook daar binnen is geen vreugd meer,
Schoon het knettere in den haard.
Stil gaat Lina heen en weder,
Ingetogen en bedaard.
Op haar lippen klinkt geen liedje,
Zooals 't vroeger altijd placht.
Weg is 't blozen van haar wangen,
Weg haar lachje zonnig, zacht.
Diende niet het lenteliedje
Van de liefde, van de jeugd
IJs- en vorstgeweld te breken?
Winter houdt niet uit voor vreugd.
Maar beklemd is ook de boezem
Door den ijzren band der smart.
Winter heerscht op veld en wegen,
Droefheid over 't jeugdig hart.
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Toch zij kwijt haar plichten zorgzaam,
Gaat in stal en keuken rond,
Kookt het eten, wascht de kindren,
Kamt de hoofdjes bruin en blond.
Moeder heeft meer rusten noodig
Sedert Vader nederviel.
En Grootvader? - In zijn jaren
Is nog werkzaam maar de ziel.
Domm'lend zit hij in zijn leunstoel,
Knikkebollend bij den haard,
Neemt ook soms zijn paternoster
Bij 't Lievrouwken goed bewaard.
Sander moet zich ook niet weren.
's Winters blijft de boer in huis.
Sneeuw heeft de akkers overweldigd
Zonder weerstand of gedruisch.
Heden leest hij voor den grijsaard
Een verfrommeld stuk papier.
- ‘'t Schijnt dat haast de vreê zal volgen,
Maar wat baat het ons toch hier?’
‘Toch vertrekken onze jongens.
Nooit is deze keizer zat
Van zijn strijden, van zijn oorlog.
Van ons bloed wil hij een bad!’
Zuchtend wendt zijn zuster 't hoofdje.
Op haar wangen lekt een traan.
Ver, ver in het ruwe Noorden
Is haar lieveling gegaan.
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Duizenden wierp reeds de keizer
Woest ten prooi aan koude en dood.
Duizenden bezaaiden Rusland
Met hun lijken koud of rood;
Maar nog duizenden verwierf hij
Toen hij onverwacht daar stond.
Allen hangen nog als slaven
Aan elk woord uit zijnen mond.
En haar Frans, hij moest ook mede:
Liefde, trouwen in dien tijd,
't Moest voor hoogre wetten zwichten,
- De oorlogswet, vermaledijd!
Toch hij bleef tot hier behouden.
- Zweeft rond hem des meisjes beê? Zegevierend heerscht de keizer
Nog, gebiedt of strijd of vreê.
En met hem, op Duitschen bodem,
Volgt ook Frans de Fransche ster.
- Ach! dat hij nu maar terugkwam!
't Is zoo ver, zoo aaklig ver!
En wie weet waar hij nog heen moet?
Van het Zuiden tot aan 't Noord,
Van de zoele lucht van Spanje
Tot aan 's winters ijzig oord,
Strekt die klamper wreed zijn klauwen,
Houdt de volkren in bedwang.
Maar nu schijnt zijn greep te flauwen.
- Duurt die angst, die vrees nog lang?
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Zoo denkt Lina werkend, rustend,
Slapend, wakend, vroeg en laat,
Droomend half hoe 't kindervolksken
Vragend, zagend rond haar staat.
En de vlamme stijgt en knettert
In den haard; en aan den muur
Hangt de groot' horlogie tikkend
Langzaam, langzaam uur aan uur.
Alles spreekt van huislijk leven
In het rond, van stille vree.
- En daar verre, verre in 't vreemde,
Wat al rampen, wat al wee!
Kloek het hart! Vol hoop het leven,
Meisjen! Ook de stoute ducht
't Wankelende lot, het bloode,
Maar geen hart. dat beeft en zucht.
Kloek het hart! Vol hoop het leven!
In de liefde ligt een kracht,
Die ook 't noodlot kan beheerschen. Hoop maar, Lientje, bid - en wacht!

(Vervolgt.)
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Vos.
De Vlaamsche hond,
naar Désiré Louis.
VOS werd oud, dank zij zijn zestien jaren, vooral sinds een maand dat hij stil moest
liggen, tengevolge van een trap die een koe hem in de linkerzijde had toegebracht.
‘Als dat zoo voortgaat’, dacht zijn meester, slager van Hulden, droevig, ‘zal ik
genoodzaakt wezen een ander in zijn plaats te nemen.’
En verdrietig dat hij het dier maar niet zag bijkomen, bracht hij op zekeren avond
zijnen nieuwen hond, Filax, mede om op de marktdagen zijne waren over te brengen
van Capellen naar Antwerpen en omliggende dorpen.
Overgevoeligheid wordt zoo zelden aangetroffen bij lieden van zijn vak, dat men,
om een juist denkbeeld van onzen vleeschhouwer te geven, hier wel bij mag voegen
dat hij er nooit toe over had kunnen gaan het door hem aangekochte vee te slachten.
Zijn eigenaardig karakter had er hem toe geleid die zorg over te laten aan een zijner
werklie-
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den, die daarin zeer handig was. Hij had zich trouwens altijd met den landbouw
bezig gehouden, en zich eerst gedwongen gezien slachter te worden toen hij, eenige
jaren geleden, de zaak van zijn vader geërfd had.
Van Hulden won terstond aller harten voor zich, met zijn bleek gelaat, omzet met
kortafgesneden kastanjebruine bakkebaarden, en zijne gulle, blauwe oogen. Zijn
korte, roode neus deed wel eens een boos vermoeden oprijzen, dat echter geenszins
gerechtvaardigd was, want hij dronk nooit meer dan een glaasje jenever per dag,
na zijn eerste ontbijt.
Ofschoon hij forsch gebouwd was, en zijne breede lippen altijd een spottenden
glimlach droegen, was men verbaasd als men de zachte stem hoorde van dien
veertigjarigen man.
Wat had men in den aanvang den draak gestoken met dien zoogenaamden slager,
die den moed miste zijne koebeesten te dooden; men had er duchtig den spot meê
gedreven te Calmpthout, te Eeckeren en vooral te Antwerpen.
Maar toen men zag welke goede zaken hij maakte, zweeg men spoedig en dwong
hij een ieder eerbied af.
Van Hulden, die vlijtig en schrander was, had er zich op toegelegd zijne stukken
met veel zorg te versieren, en, aangezien zijn vleesch altijd even goed was, stroomde
men van alle zijden toe naar zijn stalletje, waar men altijd vriendelijk ontvangen en
uitstekend bediend werd.
Op dat tijdstip voerden de honden in België nog uitsluitend de waren over der
melkboeren, der groentenverkoopers, der bakkers en slagers, en legden zij niet
zelden aldus per dag vijftien tot twintig kilometers af.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

551
Vos was een dier arme dieren.
Slager Van Hulden kon er maar niet aan wennen het klagend gehuil van Vos te
hooren, wanneer Filax, zijn opvolger, ongeduldig stond te trappelen voor den wagen,
in afwachting dat hij naar de markt zou vertrekken.
‘Vos, beste hond’, zeide hij dan met eene liefkoozing, ‘ik houd nog altijd van je...
wees niet jaloersch! Wat wilje dat ik nu met je beginnen zal?... Rust maar uit, mijn
goed dier.’
En zijn hand gleed over den kop van het beest en poogde hem te troosten, terwijl
de slager zich afvroeg of hij zich nog wel ooit van hem zou durven bedienen, ook
al mocht hij gansch en al genezen. Hij was zoo oud!
En de man boog zich tot hem, om hem te omhelzen, en sprak hem toe. Vos jankte
terwijl hij zijn meester aanzag met de zachte, meewarige oogen, die bijna eene
menschelijke uitdrukking verkregen door hunne zwijgende bede.
Om deze pijnlijke tooneelen te vermijden bracht de slager het hok van Filax over
naar eene andere zijde van het huis; men kon aldus langs een omweg naar de markt
vertrekken en de beide tegenstanders niet dag en nacht tegenover elkander laten.
Maar, in weerwil van zijn ouderdom, was Vos niet doof; en hij hoorde zeer goed
het regelmatig geluid der bellen die hij eens gedragen had, evenals het voortrollen
zijner vroegere kar. Dan weerklonk er gedurende minstens een half uur een
hartverscheurend gehuil; Vos poogde zijne ketting los te rukken en hief onder
verbazende sprongen den kop op om nog in de verte te zien.
Ten laatste moest hij 't opgeven en kroop hal-
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verwege in zijn hok, stak de ooren op, en scheen nog lang met starren blik het
verdwijnende wagentje te volgen.
Van lieverlede maakte zich een groote droefheid van hem meester en strekte hij
zich uit, terwijl zijne oogen zich langzaam sloten, tot den terugkeer van den hem
zoo dierbaren meester.
Vos was dan ook geen alledaagsche hond; vroeger was hij zelfs beroemd geweest
als overwinnaar in alle honden-wedloopen.
Zijn baas had hem een fraai tuig laten maken, omzet met rood laken en beslagen
met koper, dat al de andere honden hem benijdden. Vos, die hun wangunst zeer
goed opgemerkt had, toonde zijn trots in den minachtenden blik dien hij hun toewierp.
En in hun midden, terwijl zij voor hunne min of meer leelijke karren gespannen
stonden, gevoelde Vos zich zeker van zichzelven en wachtte koortsachtig op het
sein tot den aftocht.
De toeschouvers lachten als zij hem daar zoo recht zagen staan, het hoofd hoog
opgeheven en ernstig als een president van de rechtbank. Zij trachtten hem te
verstrooien door allerlei vleiende woorden.
Mooie Vos! opgelet Vos! mooie hond!’
Doch hij gaf geen acht op hunne taal; hij kwispelde niet eens met de staart!
Als het oogenblik gekomen was, vertrok hij als een pijl uit een boog, en wanneer
er bij toeval een wiel in zijn zwarte en roode kar verward geraakte, bekommerde hij
zich daarom in het minst niet; met een flinken ruk maakte hij zich los, hervatte zijn
vaart en was de eerste aan honk!
Dan wekte hij een ware geestdrift op:
Vos! Vos!... Bravo! Vos! Leve Van Hulden!’
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‘En rustig naar zijn meester terugkeerende, stak hij den dikken kop naar hem toe
en legde de pooten op zijn heupen, om zijne belooning te vragen, zonder zich te
bekommeren over het wagentje dat van achter op den grond raakte.
Alles in hem was kracht en lenigheid; hij was lang, rank en zeventig centimeters
hoog.
Met zijne fijne, gespierde pooten legde hij tien kilometers in draf af, maar alleen
dan, wanneer zijn meester eenmaal plaats had genomen op de kar! Vóor dien tijd,
zou hij niet, vertrekken zelfs voor nog zooveel stokslagen niet.
Eenmaal op weg, was niets in staat hem tegen te houden, en rende hij zelfs de
rijtuigen voorbij. Zoodra hij er een zag, blafte hij en liep slechts sneller voort.
Op tien mijlen in den omtrek was hij bekend, en wanneer andere kooplieden, die
zich eveneens ter markt begaven, hun span aanzetten om hem te plagen, haalde
Vos ze weldra in en hield hij eerst met blaffen op als hij hen achter zich had gelaten.
‘Vos! Vos! ge zult ons niet voorbij komen!’ riepen zij lachend, nadat zij slager Van
Hulden goeden morgen hadden gewenscht.
Maar gebruik makende van de minste ruimte, stormde het dier daar doorheen en
nam hij den galoppas aan om nog vóór hen te Antwerpen aan te komen, waar hij
staan bleef bij zijne kameraden der overige dorpen, die reeds langs den straatweg
geschaard stonden.
En thans was Vos veroordeeld op de boerderij te blijven, hij die van zijn tweede
jaar af gewoon was geweest voor zijn geliefden wagen gespannen te worden.
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Driemaal in de week begaf de slager zich naar de markten in den omtrek van
Calmpthout. Die dagen werd Vos aan de ketting gelegd, zoo jaloersch was hij van
Filax. Deze, een jonge vijfjarige hond, getroostte zich niet eens de moeite de
boosheid van den armen Vos te doorgronden, maar hij nam tegenover zijn meester
een vreesachtige, bijna beschaamde houding aan, ofschoon de slager ook van hem
veel hield.
Voor den man die geen beest had kunnen slaan, was deze toestand een
voortdurende zorg, want hij moest voor beiden goed zijn, zonder de wangunst van
den een op te wekken of die van den ander te vermeerderen. Filax, die vroolijk en
speelsch was, trachtte gelukkig te zijn, maar met Vos had Van Hulden vrij wat meer
moeite. Deze bemerkte, door zijn reuk, of de vleeschhouwer bij den anderen hond
was geweest en hem gestreeld had. Hij besnuffelde de kleêren en handen zijns
meesters en begon dan wanhopig, veelbeteekenend uit de oogen te kijken. Van
Hulden moest dan allerlei liefkoozingen en zoete woordjes bedenken om het
ongelukkige beest te verzekeren dat Vos altijd de lieveling bleef en men zich zijne
goede diensten herinnerde.
Voor het overige liep Vos in vrijheid, zonder dat hij echter de binnenplaats kon
betreden waar Filax lag. Dan volgde hij zijn meester overal door de boerderij, eene
groote woning met bruine muren, aan den zoom van een weiland en omgeven door
zware boomen met dicht gebladerte.
Nog altijd gehecht aan zijn eersten werkkring, bezocht Van Hulden dikwijls zijne
weiden waar prachtig vee graasde; hij bestuurde ook de melkerij, en het karnen van
zijn boter, waarvan hij den goeden naam wilde ophouden. Zulke oogenblikken waren
een
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waar geluk voor Vos; en hij gaf dit te kennen door zijn geblaf en zijn wild rondrennen
in weerwil van zijne blijvende lichaamszwakte.
Van Hulden zag zeer goed dat het dier op deze wijze zijne liefde en dankbaarheid
wilde toonen. De vrijheid die hij aan zijn hond verleende en de liefkoozingen
waarmede hij hem opzettelijk overstelpte, verrichtten dus een wonder dat aan het
dier gezondheid en krachten wederschonk.
‘Het is toch waar!’ zeide hij bij zichzelven, en hij zag, dat het oog van Vos helderder
werd, geen roode randen meer had; dat de gekwetste poot zich beter bewoog, terwijl
zijne stoppelige haren weder glimmend en fraai werden.
‘Nu je weder hersteld bent, zal ik je den wagen wedergeven, sprak Van Hulden
op zekeren morgen, verrast over dit herleven, waar hij thans op durfde bouwen.
Tien dagen later, kreeg Vos een allerliefst karretje, dat bijzonder licht was, maar
voor het overige volkomen geleek op den wagen van Filax, en toen men hem
ingespannen de weide inzond, wist hij niet op welke wijze hij zijne vreugde aan den
dag zou leggen.
Met levendigen, vroolijken blik liep hij voort, telkens naar zijnen meester omziende,
als wilde hij dat deze zich overtuigen zou hoe flink en zonder afmatting hij voortliep.
Maar van tijd tot tijd toch keek hij vol verlangen naar de andere zijde van den weg!
De slager hield zich alsof hij hem niet begreep.
Den volgenden morgen herhaalde men deze proef opnieuw, en zoo geschiedde
het voortaan dagelijks; later, toen men hem geheel en al genezen achtte, liet men
hem twee dier vlaamsche melkkannen trek-
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ken van prachtig geschuurd koper, die men onder het melken langzamerhand had
gevuld. Ook deze taak volbracht hij naar wensch, en Vos en zijn meester waren er
zoo gelukkig over, dat men nu op waardige wijze zijn terugkeer tot het leven vierde.
Op zekeren Zaterdag, dat het kermis was te Antwerpen, had een knecht zich
daarheen begeven met den zwaar beladen Filax.
Men was in September, de zon wierp een gulden gloed over het nog altijd groene
landschap en Vos kon zich maar niet rustig houden in zijn hok; het was alsof hij het
voorgevoel had dat hem eene verrassing wachtte.
‘Vandaag neem ik je mede!’ sprak zijn meester.
De hond liep kwispelstaartend op hem toe, en scheen hem met zijne vurige oogen
te antwoorden:
‘Gij zult zien dat ik u niet achter laat blijven.’
Zoodra hij losgemaakt was, sprong hij Van Hulden naar het hoofd, legde de pooten
op de schouders van den baas en likte hem blaffend in het gelaat. Hij was weêr
even levendig en vroolijk als in de gelukkige dagen zijner jeugd. Wat was hij gelukkig
zijn keurig netten wagen daar gereed te zien staan om hem op te wachten!
Al jankend van blijdschap, besnuffelde hij de kar van alle zijden, en toen hij het
bijna nieuwe tuig aankreeg, en zijn halsband met helderklinkende bellen, kende
zijne voldoening geen perken meer, en scheen hij zoo vast en krachtig op zijne
voeten te staan als geen andere hond.
In zijn ongeduld om te vertrekken krabden zijne pooten de aarde op, en weinig
vermoedde hij dat men ondertusschen ter sluiks een groot deel van de vracht
wegnam om hem niet noodeloos te vermoeien,
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nu hij voor het eerst weêr zou toonen wat hij kon.
Op het oogenblik dat men op weg zou gaan, bleef Vos stokstijf staan omdat zijn
meester zich gereed maakte hem te voet te volgen. De hond keek hem aan alsof
hij wilde zeggen:
‘Ik verroer mij niet voordat gij opgestapt zijt!’
Van Hulden, die deze stijfhoofdigheid kende, zette zich tot zijn leedwezen op het
bankje neêr.
‘Zou hij hem wel kunnen voorttrekken?’ En Vos zette zich aanstonds in beweging,
steeds den tred versnellende, in weerwil van de waarschuwingen die hij ontving.
‘Zachtkens aan, Vos, wij hebben den tijd!’
Hij gehoorzaamde eerst toen hij aan den teugel voelde trekken, maar
langzamerhand hernam hij weêr zijn vaart, zonder een enkele maal te struikelen,
zonder dat zijne beenen hem begaven; men zou gezegd hebben dat hij
voortgedreven werd door eene bovennatuurlijke macht.
‘Kom, kom! wat zachter aan!’ herhaalde de slager, even verbaasd als angstig.
‘Het is niet mogelijk!’ dacht hij vol bewondering. ‘Vos was toch ziek! Kan hij,
niettegenstaande zijn ouderdom, zoo gauw weêr op krachten zijn gekomen? Maar
er is niets in hem veranderd; hij draaft voort zooals vroeger!
Hier en daar aan den kalmen, ietwat nevelachtigen gezichteinder, zag men groene
boschjes, groepen bladerrijke boomen verrijzen, waartusschen zich roode daken
en de torens eener kerk verhieven. Bij hun aanblik doorleefde Van Hulden nog eens
het verleden van den hond.
‘Kon het nog dwazer!’ zeide hij bij zichzelven,
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terwijl hij nadacht over al de zorgen welke hij aan Vos besteed had. Ik had niet meer
kunnen doen voor mijn kind! En thans houd ik evenveel van Filax als van Vos, en
steeds ben ik geneigd ze te vertroetelen, die beste honden, die zoo hard gezwoegd
hebben zonder klagen en mij eenige stuivers rijker maakten!
‘Vos!’
Er weerklonk iets als een dof gekerm, een gesmoorde kreet. Vos was in volle
vaart ter aarde gestort, en zijn meester werd door den plotselingen schok links van
den weg geslingerd. Duizelig van den val en met gekneusd voorhoofd, trachtte de
slager zich thans los te maken uit de manden die voor zijn beenen heenlagen. Dicht
bij hem rustte Vos, met schuimenden bek en halfgesloten oogen.
Van Hulden rees overeind en liep toe op het arme dier. Hij knielde neêr, en hem
het hoofd vasthoudende, hielp hij hem weder opstaan. Maar de hond hijgde en
wendde vruchtelooze pogingen aan om weêr tot adem te komen! Hevig ontroerd
door dit pijnlijke schouwspel, sprak hij het beest moed in en bedwong zijne tranen.
‘Vos! Mijn arme Vos!’
Hij streelde hem zachtkens, en zijne stem brak tegenover het tegen den dood
worstelende dier.
‘Mijn oudje’, zeide hij, hem vol liefde omhelzende, ‘waarom heb ik ook naar je
geluisterd? Mijn beste Vos! Je hebt je altijd zoo goed van je plicht gekweten!...’
En hij poogde den hond weder op te heffen en hem uit te spannen, het hem
gemakkelijk te maken. Hij riep hem en wakkerde hem vriendelijk aan. Bij het
vernemen der stem van zijn meester, opende het dier met inspanning de oogen,
strekte de pooten uit en ging plotseling staan, om daarop te waggelen en aanstonds
weder met schuddend hoofd neêr te zinken.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

559
Toen hij de oogen opsloeg, herkende de slager, op vijfhonderd meters afstand voor
hem uit, de kar van Filax die steeds voortging.
‘Wij zijn Eeckeren al voorbij!...’
Toen begreep hij alles.
Geleid door zijn reuk, die hem gezegd had dat zijn mededinger voor hem uit liep,
had Vos, in zijn naijver, den pas al versneld en versneld! Zou hij ooit geduld hebben
dat Filax eerder aankwam dan hij?
Van Hulden blikte vol droefheid neder op het dier en zuchtte:
‘Mijn arme hond!’
Op datzelfde oogenblik werd Vos door eene siddering aangegrepen, en toen zijn
meester hem langzaam met de hand over het hoofd streek, stak hij zachtkens de
tong uit, om nog eene laatste maal de vriendenhand te lekken die hem bijstond. De
slager bukte zich en omhelsde hem nog eens; de hond, die zijne zware oogleden
opsloeg, zag hem aan met een hartroerenden, smeekenden blik. Daarop flikkerde
er een flauwe licht straal in zijne oogen om terstond weder te verdwijnen: Vos was
dood.
Hij rust thans aan den voet van een olmboom in de aan de boerderij grenzende
weide. En telkens als Van Hulden langs die plek treedt, waar het gras hooger en
groener is dan op andere plaatsen, grijpt hem een gevoel van weemoed aan en
wellen de tranen op in zijne oogen.
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Schilderkunst.
(1)
Antoni Stevens, van Mechelen 1600 .
OP onze aanvrage om ophelderingen over den Mechelschen kunstenaar Antoni
Stevens, die de hierboven afgebeelde altaarschilderij te Echternach vervaardigde,
zendt ons de heer archivaris der stad het volgende toe:
HOOGGELEERDE HEER,
In het stadsarchief van Mechelen wordt er geen woord gerept over de
kunstgewrochten van Antoni Stevens. Hetgeen wij daarin aantroffen, levert slechts
eenige inlichtingen op voor het daarstellen van zijne geslachttafel, zooals die, door
den Heer Emmanuel Neeffs in 1876 uitgegeven is (Histoire de la peinture et de la
e

sculpture à Malines, 1 deel, bladz. 250 en volgende).
Ter opheldering en terechtwijzing eeniger punten derzelve, oordeelen wij het
raadzaam UEdele de volgende uittreksels onzer registers mede te deelen.

(1)

Verg. Dietsche Warande 1893, bl. 298.
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o

In register 5, fol. 30 der Weeskamer, leest men:
ne

‘Momboirs vanden naekinde Anthoenis Steevens, daer moeder aff was Ka

bris

Daems, Aert Steevens, a patre, Jacop Germans, a matre. Juraverunt XXV VII
1549.
De have byden vader ende momboirs overgebracht by scattinghe gedraecht,
daerin begrepen den aelem, tsamen..... LXXXII gulden XV st. 1 ort.
Noch esmen den sterfhuyse sculdich.... XX k(arolus) gulden.
Hier jegens is vuyt scult onbetaelt aen huyshuere ende den beckere, tsamen...
XIII gulden.
Erve..... nyet.
Overcomen dat hy zyn kindt opbrenghen sal usque annos, ende dan den selven
betalen sesse ka(rolus) gulden ees, ende oft sterff binnen middelen tyt, sal de vader
daer aff ongehouden zyn.
Actum ultima van septemb. 1549.’
De huwelijksact van Jacob Stevens, tweede zoon van Antoni, met Anna van
Mechelen, onderteekend den 21 November 1589, wordt opgegeven, als volgt, in
het eerste trouwboek van S. Rombouts parochie:
‘Jacus Stevens - Anneken van Mechelen, ende de getuygen syn geweest Maurus
Moreels ende Machiel Verschuren.’
n

In eenen act van den 15 April 1595, ontleend aan het register der schepenbrieven
o

o

1594-1595, fol. 66 v en 67 r , vindt men aangeteekend het volgende aangaande
twee kinderen van Antoni Stevens, onaangeroerd in de geslachttafel van den Heer
Neeffs:
‘Joncheer Hendrick van Halmale, weduwere van Jouffrouwe Petronella van
Gottingnyes..... ende Jouffrouwe Anna van Halmale, syne dochtere..... hebben by
voldoeninghe vande vyventwintich gulden erffelyck personnele rente, de welcke
Joncheer Lanceloot van
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Gottingnyes... ghildende was den kinderen van Anthonis Stevens, voor vier hondert
guldenen eens van wegens de zelve kinderen den voorgenoemden wylen Joncheer
Lanceloot gedaen, volgende der obligatie dair aff synde in date den negentsten
c

decembris anno XV negenentachtentich,.... opgedragen, getransporteert ende
overgegeven Maurus Moreels, accepterende als momboir over ende tot behoeff
van Antonie ende Pieter Stevens, twee vande zelve kinderen, de zessentwintich
carolus guldenen erffelycke rente, metten verloope zedert februario lestleden, die
zy comparanten hadden jairlyck verschynende in twee termynen, te wetene den
lesten februar ende lesten augusti, ende originalyck gecocht ende vercregen is
geweest inden jare 1561 den lesten augusti, by den voors. wylen Heer Lanceloot
van Gottingnyes opt corpus deser stede van Mechelen....’
Deze laatste Antoni, nog minderjarig, in 1595, gesproten, gelijk wij komen te zien,
uit een tweede huwelijk, aangegaan door zijnen vader Antoni, den ouden, zal
waarschijnlijk, bij zijne meerderjarigheid, denzelfden weg ingeslagen hebben als
zijne twee halfbroeders Pieter en Jacob Stevens en, gelijk deze, zich naar
Duitschland begeven en vervolgens te Echternach, in 1604, genoemd tafereel
geschilderd hebben.
In de hoop dat deze uittreksels en bedenkingen UEdele tot eenig nut zullen kunnen
strekken, verblijf ik, Hooggeleerde Heer,
n

Mechelen, den 29 Juni 1893.
V. HERMANS.
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Schilder-, beeldhouwkunst, enz.
Tentoonstelling van schilderijen, beeldwerken, teekeningen, enz.
te Brussel en elders (Arnhem, Munchen),
door A. De Ticheler.
BRUSSEL, Antwerpen en Gent zijn, gelijk men weet, die drie steden, die eene van
drie met de jaarlijksche tentoonstelling worden vereerd; men heeft daarvoor het
woord ‘driejaarlijksche’ uitgedacht, dewijl toch ‘triennale’ vertaald moest worden en
men zich de moeite niet kan geven eene echt Nederlandsche wending daarvoor te
kiezen.
Dat men daarbij het woord Salon gaarne aan Parijs en aan de zalen van den
Louvre ontleent, spreekt wel van zelf. Het nationaliteitsgevoel is in België nog niet
sterk genoeg, om niet allereerst te vragen: ‘Hoe doet men dit in Frankrijk?’
De zalen, waarin de ‘triennale’ van 1893 zich vertoont, hebben ongelukkig met
die van den Louvre zeer weinig gemeen.
Men heeft dit jaar noch in de oude gebouwen der ‘Exposition générale’ noch in
de museums-zalen
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gelegenheid gevonden aan de toegezonden kunstwerken eene schuilplaats te
geven.
Op het veld van het nu afgebroken oude gerechtshof, wat, gelijk men weet, door
den indischen tempel aan 't uiteinde der rue de la Régence (het paleis Poelaert,
door Garnier ‘l'éléphance de l'art’ genoemd) vervangen is, heeft men eene groote
loods voor ‘le salon’ opgeslagen.
Konden wij door die l o o d s (in 't Nederlandsch) van het woord ‘Salon’ afkomen,
het zou een vooruitgang in de taal en de beschavingsgeschiedenis zijn.
Dat woord loods of logie past geheel, en is verre van baraque verschillend; het
beteekent evenzeer xystus = gaanderij, als hut, met de bijgedachte van
middeleeuwsche bouwhut, waarin de grootste kunstwerken werden voorbereid.
Wat ervan zij, die voorloopige s c h o o n e -k u n s t l o o d s te Brussel is bijzonder
bevredigend gebouwd. Wij zien hier eene herhaalde opmerking bevestigd, dat men
menigmaal gelukkiger is in den bouw van voorloopige lokalen, dan in gedenkstukken
die (helaas!) de eeuwen moeten trotseeren. Deze laatste zijn meestal vol
aanmatiging, hoogmoed, onnatuur, met zuilenrijen zonder zin, valsche deuren en
vensters, of andere zoo wijd en hoog als om geladen hooiwagens door te laten, met
een tal van onbruikbare of ongebruikte ingangen, enz. enz. Zij steken leelijk,
monsterachtig zelfs af tegen dit in alle opzichten verstandig, natuurlijk ingerichte
lokaal, waar niet alleen het omwandelen, de bezichtiging, in 't algemeen gemakkelijk,
de verlichting en de lucht uitmuntend zijn, maar bijzonder ook de beeldhouwwerken
met zooveel gevoel van schoonheid in eene soort van hof, met vlaamsch tapijtwerk
behangen, en omgeven van groen, met aangename tusschenruimten en de
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bekende reusachtige Arteveldeschilderij van Vanaise (afgebeeld in de Dietsche
Warande 1892, bl. 61), tot achtergrond, zoodanig geplaatst zijn dat het oog zich
reeds in den algemeenen aanblik der voorwerpen vermeidt.
Het bestuur heeft dus alles gedaan wat het kon, om aan het publiek het bezoek
der zalen smakelijk te maken. Daartoe draagt ook de catalogus in twee talen het
zijne bij.
Het blijft evenwel als altijd eene harde proef voor den uiterlijken indruk, zoowel
als voor het innerlijke genot en den schoonheidszin, zooveel witte beeldhouwwerken
als geesten in volle gymnastische oefening op zich te zien toestormen: nú weer met
dreigend uitgestrekte armen, dan weder met opgelichte beenen (in den Venus-Bergh
(!) van Rombaux bij voorbeeld), of hen te zien draaien in would-be Laokoonische
wrongen, om van te huiveren, hier mager, ellendig, dor als een uitgedroogd hout,
als de Kluizenaar in badcostuum, van Boncquet, of de halfverdronkene ‘Uit het bad’
van Devillez, ginds in reusachtig vet gehuld, in beschonken houding, zich cynisch
kronkelend, als de meer dan levensgroote Dronkenschap van Jef Lambeaux, dien
men wegens zijn groot talent niet heeft kunnen afwijzen, maar verre weg zinnelijker
en heidenscher is dan de Bacchanten der oudheid, wier dronkenschap nog steeds
iets ideaals behoudt. Lambeaux heeft zich gesteund op den lof, die hem van
verschillende zijden voor zijn karton De menschelijke hartstochten is toegezwaaid,
om nu eens met recht vol gedronken buiken et cetera voor den dag te komen.
Ongelukkig beheerscht deze reusachtige groep de eene beeldhouwwerk-hof,
terwijl in de andere de dansende ‘Venussen’ meest in 't oog vallen.
Het woord Venusberg hier Venus-Bergh geschre-
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ven als of 't Madame Venus-Bergh was, is voorwaar door Rich. Wagner in de mode
gekomen, anders zou niemand bij dit werk aan een berg hebben gedacht; de
toeschouwer zou veeleer gemeend hebben eene gebrekkige nabootsing van
Raphaël's Graciën voor zich te zien, die, bij alle naaktheid, merkelijk zediger zijn
dan deze twee ballatricen.
Het grafmonument voor Metdepenningen (1:11) in zijne vierkante, vlakke, koude
naaktheid, met den daaraan geplakten genius, vermeerdert den afkeer van dezen
hoek des hofs.
Laat onze kunstenaars uit de fragmenten van het gedenkstuk voor Washington
(in dubbele levensgrootte), van den beeldhouwer Simering leeren, hoe of
versieringsbeelden

moeten worden behandeld (al beantwoorden zij ook nog niet aan ons ideaal), en
bijzonder hoe men de n a a k t h e i d door rust en adel kan zedig maken.
Mogen de zeer begaafde heeren Constantin Meunier en Ch. Vander Stappen
den geest van versierend beeld-
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houwwerk overwegen, bij de mogelijke en moertevolle

(1)

Kandelaber van Ch.v.d. Stappen .
De vrede, met olijfboom, van Const. Meunier.

uitvoering van de trappen en leuningen voor den Kruidtuin te Brussel.

(1)

Alle figuren zijn ontleend aan Indépendance belge. suppl. sept. 1893.
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In vroeger eeuw, allermeest vóór 1400, maar zelfs nog in de zoogenaamde
Renaissance-eeuwen heeft men steeds een onderscheid gemaakt tusschen
beeldwerk wat zelfstandig moest worden betracht en datgene wat bestemd was om
als onderdeel van een bouwgeheel te dienen. De overlevering en het begrip daarvan
zijn zoo goed als verloren. Bij verreweg de meeste groote monumenten worden de
bouwmeesters heden als noodzakelijke middelen gebruikt om de beeldhouwers te
doen schitteren.
't Is niet te veel gezegd wanneer wij beweren, dat de versiering van het Zavelplein,
wat beeldwerk aangaat, m i s l u k t is. Het volk herkent zich dan ook niet in die
franschachtig zwierige à quatre épingles-uitgedoste vertegenwoordigers van de
ambachten. D e s c h r i j v e r d e z e s h e e f t e r h e r h a a l d d e p r o e f v a n
genomen.
Men is op weg aan het Gentsche stadhuis versierend beeldwerk te stellen. Mogelijk
kunnen eenige Gentsche onafhankelijke kunstenaars daarbij oog in 't zeil houden!
Nog verder is de tact des bestuurs der triennale wegens 't plaatsen van het
beeldhouwwerk te prijzen, wanneer men ziet, hoeveel geestelooze, ja domme
neusgaten, zich aldaar, van ijdelen hoogmoed gezwollen, aan den voorbijganger
opdringen, of de sporen der studie van de met zinnelijke gewetens-nauwkeurigheid
(1)
onderzochte spijskaart van den ‘grooten Dubos’ op het vette aangezicht dragen.
Het portrettenvak heeft veel hachelijks voor de kunst. Gaarne ziet men de
beeltenissen vol karakter en stijl door den Glasgower Guthrie geschilderd (al

(1)

Een uitmuntende restaurateur voor rijke lekkerbekken.
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is 't wat ruw) hangen; met een glimlach van welgevallen ontmoet men eenen wel
gelijkenden vriend, 't zij A. Mailly, van L. Schaeken of Colyns, van Ed. Duyck, of het
voortreffelijk borstbeeld van Th. Lybaert, door Gustaaf Kasteleyn, de meesterlijke
Lucia door J. Lagae gebeiteld, enz.
Doch zie mij eens dat aantal waarbij u eene huivering over de leden waait! 't Is
als of men Mignon hoort lispelen:
‘Und Marmorbilder stehn und sehn mich an:
Was hat man dir, du armes Kind, gethan?’

Wat heb ik gedaan, dat al die aanmatigende gelaten mij aangrijnzen, het bekende
me

meesterlijke portret der tooneelzangeres M De Nuovina (van G. de Saint-Cyr)
niet uitgesloten. Poseerend waggelt zij nog; waarom houdt zij zich anders met beide
handen aan eene tafel vast? Die dame, onnatuurlijk met gekleurd poeder ingewreven
en zoogenaamd ‘verleidelijk’ zwart om de oogen, behoort tot die reeks van
beeltenissen wier bestellers van de kunstwaarde eener schilderij niet het minste
voorgevoel hebben. Dewijl de uitgeschilderde meestal slechts zijne ijdelheid tot
raadsman heeft, is ook het rechte karakteriseeren van portretten uitgesloten. Zij
moeten zich bewegen in een onbestemde uitdrukking, waarin de voorgestelde zelf,
zoowel als Jan, Piet en Klaas, zijne vrienden, een eigenaardig behagen scheppen:
de voorgestelde moet een s a l o n m e n s c h wezen, in den volsten zin van dit woord.
Hoe geheel anders is het bijvoorbeeld op de k a r a k t e r - s c h i l d e r i j van Jet
Leempoels: ‘Ieder wil zijne dwaasheid tot wijsheid verheffen’ - een treffelijk dubbelluik
met aaneengeschakelde karakterkoppen, zonder verdere jacht op effect geschilderd
en daaronder de ijdele, geportretteerde rijkaard, die meent een kunstbeschermer
te zijn!
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Slechts enkele portretten maken op den regel, die eene rechte pijniging is voor den
ernstigen kunstbeschouwer, eene uitzondering. Tot die uitzonderingen behooren
in de eerste plaats de kinderkoppen van Juliaan de Vriendt. De uitvoering van den
knaap vooral munt uit door waarheid van teekening en kleur. Ook het kinderportret
van Halkett is net en waar. Zijn groep daarentegen ziet men weder al te zeer het
poseeren aan, wat vooral storend is op zulk een uitgebreid doek. Hier had de
kunstenaar eene buitengewoon goede gelegenheid (zes kinderen) spelende,
l e v e n d e wezens af te beelden en van deze kleinen een genrebeeld te scheppen
in den besten zin des woords... Maar... de besteller... misschien!... Ik ben niet in de
geheimen.
Schijnt ook graaf J. de M. levensgroot, als artillerist te paard u niet toe te roepen:
‘Dáar, schilder me nu maar zoo uit’. Vanaise trok zich zoo goed als 't ging uit de
moeielijkheid. De graaf had zeker op Artevelde gezien dat de kunstenaar een goede
paardenschilder is. In elk geval is deze te paard rustende graaf natuurlijker dan de
geaffecteerde amazone, genaamd Charité van Van den Bos, al is zij ook goed
bewerkt, gelijk het portret van denzelfden schilder (653).
Eenige vrouwenportretten zijn in zedigen toon gehouden, zooals b.v. die van L.
Philippet, bijzonder ook de edele karakterkop der grijze dame van L. Tijdgadt, de
ernstige dame van de la Hoese en het ‘moedertje’ in gips van L. Mascré. Ook Leo
XIII in marmer van Vasselot, is vrij karakteristiek Doch de marmerkop van Gustaaf
Crauckx'Lavigerie is minder karaktervol dan het bekende portret van Bonnat.
r

Rijst geen glimlach u naar de lippen voor Rotthier's n 559 - portret van eenen
bekruisten burgemeester (?) met den hoed in de hand? De uitvoering moge overigens
recht treffelijk wezen!

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

571
Vermeldingswaard is voorzeker het voorbeeld van Martinus van Andringa, in het
kleine Mijn vader - een aantrekkelijke schilderij. De geportretteer de wordt voor drie
vierden van achteren gezien, werkend aan eene schrijftafel gezeten; doch het
karaktervolle profiel is goed getroffen, de bijzaken zijn uitmuntend gegroepeerd. De
eenige fout die wij aan dit meesterwerkje zouden verwijten is dat (gelijk nu bij velen
mode is) de nevenzaken verwaarloosd zijn ten koste der hoofdzaak. Dat kan vooral
bij zulke kleine genreschildering schaden, want de beschouwer bepaalt zijne
opmerkzaamheid niet alleen bij de hoofdfiguur.
In de natuur zou men de onderdeelen van het bijwerk even goed onderscheiden,
als die van het portret zelf, en op de schilderij kan men dit niet.
De portretten van Van den Eeden lijden ook aan overgroote slordigheid van het
à-peu-près-stelsel, doch zijn overigens van levendige uitdrukking.
Delpérée's pastel-portret der Markiezin van Peralta behoort te Brussel tot de
beste.
o

Smaakvol en aansprekend zijn ook de vrouwenportretten n 268 en 267 van
Adriaan Geefs.
Maeterlinck's Prinses van Monaco is, gelijk wij den schilder kennen, smaakvol,
waar, en met zorg bewerkt.
Ook Fr. Hoffman's Portret verraadt wat minder p o s e dan die zijner collega's.
Daarmede zij van de eigenlijke Salon-portretten afgestapt.
Theresa Schwarze misten wij hier, zij die te Arnhem de liefelijke Luthersche
aannemelingen en het karakterportret met versleten verguldsel van generaal Foubert
(Transvaal) inzond; terwijl aldaar ook Georgine Schwarze, met Kyrie eleison en
Gelukkig (gips), blijken van groote vooruitgang gaf.
Nu zijn er ook, zoo te Brussel als elders, onei-
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genlijke portretten, namelijk van historische personen, gelijk er ook werken van
eigenlijke en oneigenlijke Christelijke kunst bestaan.
Een oneigenlijk portret is b.v. dat van Van der Ouderaa, St-Paulus, een waardige,
zelfs grootsche mannenkop, waaruit de adel der gedachten spreekt. De stijl van dit
werk houdt het midden tusschen de opvatting van Verlats Evangehsten en de zoete,
of vroom getrokken baarde-mansgezichten, die al eens voor ‘Christelijke kunst’
worden uitgegeven. Wij vinden verder van Aug. Levêque een doek van ongeveer
2500 vierkante centimeters, waarop eene reusachtige karakterkop met half lange
losse haren verschijnt, in donker grijzen toon met stijl uitgevoerd. Verdriet of
onderwerping straalt er overigens niet uit dien mannelijken reuzenkop van anderhalve
levensgrootte. De catalogus zegt: ‘Mater dolorosa’. Een weinig verder zien wij op
eenen kleinen heuvel eene nette eenigszins bloedarme gouvernante, in 't gewaad
van 1889, ten voeten uit, daarbij een kindje van 2 1/2 jaar, met bloempjes spelend,
alles in drie vierden van de natuurlijke grootte: het is een zeer net geschilderd beeld,
vroeger reeds gezien, van de Geetere, zonder aanmatiging van kleur, en wel
geteekend. Doch, o wee, de catalogus verklaart, zwart op wit: ‘Madonna!’ Bethléem
(331), uit Leuven gekomen, kon, ons nog minder goed stemmen.
Von Uhde verschijnt hier niet, om hem te vergelijken. De oorspronkelijkheid heeft
de Duitscher (ondanks zijne ontheiliging) toch op zijne zijde. Ook te Munchen liet
hij zich niet vinden, dan onder de Sezessionisten. De kritiek over zijn laatste werk
(1)
- de jonge Tobias in Goethe-kleeding - was dan ook bijtend .

(1)

Zie: Magazin für Literatur 1893, bl. 656.
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't Is soms als of zekere kunstenaars portretten hebben geschilderd, welke om een
of andere reden onbetaald zijn gebleven, en zij deze beeltenissen, door toevoegen
van een gouden hoepeltje - aureool of straalkrans genoemd - tot een heiligen-beeld
hebben willen verheffen. Soms is het ook als hadden zij een studie-beeld vervaardigd
en dan tot eenen kameraad gezegd: ‘Hoe zullen we 't noemen?’ Dan is het woord
Madonna zoo schielijk gevonden; want zoo geschiedt het vaak op de
beeldhouwers-werkplaatsen, met een of anderen op den buik liggenden jongeling,
die men b.v., door een gebroken zwaard eraan toe te voegen, Liberté of met eene
dito vrouwenfiguur, die men Fin d'un rêve noemt, doch met weinig moeite (?) Ste
Cécile had kunnen betitelen.
Lenbach daarentegen schildert ons, bruin in bruin, eene Moeder met kind, een
medaillon-compositie, levensgroot, edel sprekend tot de ziel; doch hij waagt zich
niet aan het woord Madonna, gelijk anderen het zouden hebben gedaan.
O n e i g e n l i j k e c h r i s t e l i j k e k u n s t zou men alzulke werken moeten
noemen, die nóch den schoonheidsnóch den godsdienstzin streelen, want alle
goede kunst is stichtend en verheffend; en zoo beschouwd is in eene Christelijke
maatschappij, alle g o e d e kunst c h r i s t e l i j k te noemen. Oneigenlijke Christelijke
kunst is, aldus geredeneerd, mislukte kunst, broddelwerk. Zoo kunnen wij Toussaint's
Tableau religieux niet eens geslaagd noemen, daar wij 't niet wel verstaan, terwijl
Willaert in Chez les humbles innig vrome gedachte wekt.
Doch wij treffen hier een aantal werken van historischen aard, die een zeker
gewijd karakter dragen. Daaronder bekleedt het werk van den zeventienjarigen E.
Wante, te St-Nikolaas eene eerste plaats. Het is de weg naar Calvarie; doch de
beulen zijn hier hoofdzaak,
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terwijl Christus, in de verte, half zichtbaar, onder het kruis nederstort. Het is een
werk van groote verdienste.
De gedachte is nieuw en niet stootend. Integendeel, zij wekt van de eene zij wel
tot afschuw, doch van de andere zijde tot medelijden Rechis van den toeschouwer
verschijnt de H. Maagd, bezwijmend in de armen van St-Jan, met Maria-Magdalena
achter eenen muur als verscholen. De houding van Magdalena, die nieuwsgierig
om den muur heenschouwt, werkt juist niet gelukkig, overigens is 't een werk van
goede teekening, krachtig koloriet, met zorg gearbeid, en in elk geval, vol gevoel.
Het opschrift is: ‘Hij heeft voor ons geleden.’
Dergelijke werken, doch van nauw half-gewijden aard, zijn b.v. Van den Eedens
verdienstelijke In St-Goedelekerk te Brussel; in deze rij kunnen wij Tremerie plaatsen
en prijzen wegens zijn Brevier, hetgeen alleen wat te zeer nalatig behandeld en wat
groot is van doek voor de kleine figuur. Ook de blauwe Maria Magdalena van Jan
Bouré is slechts h a l f gewijd. Mej. Calais lief Kinderen-alleluja heeft wat weinig
lucht.
Verdienstelijk, edel en met zorg gewerkt zijn Het vertrek van den jongen Tobias
door E.P. Rommelaere en De Herders te Bethleëm van E. Dopchie. Het geschilderd
venster Zuiverheid, van Thys, is wat gezocht en overdreven van kleur, schoon niet
zonder verdienste van maaksel en gedachten. De vioolspelende monnik van Jos
Vermeulen is eene uitmuntend geslaagde waterverwteekening.
Het academische en conventioneele (b.v. de naakte schouder) van Dubois'
Emmausgangers neemt niet weg dat hier gedachte en uitvoering verdienstelijk zijn.
De Saint-Cyrs Oud-kerkhof is waar van teekening en kleur, doch ongelukkig
nieuwmodisch (of archaistisch, hier, hetzelfde door afzijn van p e r s p e c t i e f .
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Het Ontwerp voor een hoofdaltaar, van Craco kunnen wij ter nauwernood
half-christelijk noemen. Het is eenvoudig smakeloos, afzichtelijk, niet geschikt om
de mijnwerkers voorzeker niet uit hun abrutissement op te heffen; al heeft Craco
ook talent.
't Is jammer dat noch Th. Lybaert, noch Anthony op de tentoonstelling te vinden
zijn. Lybaert zond zijne H. Elisabeth en de Beeltenis zijner echtgenoote naar
Munchen, waar de kunstenaar door en door geliefd en gezocht is.
Men heeft in Duitschland niet zulk eenen grooten afkeer van voorstellingen uit de
gewijde geschiedenis, als de belgische kunstliefhebbers. Dit wordt wel bewezen
door de uitgave van de Geschichte der Deutschen Kunst, bij Grote te Berlijn
uitgegeven, door de grootste kunstgeleerden geschreven, en waarvan elke tweede
bladzijde eene g e e s t e l i j k e v o o r s t e l l i n g toont. Van dit werk in 4 kl.-foliodeelen
werd onmiddellijk de eerste uitgave van 2000 exemplaren uitverkocht.
Wij moeten nog de verdienste van van Hove's H. Maagd erkennen en prijzen de
bedoeling van G.M. Stevens (Jezus stilt het lijden) en van Gogo, De Moeder van
den Messias (al rekent de uitslag niet), alsmede de teekening (447) van F.R.
Metdepenninghen en de Virgo virginum van K. Theunissen.
Zoo geraken wij van de gewijde-historische in de genreschilderijen. Aan 't hoofd
daarvan staat het groot werk van Alex. Struys, door velen als het meesterwerk dezer
soort beschouwd. Wie zal de innigheid en natuurlijkheid der voorstelling van Het
ziekenbezoek (des pastoors) niet erkennen en er nadenkend bij stilstaan? Wie prijst
er niet den gouden middenweg, welken hier tusschen nalatige behandeling en al te
groote uitvoerigheid is ingeslagen? Zulke werken voldoen aan verstand
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en hart. W. Geets, Marionetten aan 't hof van Margaretha van Oostenrijk kunnen
daarbij in zekeren zin vergeleken worden. Hier vinden wij de studie, de zorg, de
uitvoerigheid, de helderheid, zoowel als de compositie te prijzen, schoon aan
sommigen de schildermanier wat te miniatuurachtig moge toeschijnen.
Jan Portaels zond eene zeer pakkende voorstelling vaan den Laster, die gloeiend
speeksel op 't gelaat, het reine lichaam eener jonge dochter uitbraakt; eene hartstocht
veel gevaarlijker dan die der valsche verrukkelijke Katjes van Mevr. Ronner, op het
geestige zinrijke doek Les antiquaires afgebeeld.
Goddings Volbrenging eener gelofte (bezoek eener kerk) is een werk van hooge
verdienste; de uitdrukking der schepelingen is even waar als verschillend.
Een ‘bravo’ voor Dael; Penelope: zwierig en zedig behandeld, bij fijnheid van
toon. Impens' Dobbelaars bespraken wij reeds vroeger; zij munten uit boven het
Werkhuis, wat eenigszins gezocht schijnt. Dell'aqua is altoos boeiend, doch zijne
compositie wat onsamenhangend. Het kinderstuk De Inval voldeed ons het meest.
Mevr. Heyermans heeft in hare Communie, zoowel als vroeger in het
Oude-mannenhuis, groot talent van opmerking, waar gevoel, door keurige verlichting
geheven, aan den dag gelegd. Léon Fréderic is altijd zonderling, maar ook steeds
aantrekkelijk, waar, oorspronkelijk, zelfs al schildert hij eenen publieken wandelweg,
of een manneke in bloempjes gebaad (Lente). Wij hadden wel gaarne zijne Maria
boodschap nog eens ontmoet. Te Munchen bevond zich zijn Zonsopgangs drieluik.
De lijkbidders van Mej. De Hem zijn vol karakter. Puls' Déclassé is goed gevat, Van
Havermaet's Dood en Slaap goed gepenseeld.
Alfr. Cluysenaars Ruiters der Apocalyps toonen
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eene macht van goede eigenschappen: vinding, teekening en kleur. Ook de
compositie is vol eenheid. Na Cornelius is deze voorstelling een waagstuk; maar
zij overtreft 's kunstenaars eigen groot karton. Ook André Cluysenaar verdient onzen
oprechten lof wegens zijne zorgzame bewerking van Lodewijk XI, waar treffelijk
talent uit spreekt. Stobbaerts is steeds een groote meester der kleur, Verwee een
onwankelbare verheerlijker van het landleven. Fr. Van Leemputten schilderde eene
Uitdeeling van brood, met uitmuntend verschiet, doch de figuren wat al te ontstemd
en bekommerd. Leo Brunin, toont. bij schitterende virtuositeit, eenigzins de oude
fouten van 't conventionalisme. Stallaert is ook academisch, doch steeds adelijk.
De jongeren: Karel Mertens schilderde eenen goeden Dronkaard, Piet Verhaert,
eenen opmerkzamen Lezer. Doudelet toont een wezenlijk oorspronkelijk streven in
zijn Droomgezicht, enz.
Jan en Omer Coppens willen wij almede niet vergeten, zoo ook niet Gorge's
Grootvader, noch W. Albrachts Vroolijk gesprek, al zijn de figuren wat groot en is
het spreken niet levendig genoeg uitgedrukt.
Jammer dat wij van Khnopff, Wauters, Hermans, Albr. De Vriendt, enz. niet kunnen
spreken. Zij allen waren afwezend. Toorop ontbrak ook al; ondertusschen zond hij
zeventien schilderijen naar Munchen.
Karl Meunier verdient onzen lof voor zijne vlijt niet alleen, maar tevens voor zijne
vorderingen. Hij zond bij voorbeeld Een dienst in de kerk van 't begijnhof te Leuven,
vol leven en kleur. Zijne beide andere schilderijen werden reeds vroeger door ons
beproken. Onder de sterkwaterplaten bemerkten wij er drie van de hand des jongen
kunstenaars, o.a. het welgelijkend portret zijns vaders. Deze bepaalde zich bij het
inzenden

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

578
van beeldwerk, in welk vak wij hem dan ook 't allerliefst ontmoeten (verg. bl. 568).
Hier zoowel als te Munchen schitterde hij uit. Vier bronsfiguren van ver
uiteenloopend karakter vond men te Munchen tentoongesteld. Uit Leuven zond ook
de waardige zoon zijns vaders, Franz Vermeylen drie opmerkelijke beeldwerken:
het portret zijns vaders, dit van prof. Gilbert en een beeldeke De smid van gebakken
aarde.
De h o l l a n d s c h e kunstenaars waren nog zeldzamer dan de Franschen,
waarvan wij er eenige vermeldden. Wij hebben reeds van Martinus van Andringa,
die naar Arnhem eene goede pastelteekening zond, gesproken. Sartorius-Sara
Dekker zond naar Brussel een genre-schilderij: Een ontbijt zonder complimenten,
op de wijze van Jos. Israëls behandeld, kleurrijk, doch niet geheel juist van teekening.
Israëls stuurde eene Esther naar Arnhem, doch wij konden ons niet geheel met de
wijze van uitvoering vereenigen. Verder merkten wij te Brussel nog Henke's Geleerde
op. Het werk verraadt ernstig streven; de toon kwam ons wat grauw voor. De meeste
hollandsche schilders hebben Landschap geleverd; eenigszins daarvan afwijkend
is B.M. Koldewey's Eetmaal der Visschers en Vaart te Dordrecht. Die Visschers zijn
recht dichterlijk en natuurlijk van kleur, in een heerlijken avondtoon, schoon wat
onzeker van omtrek. Ook Dordrecht verdient onzen lof wegens de waarheid der
voorstelling, al schijnen de wolken wat zwaar. De Rozen van W.J.L. Kiehl, hoewel
verdienstelijk, kunnen ons die van Mevr. Vogel-Roosenboom, die te Arnhem ten
toon stelde, niet doen vergeten.
Wij hebben tot troost te Brussel keuze van bloemstukken genoeg. Zoo b.v. die
van Paulin Jamar. Recht levendige rozen van Mevr. Triest, Citroenen van
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Alletta Ruysch, bloemen van Kokken, van Bellis (op fleschjes) verder van Ed. Sain,
Lavand'homme, Huygens; Rozen van Sivers, Azalea's van Walton uit het
Reuzenland, eene pastelteekening Angelieren, enz. van Mej. Art; Aardbeziën in
waterverw van Mevr. M. Dupré; van Mej. Georgette Meunier liefelijke lisch- en andere
bloemen (448-50); van Mevr. Beauvois, heerlijke rozen, reusachtig als die van den
Franschman Aublet.
De meeste bloemen zijn zoo groot als een kinderenkop. Soms vindt men er half
o

zoo hoog als het huis wat er juist achter staat, gelijk de leliën van n 216.
Op onze h o l l a n d s c h e l a n d s c h a p p e n terugkomende vermelden wij met
genoegen de Landerijen van de heeren Schütz (Storm), W. Oppenorth (Vestingwal
te Gouda), eene teekening van Pieter Van den Bergh (Bosch), eene geteekende
Scheveningsche vrouw van den bovengenoemden Ruysch, Mevr. Betsy Repelius
(Vermoeid); laat ons ook gedenken J. Mondriaan (Duinkant), zedig en eenvoudig
van uitvoering) en een woord van lof geven aan S. Bosch-Reitz.
Ad. Lange schilderde in koelen normalen toon De omstreken van den Haag en
eenige smakelijke visschen. Hamel's werk (Sneeuw) hangt wat hoog, om het juist
te beoordeelen. Piet Bos (in den catalogus op letter P) schonk eene Vaart te
Dordrecht, niet zonder verdienste; maar men vraagt: Is 't hier avond of morgen?
Witkamp van Amsterdam zond niets naar Brussel, doch wel naar Munchen,
namelijk zijn Huisweg; te Arnhem zagen wij van hem met groot genoegen drieërlei
werk, vooral Een sober maal.
Onder de landschappen heeft Courtens ons weder aangetrokken en geroerd met
zijnen zinrijken Kruisweg, hetgeen hier zeggen wil: De weg langs het kruisbeeld, bij
sombere lucht en sneeuw, een kar met drie figuren,
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deels er vóór deels er achter; de wagen schijnt een lijk te bevatten. De stemming
is uitmuntend; ook de rustende schepen spreken (129) als levende wezens. Nevens
Courtens stellen wij den talentvollen Hendrik Rul, die dezelfde manier heeft omhelsd.
Moge hij eenmaal zijnen collega evenaren. Met vreugde begroeten wij de drie
landschappen van Taco Mesdag. Te Arnhem was de kunstenaars-familie Mesdag
volledig vertegenwoordigd. Alf. Cogen, ofschoon als altoos eenvoudig en waar,
heeft zich niet overtroffen; Felix zond twee gelukkige oudjes, schitterend van
waarheid; Denduyts een Sneeuw bij avond evenzeer belangwekkend als Simons'
roerende Schemering.
Putte van Lamorinière, de stralende zon van Th. Baron en Emiel Claus (hierachter
bl. 581), De zomer van Fr. Binjé, vol Schwung, de liefelijke landschappen van Mej.
(1)
van Butsele , de wat meer uitgewerkte, keurige boomgroepen en wandelwegen in
(2)
de Kempen van Mej. Beernaert , als ook de treffelijke Kempische plassen van Alph.
Asselbergs begroeten wij met vreugde.
Wij bemerkten nog eene lieve schilderij van Pulinckx, (Het graan dorschen met
de machine) en eene gevoelvolle van Pieter D'Hondt, namelijk Een
scheepstimmerwerf te Dendermonde. Ziedaar alles wat wij in dit vak bijzonder
opgemerkt en te prijzen hebben.
Grootsch is weder de Betrokken lucht van H.W. Mesdag, welke met drie
schilderijen de kusten van Holland verlichtte. Wellicht worden deze nog overtroffen
door zijn Buiig weder aan het strand van Scheveningen, te Arnhem gezien, wat ons
bijzonder door de innige dichterlijkheid heeft aangetrokken. Doch de persoonlijke

(1)
(2)

Zie Dietsche Warande, 1892, bl. 179, vlgg.
T. 3. p. 225.
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Paasch-Zonneschijn, van Emicl Claus.
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stemming, de plaats, de verlichting spelen bij dergelijke werken steeds eene rol
mede.
Aan zeeschilders is er tegenwoordig geen overvloed. Wij willen daarom de Boot
(Voor de afvaart van IJslandsche visschers) van P. Duthoit nog gedenken, niet
zonder spijt dat de arm van den zegenenden geestelijke misteekend is. De schilder
van Nieuwpoort willen wij maar niet noemen, men kan daarover Oberländer, in de
Fliegende Blatter, nalezen.
De bouwteekeningen zijn in 't algemeen van geene groote waarde; Cuypers' kerk
te Hilversum was eene uitzondering.
En daarmede, genoeg.
Gelijk wij gezien hebben ontbreekt een groot getal belgische schilders op 't appèl.
Naar het geleverde kunnen wij niet over den vooruitgang of achteruitgang der
belgische kunst oordeelen. Hebben wij eenige kunstwerken overgeslagen, het was
zonder moedwil.
Wij willen ons oordeel opschorsen tot de groote Antwerpsche ‘Salon’ van 1894.
Quod Deus bene vertat!
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Internationale Muntconferentie te Brugge gehouden in het jaar
1469,
door Graaf Maurin Nahuys.
ONZE geachte en geleerde vriend, de heer Alphonse de Witte, de verdienstelijke
bibliothecaris van het koninklijk Belgisch numismatisch genootschap en bestuurslid
van de Revue belge de numismatique, heeft in het Rijksarchief te Brussel (Chambre
des comptes, reg. 1158, fol. 94) een hoogst belangrijk, tot dusverre geheel onbekend
gebleven document ontdekt, dat hij onlangs, met toelichtingen verrijkt, heeft
uitgegeven bij den heer J. Goemaere te Brussel, onder den titel: Conférence
monétaire internationale tenue à Bruges en 1469.
Het onderwerpelijk stuk, in het Latijn geschreven, is het ontwerp eener
muntovereenkomst tusschen Eduard IV, koning van Engeland, en Karel den Stoute,
hertog van Bourgondië, gedagteekend: 23 Augustus 1469, en vastgesteld te Brugge
door de afgevaardigden dier beide vorsten, aldaar tot beraadslaging over dat
onderwerp vergaderd.
Wel kende men vóór dien tijd muntverdragen tusschen vorsten gesloten, waarbij
overeengekomen werd gemeenschappelijke geldstukken te slaan; als, b.v.
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het muntverdrag aangegaan tusschen Godfried van Eenham, hertog van
Neder-Lotteringen, en Balderic II, Van Looz, bisschop van Luik (1008-1018); dat
van 1287, tusschen Jan I, hertog van Brabant en Dirk VII, graaf van Kleéf; dat van
1299, tusschen Jan II, hertog van Brabant en Robert van Bethune, oudsten zoon
van Gui van Dampierre, graaf van Vlaanderen; dat, aangegaan tusschen Jan II,
n

hertog van Brabant en Arnoud graaf van Looz (1294-1312); dat van den 3 December
1339, tusschen Jan III, hertog van Brabant, en Lodewijk I, graaf van Vlaanderen;
dat van 1340 omtrent, tusschen Eduard III, koning van Engeland en keizer Lodewijk
V van Beijeren; dat van 1342, tusschen Jan, koning van Bohemen, graaf van
Luxemburg, en Hendrik IV, graaf van Bar; dat van 1371, tusschen den graaf van
Luxemburg en den aartsbisschop van Triër; dat, aangegaan tusschen Johanna,
hertogin van Brabant en Philips den Stoute, graaf van Vlaanderen (1384-1389),
enz. Hier geldt het echter eene muntconferentie gehouden te Brugge, alwaar de
Engelsche en Vlaamsche afgevaardigden tot zending hadden de juiste
waardeverhouding tusschen de Engelsche en Vlaamsche muntstelsels te regelen
en vasttestellen.
In die onderhandelingen kwam men overeen de muntwaarde van het engels of
van zijn evenwaardig, den penning vlaamsch (gewichtseenheid door de
beiderzijdsche afgevaardigden gekozen) met de gehalte van den nieuwen
Engelschen nobel, royal genaamd, als fijn goud genomen, te bepalen op twee
stuivers, en die met de gehalte van den stoter, als fijn zilver genomen, op twee
penningen Engelsche munt, of op twee grooten Vlaamsche munt.
De waardeverhouding tusschen het goud en het zilver, was in Engeland, in de
e

XIII eeuw, 1:10
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en onder de regeering van koning Eduard III (1327-1377) 1:12 1/2, in Venetië, in
1284, 1:10 1/10 en in 1328, 1:14, en in Bohemen, in 1317, 1:17 1/3, in 1335, 1:24
1/10, in 1737, 1:21 en later, volgens de muntwet van koning Karel Robert, van 1342,
1:13; zij werd in de Brugsche muntconferentie van 1469 dientengevolge vastgesteld
op 1:12. De stuiver was namelijk 12 penningen waard in Engeland of 12 grooten in
Vlaanderen.
De Engelsche groot gold 4 Vlaamsche grooten, en derhalve stond het Engelsche
geld, in verhouding tot het Vlaamsche, als 1:4, alzoo viermaal zooveel.
De vaststelling der waardeverhouding tusschen de beide metalen door de
Engelsche en Vlaamsche afgevaardigden te Brugge vereenigd in 1469, is een zeer
merkwaardig feit, voor de geschiedenis van den dubbelen muntstandaard op het
gebied der internationaliteit (bimétallisme international), een feit waarvan men in
vorige eeuwen tot nu toe nog geen voorbeeld kende.
Wij hebben gemeend de lezers van de Dietsche Warande geen ondienst te doen
met hun de belangrijke ontdekking van den heer de Witte mede te deelen.
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Schilder-, etskunst, enz.
(1)
De beide Harrewijns,
Nederlandsche graveurs,
door Karel Piot.
Bijvoegsels.
I.
Topographia historica Gallo-Brabantiae, door Le Roy, 1692.
Kaart van Waalsch Braband, Harrewijn; Graf van Emont van Emmecoven, id.:
Castellum Bornival, id.; Castellum Ittere, id.; Id. de Fauquez, id.; Id. de Facuwez,
id.; Id. Genap, id.; Id. Luponiae, id.; Id. Thy, id.; Villarium abbatia, id.; Castellum
Promelle, id.; Id. Houtain-le-Val, id.; Aquiria abbatia. id.; Castellum Melet, id.; Id.
Reves, id.; Prioratus Wavrae, id.; Castellum Noirmont, id.; Id. Conroy le Grand, id.;
Lerina coenobium, id.; Castellum Limale, id.; Id. Rixensart, id.; Id. Ottignies, id.; Id.
Dijon-le-Val, id.; Château de Spangen, id,; Castellum Moriensart, id.;

(1)

Zie Dietsche Warande, bl. 462.
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ti

Id. Conroy-le-Grand, J. Harrewijn; Castellum Curtis S Stephani, Harrewijn; Id.
Walhain, id.; Id. Braniae-Allodialis, id.; Id. Clabecq, id., Id. la Tour, id.; Id.
Laurent-Sart, id.; Id. de Pieterbais, id.; Monast. Floridae-Vallis. id.; Castellum Bonlez,
id.; een ander gezicht op hetzelfde kasteel, id.; Gemblacum, id.; Castellum Malève,
id.; Id. Rouxmiroir, id.; Id. Opprebais, id.; Id. Dongelberghe, id.; Id. Molenbisoul, id.;
Id. Jauche, id.; Rameia abbatia, id.; Castellum Linsmeau, id.

II.
Castella et praetoria nobilium Brabantiae, door Le Roy, 1696.
Castellum Bautersem, Harrewijn; twee gezichten op het kasteel van Bonlez, id.;
Castellum Dongelberghe, id.; Monast. Floridae-Vallis, J. Harrewijn; Gemblacum,
Harrewijn; Monast. Stae. Gertrudis Lov. J. Harrewijn; Castellum de Herent, Harrewijn;
Id. Heverle, J. Harrewijn; Monasterium Heverlense, id.; Castellum Jauche, Harrewijn;
Id. Laurentsart, id.; Id. Linsmeau, id.; Id. Maleve, id.; Id. Molembisoul, id; Id.
Opprebais, id.; Abbatia Parcensis, id.; Castellum de Pieterbais, id.; Rameia abbatia,
J. Harrewijn; Castellum Rotselaer, Harrewijn; Id. Rouxmiroir, id.; Monasterium
Vlierbecanum, J. Harrewijn; Prospectus Castelli Wesemale, Harrewijn; Affligem
primaria Brabantiae abb. J. Harrewijn; Aquiria abb. Cister. ad septentrionem,
Harrewijn; Castellum Beersel, id.; castellum Blaesvelt, id.; Id. Bornival id.; Id.
Bouchaut, id.; Prospectus castelli Bouchaut, J. Harrewijn; Castellum Braniae
Allodialis, Harrewijn; Prospectus castelli Buggenhout, id.; Id. castelli Carloo, id.;
Castellum Clabecq, id.; Id. Conroy, J. Harrrewijn; Id. Conroy-
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ti

le-Grand, Harrewijn; Id. Curtis S Stephani, id.; Id. Diepesteyn, J. Harrewijn; Id.
Dijon-le-Val, Harre wijn; Id. Everberg, id.; Id. Facuwez, id.; Id. de Fauquez, id.;
Prospectus castelli Gaesbeke ante incendium, J. Harrewijn; Castellum Genap,
Harrewijn; Id. Grimberghe, id.; Prospectus castelli Groenhove, J. Harrewijn; Castellum
Houtain-le-Val, Harrewijn; Id. Humbeke, J. Harrewijn; Id. Impde, Harrewijn; Id. Ittere,
id.; Id. la Tour, id.; Id. Leefdael, id.; Lerina ord. Trin. coenobium, id.; Castrum Leewae
baronatus, id.; Castellum Limale, id.; Prospectus castelli Loenbeke, id.; Castellum
Loupogne, J. Harrewijn; Id. Melet, Harrewijn; Prospectus castelli Meys, id.; Castellum
Moriensart, id.; Id. Noirmont, id.; Id. Ottignies, id.; Klooster der Dominicanessen van
Auderghem, J. Harrewijn; Prospectus castelli Oyenbrugghe, Harrewijn; Gezichten
en perspectief van Petit Roeux, id.; Castellum Promelle, id.; Id. Rèves, id; Id. Rivieren,
id.; Id. Rixensart, id.; Gezicht op het kasteel van den heer Guil. Van Hamme, id.;
Prospectus castelli Steenockerzeel, id.; Id. castelli Sterrebeke, id.; Het Oudt
Ridderlijck Hof van Terborght, id.; Castellum Tervueren, J. Harrewijn; Gezichten en
perspectief van het huis en den tuin van burggraaf de la Vuere en Duysborg,
Harrewijn; Castellum Tny, id.; Gezicht op het kasteel van markies van Trazegnies,
id.; Villarium Ord. Cist. abbatia, id.; Arx Vilvordiana, id.; Castellum Walhain, id.;
Prospectus Praetori Watermale, id.; Prioratus Wavrae Ord. S. Bened., id.; Prospectus
castelli Wemmele, J. Harrewijn; Castellum Wildre, Harrewijn; Prospectus castelli
Willebroeck, id.; Id. castelli Bredae, J. Harrewijn; Herbeke in Hemissen, Harrewijn;
Het Oudt ridderlijck Hof van Hollaecken, id.; Prospectus castelli Pul in pago s'
Gravenwesel, id.; Id. Castelli Ter-Borcht, id.; Berentrode,
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ac. Harrewijn; Gezicht en perspectief van het lusthuis van Laque nabij de stad
Brussel, J. Harrewijn; Prospectus castelli Loon in pago Waelderen, Harrewijn.

III.
Délices des Pays-Bas, uitgaven van Foppens, van 1697 en 1700.
Titelblad, Harrewijn, nieuw titelblad van de uitgave van 1700; Kaart der Nederlanden,
met figuren en wapens, Harrewijn, id. in 1700; Acht godheden van de Edda op één
plaat, Harrewijn, id. in 1700; Versterkingen van Brussel, vergezeld van de
geslachtswapenen, Harrewijn, id. in 1700; Plan van Antwerpen; id. van de
versterkingen van Limburg, Harrewijn, id. in 1700; Id. van Mechelen, Harrewijn, id.
in 1700; Id. van Gent, Harrewijn, id. in 1700; Id. van Rijssel, Harrewijn, id. in 1700;
Id. der versterkingen van Arras, Harrewijn; id. in 1700; Id. van de stad Kamerijk,
Harrewijn, id. in 1700; Id. der versterkingen van Bergen, Harrewijn, id. in 1700; Id.
van Namen, Harrewijn, id. in 1700; Id. van de stad Luxemburg, Harrewijn, id. in
1700; Id. van Gelderland, Harrewijn, id. in 1700; Id. der versterk. van Zutphen,
Harrewijn, id. in 1700; Id. van Amsterdam, Harrewijn, id. in 1700; Id. van Middelburg,
Harrewijn, id. in 1700; Id. van Utrecht, Harrewijn, id. in 1700; Id. van Deventer,
Harrewijn, id. in 1700; Id. van Leeuwarden, Harrewijn, id. in 1700; Id. van Groningen,
Harrewijn, id. in 1700; Id. van Luik, Harrewijn. id. in 1700.

IV.
Délices des Pays-Bas, uitgave van Foppens, 1700.
Gravuren van Harrewijn die niet voorkomen in den druk van 1697:
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Titelblad, Harrewijn; Manneken-Pis, id.; Stadhuis van Antwerpen, J. Harrewijn; Plan
van het Kasteel van Antwerpen, id., id. in 1720; Stadhuis van Amsterdam, id.;
Koninklijk paleis van Neuburg te Rijswijk, id.

V.
Délices des Pays-Bas, 3 deelen, Brussel 1711.
Deel I.
Titelblad: Harrewijn; Kaart van de Nederlanden, met figuren en de wapens der
provinciën, id.: De dagen der week, id.; Plan der vestingwerken van Brussel, id.;
Het Stadhuis van Antwerpen, J. Harrewijn; De citadel van Antwerpen, in het jaar
t

1562 door den hertog van Alba gebouwd, id.; De S -Servatius-kerk te Maastricht,
id.; De stad Limburg, Harrewijn; De stad Mechelen, id.; De stad Gent, id.; De stad
Rijssel, J. Harrewijn; De Kathedraalkerk van Onze Lieve Vrouw te Doornik, id.

Deel II.
Titelblad, Harrewijn; Bergen, id.; De Lieve-Vrouwenkerk te Valenciennes, id.; De
stad Atrecht, id.; Plan der oude stad van Térouane, id.; De stad Luxemburg, id.; De
stad Amsterdam, id; Het stadhuis van Amsterdam, J. Harrewijn; De kathedraal-kerk
van St-Bavo te Haarlem. id.; Graftomben der prinsen van Oranje te Delft, id.; De H.
Laurentius-kerk te Rotterdam, id.; Het standbeeld van Erasmus, id.; Het hof van
Holland te 's Hage, id.; Het koninklijke paleis van Neuburg te Rijswijk, id.
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Deel III.
Titelblad, Harrewijn; De kathedraal-kerk van Sint Christophorus te Roermond, J.
Harrewijn; De stad Gelderen, id.; De stad Zutphen, id.; De stad Middelburg, id.; De
kathedraal-kerk van St-Pieter te Middelburg, id.; De stad Utrecht, Harrewijn; De
groote kerk te Leeuwarden, J. Harrewijn; De stad Deventer, Harrewijn; De stad
Groningen, J.G. Harrewijn.; Het paleis van den vorst van Luik, J. Harrewijn.; De
Lieve-Vrouwenkerk van Tongeren, id.

VI.
Délices des Pays-Bas, uitgave van Foppens, 1720.
Deel I.
Kaart der 17 gewesten van de Nederlanden, versierd met wapens, Harrewijn; Het
hertogelijk paleis te Brussel, id.; Brux.(ellis); Gezicht op de Sint-Goedele-kerk, id.;
Beeltenis van Sint-Goedele, Harrewijn; Het altaar van het wonderdadig sacrament
te Brussel, J. Harrewijn; De Sint-Pieterskerk te Leuven, Harrewijn; De kathedraal
van Antwerpen, id.; Het stadhuis van Antwerpen, id.; De abdij van Sint-Michiel te
Antwerpen, id.; De abdij van Sint-Bernardus, id.; Id. van Tongerloo, id.; Plan van 's
Hertogenbosch, id.; Kathedraal van 's Hertogenbosch, id.; Vestingwerken van
Zout-Leeuw, id.; Id. van Bergen op Zoom, id.; Id. van Breda, id.; Kasteel van Breda,
id.; Onze Lieve Vrouwen-kerk te Breda, id.; Vestingwerken van Maastricht, id.; H.
Servatiuskerk te Maastricht, J. Harrewijn; Plan van Limburg, Harrewijn; Id. van
Roermond, id.
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Deel II.
Titelblad, Harrewijn; Kathedraal van Gent, id.; Vestingwerken van Brugge, id;
Kathedraal (St. Donatus) te Brugge, J. Harrewijn; Stadhuis van Brugge, Harrewijn,
Brux(ellis); Kathedraal van Yperen, J. Harrewijn; Hal van Yperen, id.; Vestingwerken
van Grevelingen. Harrewijn; Plan van Duinkerken, id.; Id. van Nieuwpoort, id.
Vestingwerken van Ostende, id.; Stadhuis ibid., id.; Vestingwerken van Hulst, id.;
Plan van Sas van Gent, id.; Plan van Rijssel, id.; Beurs van Rijssel, id.; Stadhuis
van Douai, id.; Plan van Doornik, id.; Kathedraal van Doornik, J. Harrewijn; Abdij
van St. Amandus, Harrewijn; Vestingwerken van Bergen, id.; Lieve Vrouwen-kerk
te Valenciennes, id.; Stadhuis, ibid, J. Harrewijn; Vestingwerken van Condé,
Harrewijn; Plan van Maubeuge, id.; Vestingwerken van Ath, id.; Id. van Landrecy,
id.; Plan van Philippeville, id.; Plan van Enghien, id.; Plan van Kamerijk, id.; Metropolis
van Kamerijk, Harrewijn Brux(ellis); Abdij van het H. Graf, ibid., Harrewijn; Stadhuis
van de stad Kamerijk, id.; Metropolis van Keulen, J. Harrewijn Brux(ellis); Abdij van
Liessie, id.

Deel III.
Vestingwerken van Namen, Harrewijn; Id. van Charleroi, id.; Id. van Charlemont,
id.; Id. van Atrecht, id.; Abdij van St. Vaast, id.; Brux(ellis); Vestingwerken van St.
Omaars, Harrewijn; Abdij van St. Bertijn, id.; De Oude stad van Térouane, J.
Harrewijn; Kathedraal van Térouane, Harrewijn, Brux(ellis); Vestingwerken van
Montmédi, Harrewijn; Abdij van Orval, id.; Plan van Luik, id.; Paleis van den prins-
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bisschop te Luik, J. Harrewijn; Onze Lieve Vrouwenkerk te Tongeren; Plan van
Dinant, Harrewijn; Abdij van Lobbes, Harrewijn, Brnx(ellis); Plan van Aken id.; Dom
van Aken, id.; Stadhuis van Aken, id.; Reliquieën en schat van den dom van Aken,
id.

Deel IV.
Plan van Amsterdam, Harrewijn; Stadhuis, ibid., id.; Plan van Dordrecht, Harrewijn,
Brux(ellis); Plan van Haarlem, Harrewijn; Kathedraal van Haarlem, J. Harrewijn;
Graftombe der prinsen van Oranje te Delft, id.; Plan van Leiden, Harrewijn, Brux(ellis);
Plan van Tergou, id; Plan van Rotterdam, Harrewijn; H. Laurentius-kerk te Rotterdam,
J. Harrewijn; Gedenkteeken van Erasmus, id.; Plan van 's Gravenhage, Harrewijn;
Hof van Holland te 's Hage, J. Harrewijn; Koninklijk paleis van Neuburg te Rijswijk,
id.; Plan van Middelburg, Harrewijn; Kathedraal van Middelburg, J. Harrewijn; Plan
van Utrecht, Harrewijn; Stadhuis van Utrecht, id.; Plan van Leeuwarden, id.; Stadhuis,
ibid., id.; Kathedraal, ibid., J. Harrewijn; Groote-kerk, ibid., id.; Plan van Deventer,
Harrewijn; Kathedraal van Deventer, J. Harrewijn; Kathedraal van St. Paulus te
Munster, Harrewijn; Plan van Groningen, id.

VII.
Supplément aux Trophées de Brabant, par Butkens, 1726.
Palatium bruxellense ducis brabantiae, J. Harrewijn; Sylva Sonia, vulgo Sonien
bosch, id.; Kasteel van Trois-fontaines en gezicht op Boitsfort, id.; Hippotrophein
ducis Brabantiae, vulgo de Blinders, id.; Kasteel
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van Genappe, in.; 's Gravensteen te Gent, id.; Paleis der graven van Vlaanderen,
ib., id.; Paleis van Brugge, id.; Zaal van de ridderhofstede van Yperen, id.; Paleis
der graven te Rijssel, id.; Kasteel van Rupelmonde, id.; Kasteel van Vilvoorden, id.;
Kasteel van Bois de la Niepe, id.; Titelblad der beschrijving van het hertogdom
Aerschot, id.; Grafsteen van Denis Laverne de Rodes. id.; Twee met wapens
versierde platen van het magistraat van Brussel, id.

VIII.
Groot kerkelijk Tooneel van Brabant, door Le Roy, 1727.
Insignis Ecclesia Collegiata D. Petri Lovanii, J. Harrewijn; Vlierbacum, S. Benedicti
abbatia, id.; Kerk van St. Michiel en St. Goedele, id.; Kloosters, te Brussel, van de
Minder-Broeders en Miniemen, id.; Begijnhof van Brussel. id.; De Karthuizers van
Brussel, id.; Abdij der Miniemen van St. Franciscus van Paulo, te Brussel, id.;
Monasterium Beatae Mariae Rosae plantatae in Jericho, id.; St-Pieters-kerk ter
Sieken, id.: Kerk der H. Maagd te Laeken, id.; De H. Verlossers-kerk te Antwerpen,
id.; Abdij der Benedictijnen in Waalsch-Braband.

IX.
Groot wereldlijk tooneel des hertogdoms van Braband door Le Roy, 's
Gravenhage, 1730.
Castrum Lovaniense, J. Harrewijn; Castellum Bautersen, Harrewijn; Castellum
Bonlez, id.; Castellum de Herent, id.; Castellum Heverle, J. Harrewijn; Castellum
Jauche, Harrewijn; Castellum
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Laurentsart, id.; Castellum Molembeioul, id.; Castellum de Pieterbais juxta Grez,
id.; Prospectus veteris castelli Beersel, id.; Castellum Blaesvelt, id.; Castellum
Bouchaut, id.; Castellum Braniae-Allodialis, id.; Prospectus castelli Buggenhout, id.;
Prospectus castelli Carloo, id.; Castellum Corroy-le-Château, id.; Castellum
ti

Corroy-le-Grand, id.; Castellum curtis S Stephani, Harrewijn; Castellum Diepesteyn,
J. Harrewijn; Castellum Dijon-le-Val, Harrewijn id.; Castellum Everberg, id.; Castellum
de Fauquez, in het markiezaat van Herzelles, id.; Prospectus castelli Gaesbeke
ante incendium, J. Harrewijn; Castellum Genap, Harrewijn; Castellum Groenhoven,
J. Harrewijn; Castellum Houtnain-le-Val, Harrewijn; Castellum Humbeke, J. Harrewijn;
Castellum Impde, Harrewijn; Castellum Ittere, id.; Gezicht en perspectief van het
lusthuis der parochie Laque nabij de stad Brussel, toebehoorende aan den heer
ti

Baron de Stalle, J. Harrewijn; Castellum la Tour juxta fanum S Lamberti, Harrewijn;
Castellum Leefdael, id.; Castellum Limale, id.; Prospectus castelli Loenbeke, id.;
Castellum Melet, id.; Prospectus castelli Meys, id.; Castellum Moriensart, id.;
Castellum Noirmont, id.; Castellum Ottignies, id.; Prospectus castelli Oyenbrugghe,
id.; Gezicht en perspectief van Klein Roeux, toebehoorende aan den heer Albert
de Trasignies, burggraaf van Bilsteyn, id.; Castellum Promelle, id.; Castellum Reves,
id.; Castellum Rivieren, id.; Castellum Rixensart, id.; Gezicht op het kasteel van den
heer Willem van Hamme, baron van Stalle en Overhem, id.; Prospectus castelli
Steenockerzeel, id.; Prospectus castelli Sterrebeke, id.; Het oudt Ridderlijck Hof
van Terborght, id.; Gezicht en perspectief van het huis en den hof van den burggraaf
de Vuere en Duysburg, id.; Cas-

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

596
tellum Thy, id.; Gezicht op het slot van den heer markies van Trazegnies, id.; Arx
Vilvordiana, id. Castellum Walhain, id.; Prospectus Praetorii Watermade, id.;
Castellum Wildre, id.; Prospectus castelli Willebroeck, id.; Prospectus castelli Bredae
J. Harrewijn; Het Oudt Ridderlijck Hof van Hollaecken, Harewijn; Prospectus castelli
Pul in pago 's Graven-Wesel, id.; Prospectus castelli Ter-Borcht, id.; Prospectns
castelli Loon, in pago Waelderen, id.
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Zedegeschiedenis.
Aard en zede van Willem van Oranje, omtrent de pacificatie van
Gent.
IN de eerste aflevering van 1892 der Dietsche Warande heb ik een merkwaardig
opstel over dit onderwerp van Moriz Ritter, in de Deutsche Zeitschrift für
(1)
Geschichtswissenschaft verschenen, met een paar woorden vermeld. Onlangs
herlas ik dit voor onze geschiedenis zoo nuttig geschrift en besloot, met het oog op
die belangstellenden, welke het oorspronkelijke niet tot hunne beschikking hebben,
het werk van den Duitschen schrijver in eenen beknopten vorm nader te doen
kennen.
De Pacificatie van Gent was, gelijk algemeen bekend is, de uitslag eener
beweging, die na den dood van Requesens in de Zuidelijke Nederlanden ontstond,
ten einde eene vereeniging der aan Spanje getrouw gebleven gewesten met de
opgestane provinciën Holland en Zeeland voort te brengen en tevens het volk tot
openlijk verzet tegen de soldaten des konings en zijn regeeringsstelsel op te hitsen.
Aan de Staten der verschillende provinciën was het natuurlijk voorbehouden die
beweging te leiden. Die van Brabant besloten dan ook tegen de muitende Spaansche
soldaten krijgsvolk te been te brengen en dwongen den Raad van State zijne
toestemming te verleenen. Daarbij bleef het met: de afgevaardigden van Brabant
wilden verder gaan en

(1)

MORIZ RITTER, Wilhelm van Oranien und die Pacification von Gent. Deutsche Zeitschrift fu̇r
Geschichtswissenschaft, 1892.
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eene vergadering van Algemeene Staten uit al de provinciën beschrijven, met het
doel vrede met Holland en Zeeland te sluiten en de nieuwe staatkundige inrichting
van het land niet naar de zienswijze van Philips II, maar volgens den wensch der
bevolking te regelen. Doch ditmaal weigerde de Raad van State zijne bekrachtiging,
hetgeen de beweging niet stremde, want de Staten, die reeds tot eene vijandige
houding tegen de koninklijke strijdmacht overgegaan waren, moesten nu ook met
geweld het gezag van den vorst aantasten.
n

Die staatsaanslag, welke den 4 September 1576 plaats greep, heeft den
geschiedschrijver aangespoord om nader te onderzoeken op welk standpunt zich
Willem van Oranje ten opzichte der verwikkelingen in het Zuiden geplaatst heeft.
Het onmiddellijk gevolg van dezen oproerigen maatregel was dat van de zes
aanwezige leden van den Raad van State vier gevangen genomen en twee in hunne
woning bewaakt werden. Wel is waar werden kort nadien drie raadsheeren in vrijheid
gesteld en konden zij, na drie nieuwe medeleden in hun midden opgenomen te
hebben, weder als Raad van State optreden, doch met dien verstande dat zij zich
niet naar de verordeningen van Philips, maar volgens de inzichten der Staten te
gedragen hadden.
Hoe en door wien is die roekelooze daad voorbereid geworden?
Zeker is dat geen der wettig bestaande lichamen daaraan deel genomen heeft;
de Staten van Brabant, zoowel als de drie leden der Brusselsche gemeente schoven
de verantwoordelijkheid van zich af. Even zoo zeker is het dat slechts één man, nl.
Willem van Heese, zich openlijk voor den bewerker uitgaf. Hij was lid der Staten
van Brabant en bevelhebber der krijgsmacht, door diezelfde overheid aangeworven.
In die hoedanigheid had hij de boven vermelde waardigheidsbekleeders in hechtenis
doen nemen, doch het valt niet te loochenen dat hij, met aldus te handelen, op de
goedkeuring van partijgenooten in den schoot der Brabantsche Staten en der
Brusselsche gemeente mocht rekenen.
Tot welke maatschappelijke kringen behoorden die partijgenooten en gingen zij
zelfstandig te werk of wel stonden zij onder vreemden invloed?
en

Wat dit laatste punt betreft dient in aanmerking te komen dat den 1
1584, toen Brussel door

September
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Alexander Farnese ingesloten en in het nauw gebracht was, eene afvaardiging van
de drie leden der stad vóór de Staten van Holland en Zeeland verscheen en hare
aanspraak op gewapende ondersteuning onder anderen op de voorvallen van den
en

4

September 1576 grondde.
Twee groepen blijken de bewerkers van dien Staatsaanslag te zijn: van de eene
zijde de partijgenooten van Brussel en Brabant, van de andere zijde de
gedeputeerden van Holland en Zeeland, die zich met prins Willem te Middelburg
bevonden. De verstandhouding onder het eedgespan werd door bemiddeling van
Jean Theron, eenen edelman uit Zuid-Frankrijk, die, volgens Marnix, den
Nederlanders uitstekende diensten bewees, ten bate der onderneming voltrokken.
Deze Theron was zelf medelid van het gezantschap, zoo ook Hendrik van Bloeyere,
destijds burgemeester van Brussel en deelnemer aan den Staatsaanslag. De
afgevaardigden waren dus goed ingelicht om met volle kennis van zaken over de
gebeurtenissen te kunnen spreken.
en

Daarmede is het midden, waarin de Staatsaanslag van den 4 September
gesmeed werd, aangeduid. Bij een nader onderzoek der ontwikkeling van het plan
blijkt duidelijk dat de eigenlijke opwekking tot handelen van prins Willem en zijne
naaste omgeving uitgegaan is. Immers de Brusselsche afgevaardigden verklaarden
tegenover de Staten van Holland en Zeeland dat het gevangen zetten van den Raad
van State de executie was van hunne raden en advijsen, met wijlen hoogloffelijker
memorien zijner Exc. en der Gedeputeerden van Holland en Zeeland.
Dus de raad der Noord-Nederlanders en de belofte van hunnen bijstand hadden
de mannen van Brussel tot den beslissenden stap aangezet.
Wanneer was die invloed begonnen te werken? Het antwoord op deze vraag
bevindt zich in eenen brief van Oranje aan Willem van Heese, geschreven juist vijf
dagen - 1 Aug. - nadat de Staten van Brabant het aanwerven van eigene troepen
bevolen en denzelfden van Heese tot bevelhebber benoemd hadden. Het hoofddoel
van dien brief was het gewelddadig optreden der Brabantsche Staten ten voordeele
der omwenteling te bevorderen en de gewapende medewerking der opgestane
provinciën aan te bieden.
Te gelijker tijd schreef de prins dat de besteller nog
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bijzondere mondelinge mededeelingen tè doen had. Daar nu onder degenen, die
tot den aanslag besloten waren, Heese den hoogsten rang bekleedde en Jean
Theron de onderhandelingen daarover bestuurd had, is het hoogst waarschijnlijk
en

dat met dien brief van den 1

Augustus dezelfde Theron mondeling de eerste
en

voorstellen van den prins bloot legde, welke den Staatsaanstag van den 4
September na zich sleepten.
Nadat die roekelooze daad tegen de vertegenwoordigers des konings voltrokken
was, nam de beweging tot eene nieuwe inrichting der Nederlanden, van de Staten
uitgaande, eene snelle vlucht. Die van Brabant aarzelden geen oogenblik om de
hand aan den ploeg te slaan: door hunne bemoeringen vergaderden de Algemeene
Staten te Brussel en werd hun de verplichting opgelegd met Holland en Zeeland
vrede en een verbond te sluiten, de uitheemsche soldaten uit het land te jagen en
in kerkelijk en staatkundig opzicht de herstelling en verbetering der oude rechten
en privilegiën tot stand te brengen.
Ook in dit tweede tijdperk der inwendige onlusten straalt de machtige invloed van
Oranje door. Niet alleen ging hij voort met hulp toe te zeggen, maar hij vond ook de
middelen om de Vlamingen werkelijk te ondersteunen, en zoo de gewapende
samenwerking der opgestane en der getrouwe gewesten in gang te brengen, nog
vóór dat de vrede tusschen hen gesloten was.
Van de buitengewone werkzaamheid en krachtinspanning des vorsten in die
dagen getuigen zijne talrijke brieven, welke in twee afdeelingen moeten gerangschikt
worden, wil men zich den afloop der gebeurtenissen duidelijk voorstellen. De eerste
en

bevat de onderhandelingen over de Gentsche Pacificatie en gaat tot den 28
October, toen de Noord-Nederlandsche afgevaardigden hem het bericht opzonden
dat het sluiten van het verdrag in hoofdzaak bereikt was. Het tweede gedeelte betreft
de aankomst te Luxemburg (3 November) van Don Juan, waarin de vraag gesteld
wordt welke houding tegenover dezen door Philips benoemden landvoogd moet
aangenomen worden.
Willen wij den toestand van Zuid- tegenover Noord-Nederland in dien tijd ten volle
beseffen, dan moeten wij niet uit het oog verliezen dat de gehoorzame provinciën,
gelijk zij te Brussel vertegenwoordigd waren, wel tegen de
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krijgslieden des konings en zijn willekeurig beheer wilden opkomen, doch zich niet
aan zijne heerschappij onttrekken. Oranje daarentegen met Holland en Zeeland
hadden tegen het einde van 1575 reeds den afval van Philips beraamd en slechts
daarom nog niet doorgetast, omdat zij geenen vorst hadden kunnen vinden, die
zich bereidwillig toonde om het bewind te aanvaarden en tevens de macht bezat
om hen tegen Spanje te kunnen beschermen
Deze tegenstrijdige inzichten trachtte de prins te verhelen met de Zuidelijke
provincien te verzekeren dat hij geenszins het wettig gezag des konings wilde fnuiken
en dat nooit gewild had. Doch te gelijker tijd stelden de Algemeene Staten op zijn
aanraden eischen en namen maatregelen, welke tegen dat gezag zoodanig
aandruisten dat het nauwelijks meer in schijn bestond.
Intusschen voerde de prins met de voornaamste Staatslieden der Zuidelijke
provinciën eene drukke briefwisseling en richtte tevens een omstandig vertoog tot
de Algemeene Staten, welke hij op het hart drukte dat zij tot taak hadden de geheele
Nederlanden van de overheersching der Spanjaarden te bevrijden; hij legde hun
zelfs een ontwerp van verzoekschrift aan den koning voor.
De Duitsche schrijver wijdt verder eenige bladzijden aan het bespreken van een
paar brieven, door Oranje destijds geschreven maar niet gedagteekend en toetst
aangaande dit punt de gissingen van Gachard, waarmede hij zich niet kan
vereenigen.
Overigens komt de inhoud dier geschriften nagenoeg op hetzelfde neer: algemeene
vrede en een bij de wet geregeld bestuur voor de geheele Nederlanden; daarom
drong hij op een verbond aan, waarbij niet alleen de Staten maar ook alle personen
van rang en invloedrijke genootschappen zich zouden verplichten Philips af te
zweren, indien hij hun geene voldoening schonk.
Dat de afgevaardigden der Nederlandsche gewesten, op dat tijdstip te Gent
vereenigd, eene dergelijke overeenkomst zouden treffen, daaraan scheen de prins
niet te twijfelen; doch de onverwachte aankomst in het land van Don Juan zou al
en

zijn werken en streven verijdelen, want de Algemeene Staten namen reeds den 6
dier maand het besluit met hem in onderhandelingen te treden en de voorwaarden
zijner erkenning als landvoogd vast te stellen.
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De kans was dus gekeerd, doch Oranje verloor daarom den moed niet. Zal men
met Don Juan onderhandelen? Kan hij als landvoogd erkend worden? Ziedaar de
vragen, die hij opwierp en waarvan de oplossing over het lot der Nederlanden zou
beslissen. Verscheidene brieven over die zoo gewichtige aangelegenheid werden
door hem aan de Algemeene Staten geschreven; zelfs zond hij Marnix van
St-Aldegonde naar de vergadering om zijne bedenkingen uit te leggen en ze in
en

ernstige overweging te doen nemen. Den 30 November stelde die gevolmachtigde
van wege zijnen lastgever den vertegenwoordigers des volks een omvangrijk, best
beredeneerd verslag ter hand, waarin deze nogmaals al de rechtmatige klachten
der ingezetenen tegen het vreemd bewind opsomde en de middelen aanduidde,
die, volgens zijne opvatting van den toestand, geschikt waren om tot eene vereffening
van het aanhangend geschil te geraken.
Hetgeen aan deze stukken hunne voornaamste, steeds duidelijker wordende
beteekenis verleent, is de tegenstrijdigheid tusschen de inzichten van Oranje en
die der meerderheid in de Algemeene Staten. Deze wilden, gelijk reeds gezegd is,
de heerschappij van Philips behouden, terwijl de prins de volkomen onafhankelijkheid
en

der Nederlanden beoogde Zoolang nu, gelijk dat sedert den 4 September het
geval was, het oppergezag bij de Algemeene Staten berustte - de Raad van State,
die aan het hoofd der regeering stond. was hun gedienstige tolk - kon die
tegenstrijdigheid verholen blijven en Oranje al zijne krachten inspannen om eene
tijdelijke bevrijding van Spanje in eene voortdurende te doen overgaan. Doch met
het verschijnen van eenen door den koning benoemden landvoogd was de verbinding
van zulke uiteenloopende bestanddeelen niet meer mogelijk; het gold: of wel den
nieuwen bewindvoerder op voorwaarden, al waren zij nog zoo streng, maar toch
uitvoerbaar, te huldigen of wel hem uit het land te verwijderen. ‘Met Don Juan,’
schreef hij, ‘valt niet te onderhandelen zoolang de Spanjaarden en andere
vreemdelingen, militairen zoowel als burgerlijke beambten, nog in de Nederlanden
zijn, evenmin mag het voortzetten van den oorlog tegen de uitheemsche troepen
gestaakt worden.’
Dit is het hoofdonderwerp van al zijne brieven en vertogen. Stoutheid aan
vastberadenheid parende sloeg hij zelf de Algemeene Staten voor zich van Don
Juan te ver-
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zekeren en met Diedenhoven ook Luxemburg, zijne voorloopige verblijfplaats, te
bezetten; zoo zoude de broeder van Philips in de onderhandelingen met den koning
tot gijzelaar kunnen dienen. Met behulp zijner aanhangers in de Algemeene Staten
hoopte Oranje dien aanslag door te drijven, doch deze weigerden ronduit hunne
toestemming en knoopten ijverig betrekkingen met den landvoogd aan.
en

Nog wilde Oranje het hoofd niet in den schoot leggen: in eenen brief van den 24
November vestigde hij de aandacht der gezaghebbers op de bepalingen der
Gentsche Pacificatie, volgens welke geene verbintenis tegenover Don Juan zonder
overeenkomst met hem, den vorst, en de Staten van Holland en Zeeland rechtsgeldig
kon zijn. Het hielp niet; zijne raadgevingen vonden geenen weerklank, de
meerderheid durfde niet tot het uiterste besluiten. Toen greep hij naar eene laatste
reddingsplank en met het oog op de voorgenomen onderhandelingen met Don Juan,
omschreef hij met nadruk de hoofdvoorwaarden, welke daarbij tot grondslag moesten
dienen.
‘Vorst en volk’, zeide Oranje, ‘hebben wederzijdsche verplichtingen aangegaan;
treedt eene der partijen buiten deze verplichtingen, dan herneemt de andere hare
volle vrijheid’. Daar nu Philips, volgens den prins, met het schenden der bestaande
wetten en privilegiën en zijn willekeurig beheer, de rechten der ingezetenen miskend
heeft, zijn deze volgens hem gemachtigd aan den koning de verschuldigde
gehoorzaamheid op te zeggen en alle poging tot geweld met geweld te keer te gaan.
Het is de taak der Staten over het naleven der wetten te waken, want zij
vertegenwoordigen het gezamenlijke volk, wiens vrijheid en welvaart aan hunne
handen toevertrouwd zijn; in die hoedanigheid hebben zij den eed, door den koning
bij het aanvaarden der regeering afgelegd, bekrachtigd. ‘Weest indachtig’, zeide hij,
‘dat gij niet uwe persoonlijke belangen te bezorgen hebt, maar dat eene ontelbare
menigte edellieden, burgers, landbouwers, enz. omdat zij niet allen konden
tegenwoordig zijn, U verkozen, hun leven in uwe handen gesteld hebben, met het
vaste vertrouwen dat Gij, als hunne wettig aangestelde lasthebbers, zonder
achterdocht de vrijheid van het gemeenschappelijk vaderland zult handhaven en
hen tegen de onverdragelijke dwingelandij der regeering beschermen.’ Als
voorstanders van de rechten der bevolking moesten de Algemeene Staten niet
alleen een
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waakzaam oog op het landsbestuur houden, maar ook dat bestuur zijne richting
voorschrijven. De leus van den prins was: ‘Het beheer der Nederlanden door de
Algemeene Staten met gehoorzaamheid aan den koning binnen de palen der wet.’
Dat Philips die eischen niet zou inwilligen stond te verwachten en daarom moest
hem de macht om kwaad te doen ontnomen worden. Derhalve moest Don Juan de
koninklijke troepen afdanken en over de krijgsmacht der Staten geen gezag krijgen;
zonder toestemming der Staten zou hij geene soldaten mogen aanwerven, zonder
hun verlof geene bezettingen in de steden leggen, en als afdoende waarborg
moesten de sterkten, gebouwd om de bewoners in bedwang te houden,
oogenblikkelijk gesloopt worden. In de leiding van het bestuur moest de landvoogd
onder het toezicht der Algemeene Staten geplaatst worden en deze zouden den
Raad van State en eenen anderen Raad voor het beheer der geldmiddelen
aanstellen. Ten slotte, ten einde de regeering te beletten bij voorkomenden
tegenstand de volksvertegenwoordigers eenvoudig naar huis te zenden, moest
uitdrukkelijk in het verdrag opgenomen worden, dat de Staten naar goedvinden
meermalen in het jaar konden vergaderen om de handelwijze der regeering gade
te slaan en hare besluiten te billijken of te wijzigen.
De prins kon wel denken dat Philips deze eischen, welke volgens de toen
heerschende begrippen als oproerig beschouwd werden, zou afslaan, maar hij was
het talmen en weifelen moede, de toestand was zoo netelig geworden, dat de
Nederlanders, zonder omwegen, tusschen eene volstrekte onderwerping aan den
koning en eenen gewapenden opstand te kiezen hadden...
o

Ondertusschen blijkt uit het bovenstande opnieuw 1 dat Willem steeds gestemd
o

was anderen de kastanjes uit het vuur te laten halen, 2 dat hij door onaanneembare
eischen aan de Spaansche Regeering te doen, zijne verzekering van
gehoorzaamheid aan Philips verloochende, juist gelijk Marnix voorsloeg dat de
o

koning als voorwaarde van onderwerping het calvinisme moest vrijlaten, 3 blijkt uit
de artikelen der Pacificatie zelve dat Oranje in België geloofsvrijheid zou dulden,
doch in zijn gebied Holland en Zeeland het bekende Cujus regio illius et religio mocht
o

invoeren; eindelijk 4 dat het hem dus om gelijke vrijheid niet te doen was; en zoo
heeft hij dan ook de Pacificatie niet onderteekend.
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Tot de verdere bemoeiingen van Willem van Oranje aangaande de onderhandelingen
der Staten met Don Juan en zijn streven om den hertog van Anjou tot hoofd der
Nederlanden te doen uitroepen en koning Hendrik III van Frankrijk tot eenen
machtigen beschermer te krijgen, heeft de Duitsche schrijver zijn onderzoek niet
uitgebreid, omdat dit niet in zijn plan lag.
J. MICHEELS.
Gent, Augustus 1893.
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Boekenkennis.
't Recept van den Dokter. Blijgeestig kamerspel in vier bedrijven, door BETSY PERK.
Hoorn, A.C. Boldingh, 1893.
Dergelijke tooneelwerken verdienen alle aanmoediging. Erkent men daarin ook
niet het diepgaand vernuft van Shakespeare of het doordringend verstand van
Go the, dit spel is uit goeden geest en reinen kunstzin gevloeid, het is van
behagelijke en leerrijke vinding; het doet de schrijfster alle eere aan. De rollen van
van Galen en de oude mevrouw Heuvelaer zijn met weinige trekken zeer goed
geteekend. Het spel laat eenen aangenamen harmonischen indruk na. Ware de
plaats ons gegeven, wij zouden het gaarne nader ontleden.
De tweede titel ‘Blijgeestig kamerspel’ is vernuftig gevonden. Hij duidt den geest
van 't stuk treffelijk aan.
‘Ughlu’ De Finlandsche, van FELIX DAHN. Amersfoort, G.J. Slothouwer. 158 blz.
o

8 .
Eene goede vertaling van Wijsman eener vertelling van Felix Dahn, den
beroemden schrijver van den Kampf um Rom en zoovele andere belangrijke
historische romans.
Wij vinden hier eene zedeschets der bewoners van ‘een klein land in de bocht
waar de oceaan in noordelijke richting verloopt. Het eiland had geen naam.’ Hier
landt een schipbreukeling Herald, die door de heidensche jonkvrouw (?) wordt
verpleegd in een eigen door haar gebouwde hut. Hier deelt hij hare wilde vreugd
en smart en hare kinderlijke aanhaligheid, tot dat er eene gelegenheid komt zich
eene boot te timmeren en weg te vluchten, achtervolgd door de hartstochtelijke
wilde, het, ‘listige verraderllijke schepsel’, dat hem nazwemmend in de golven scheen
om te komen. Herald wordt koning, sterft, zijn lijk wordt verbrand. Plotselijk verschijnt
Ughlu en stort zich in de vlammen.
Dit dramatje is zeer schilderachtig uitgewerkt, zonder daarom aanstootelijk te zijn,
wat in onze nieuwe romans al meer en meer eene bijzonderheid wordt. Want onze
meest ernstige, oude, deftige tijdschriften geven geene waarborg meer dat er niet
tooneelen in worden geschetst, waarbij eene zedig opgevoede jonkvrouw niet moet
blozen. Blader den jaargang 1893 maar door, lezer.
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Wij wenschen daarom den heeren Wijsman en Slothouwer geluk met hunne keuze,
om ons de Germaansch-heidensche zeden te doen kennen.
Dreizehn Linden. DE LEPELEER heeft, bij herlezing en nieuwe studie, erkend dat
zijne vertaling den tekst, hier en daar, niet met al de wenschelijke juistheid vertolkte,
- en in de plaatsen waar zulks het geval was, zijn vers gewijzigd.
Hij heeft zijne vertaling gezurverd van archaismen en gewestwoorden waar deze
kunnen gemist worden; rijm en rythmus meer verzorgd, en zoo de assonanten en
halve rijmen door volle rijmen vervangen.
Dr. H. CL.
Gids door Walcheren, uitgegeven door de Vereenigingen tot Bevordering van het
Vreemdelingenverkeer te Walcheren, te Middelburg en te Vlissingen. - Middelburg,
J.C. en W. Altorffer. 10 cents
Op dit boekje, dat voorziet in een dringende behoefte, vestigen wij gaarne de
aandacht. Walcheren geraakt hier te lande als doel voor een uitstapje meer en meer
in gunst, en al wie eens een kijkje ging nemen op die kurieuze bevolking, heeft
betreurd dat hij zich voor de eenvoudigste inlichtingen tot Baedeker moest wenden
of ....ze missen. In Holland is er in tal van steden een ‘Vereeniging tot Bevordering
van het Vreemdelingenverkeer,’ een uitmuntende instelling, iets wat wij in ons land
X of Z-attractions zouden doopen, waarbij het dan gewoonlijk blijft. Het eerste werk
van zulke Vereenging is gewoonlijk het samenstellen en uitgeven van een
goedkoopen gids. Voor vele steden in Holland bestaat er een ‘Gids’ met zeer
uitvoerige beschrijving der merkwaardigheden, en meest met tal van afbeeldingen,
met kaartjes, platte gronden, enz.: dat alles voor 30 cents, of minder. Op Walcheren
heeft deze ‘Vereeniging’ thans nog beter gedaan: haar gids kost slechts 10 cents.
Alleen deze prijs, voor een boekje dat genoegzaam inlicht over wat te zien is,
hotels aanwijst met prijsopgave, en tal van adressen geeft die op reis kunnen van
dienst zijn, is een waarborg dat het zal gekocht worden. Het bevat 10 aardige
plaatjes: voor Middelburg, de Stations-Straat, het Stadhuis, De Lange Jan met de
Graanbeurs, de Koepoort; voor Vlissingen, de Pottenkade, het Beursplein met de
Bellamykade, het Begaanbaar Hoofd, het Strand met het Hotel des Bains; het
Badpaviljoen te Domburg en de Groote Kerk te Veere. Reeds als ‘reissouvenir’ zou
men het boekje niet willen missen.
Ik wenschte wel, had men onder de bezienswaardigheden niet vergeten wat ik
aanzie als de voornaamste, van het standpunt van den vreemdeling althans. Ik
meen de boerenbevolking. Dat de geboren Zeeuw dát niet weet, is gansch natuurlijk;
maar als vele vreemdelingen zich laten overhalen tot een uitstapje in Zeeland, dan
is het juist omdat in dit gewest de nationale kleederdracht is bewaard gebleven.
Juist
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zulk feit maakt Walcheren tot een der merkwaardigste gewesten in ons werelddeel.
Op onzen tijd wordt alles zoo eenvormig, zoo eentonig; en dáár, aan onze grens,
te bereiken op een paar uur reizens per spoor of per boot, leeft een volksstam die,
trots het moderne nivelleeringswerk, zich zelf is gebleven! Dat feit kan niet genoeg
in 't licht gesteld worden, en de Gids was daar de plaats voor. Gaarne had ik er dus
een paar afbeeldingen van kleederdracht in gevonden, met een kort woord van
beschrijving en een aanduiding omtrent de kermis te Middelburg. Immers, dan, d i.
in het begin van Augustus, is het wel de geschikste tijd om Walcheren een bezoek
te brengen. Dan ziet men de gansche boerenbevolking, op haar kermisbest, naar
‘de stad’ komen, de verstandige menschen te voet, de kermishouders, jolige jongelui,
knechts en meiden in hun speelwagentje. Hoezeer het er anders ‘streng deftig’
toega, in de kermisweek houdt Zeeland feest, en nog altijd op de manier welke Jan
Steen zoo kleurig heeft weergegeven. Een Hollandsche kermis is het beste
commentaar op de kunstvoortbrengselen waarin de schilders der Hollandsche school
de volkszeden tot onderwerp hebben genomen.
Juist wegens die eigenaardige zeden, welke tot heden zijn blijven bestaan, wegens
die kleederdrachten welke tegenwoordig zoo zeldzaam worden, beveelt zich
Walcheren aan als doel van een uitstapje, meer dan menige andere streek waar
het vaak als ‘de bon ton’ geldt een gedeelte van den zomer door te brengen.
AUG. GITTÉE.
Maria Almanak voor het jaar onzes Heeren 1894, Jaarboek der aartsbroederschap
van O.L.V. van het heilig Hert, te Averbode, onder hoofdredactie van FR.S. DAEMS,
o

der abdij van Tongerloo; 15 jaar. Averbode, Stoomdrukkerij van J. vander Linden,
o

1893, in-8 , met platen.
Kanunnik Daems, een der werkzaamste leden onzer Vlaamsche Koninklijke
Academie, is niet alleen een verdienstelijk schrijver, een knap dichter, een uitmuntend
kanselredenaar, maar tevens een practisch man. Vlaming in bloed en leven laat hij
nimmer eene gelegenheid heengaan zonder ze, in belang der vlaamsche zaak te
benuttigen. Naast zijn godsdienstig knrakter, heeft zijn Maria-Almanak een recht
vlaamsche strekking.
Ruimschoots moet hij bijdragen om in onze Kempen den smaak der vlaamsche
letteren te verspreiden.
De bijdragen in proza zijn wel gedacht en wel geschreven. Wij lazen met genoegen
Christina Osy, Drie-Koningenavond (J. Muyldermans), Sinjoor als Christen, Tyroler
legende, Zonder God, Een Bey, Zelfopoffering, en O.L. Vrouw der Overwinningen,
te Parijs. Vloeiend en aangenaam tevens zijn de dichtstukjes: Aan Zuster D., bij het
afleggen harer Kloostergeloften, Hulde aan Maria, In 't Vrije Veld en Ave Maria!
Ook de etskunst heeft haar aandeel in den bundel. De platen die er in voorkomen
zijn niet zonder waarde. Met genoegen zagen wij dat kanunnik Daems ook
e

voorstellingen kiest uit den rijken voorraad onzer Vlaamsche etsers van de 17
eeuw; het getuigt voor zijnen kunstsmaak. Die platen zijn

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

609
toch even lief, even bekoorlijk van opvatting, als vervuld van christelijk gevoel!
Het ontwerp voor een nîeuw altaar van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart, voor
de kerk van Averbode, komt mede in den Almanak voor. Het is vervat in den smaak
der prachtige abdijkerk, eene der schoonste gedenkbouwen, in den Rubensstijl, in
Belgié opgetrokken. Wij wenschen den Maria-Almanak vele lezers en lezeressen.
V.E.
De waaier, naar ‘Lady Windermere's fan’ van OSCAR WILDE.
Oscar Wilde bezit, als Engelsch aestheticus, ook bij ons zekeren naam. Hij is een
Engelschman, die gaarne Parijzenaar zou willen zijn. Eenige maanden geleden
schreef hij een drama voor Sarah Bernhardt; de censuur verbood het; hij dreigde
zich als Franschman te zullen naturaliseeren. Hij heeft novellen en gedichten
geschreven, die vooral om de mooie illustraties van belang zijn. Het meest bekend
is hij door zijn artistieke en philosophische leerstellingen. Naar paradoxen en
buitensporigheden jaagt hij als geen tweede. Leugen en moord heeft hij als ware
kunst verdedigd; de natuur als leelijk en banaal in den ban gedaan; moraal en
philosophie acht hij in een kunstwerk overbodig; het streven naar waarheid in de
litteraire kunst - onzinnig Voor alles maakt hij den indruk een farceur, een ‘opsnijder’
te zijn, en dat kan hem in onzen tijd, waarin men van den dichter in de eerste plaats
eenvoud en oprechtheid verlangt, moeielijk vergeven worden. Carlyle heeft het zoo
mooi gezegd: ‘In de oprechtheid, niet in het nieuwe schuilt de ware
oorspronkelijkheid.’ In zake van tooneel heeft Wilde verklaard, dat het kostuum van
overwegende beteekenis is. Na het kennis maken met De waaier verwondert dit mij
niet. De helft van zijn waarde moet het stuk aan de pracht der kleedij en der
mise-en-scène ontleenen. Het is een mengelmoes dat aan te hooren en te verteeren
is, omdat de schrijver het met een pikante saus van geestigheden en philosophische
spitsvondigheden, van stelregels en paradoxen heeft overgoten. De wijsbegeerte
is vaak van den kouden grond, de geest niet steeds even frisch en ongezocht;
beiden worden te pas en te onpas, in alle mogelijke toestanden aangebracht; het
neemt niet weg dat men er door geboeid en geprikkeld wordt. Als zuivere
tooneelvertooning is De waaier zelden gebrekkig of onhandig; de meeste tooneelen
loopen goed en natuurlijk, de bedrijven eindigen handig.
K.J.M., in De Amsterdammer.
Pelléas en Mélisande van MAURICE MAETERLINCK, vertaald door NINETTE DE VRIES.
's Gravenhage, Gebr. Belinfante. Brussel, Paul Lacomblez, 1892.
Het is reeds de tweede druk dezer vertaling. De eerste kregen wij niet onder 't
oog. Zij is in verreweg de meeste opzichten voortreffelijk, en toont een waar talent.
De fransche volzinnen zijn wezenlijk
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vernederlandscht, zonder aan den zin te schenden. De zin! Ja, zeker blijft het, dat
de ragfijne toestanden en de gesprekken, veeleer franschdan nederlandsch gedacht
zijn. De vertaling wordt er des te moeilijker om.
Er is zooveel over dit stuk geschreven dat elk onzer lezers het wel door en door
kent. Het verraadt veel en eigenaardig talent. Of de indruk die het maakt een gezonde
en blijvende zal zijn,... is tot daaraan toe.
Moge mej. de Vries aan de letteren nog menigen dienst bewijzen, wellicht door
eigen werk.
Galilée et la Belgique. Essai historique sur les vicissitudes du système de Copernic
e

e

en Belgique (XVII et XVIII siècle), par le docteur GEORGES MONCHAMP, prêtre du
diocèse de Liège, lauréat de l'académie royale de Belgique, professeur de
philosophie au Séminaire de Saint Trond. - Saint Trond, Moreau-Schouberechts,
1892.
Voorzeker is niemand beter in staat een werk op te stellen over Galilei en de
belgische geleerden, dan de schrijver van Le Cartésianisme en Belgique. Gedurende
langen tijd heeft hij de gebeurtenissen opgezocht en aangeteekend die getuigenis
afleggen van den invloed der geleerden die in ons land de twee laatste eeuwen
versierd hebben.
De heer Monchamp heeft betrekkelijk ‘Galilei in Belgie’ eenen overvloedigen oogst
van zeer merkwaardige schriftstukken ingezameld, waarvan een groot getal nog
niet uitgegeven is.
Hij heeft daarvan met dat historisch geweten, die duidelijke methode partij
getrokken, welke zijne andere werken kenmerken.
Eerst herinnert de schrijver ons aan Galilei's ontdekkingen en duidt nauwkeurig
de strekking aan der besluiten, in 1616 en 1633 te Rome genomen; vervolgens
toont hij ons hoe de betrekking tusschen den florentijnschen geleerde en Belgie
is ontstaan. Hij vindt gelegenheid om te bewijzen dat ons land ‘niet onverschillig
bleef aan de nieuwe ontwikkeling der wetenschap door Galilei's genie te wege
gebracht.’ Verder toont hij ons welke ontvangst door de geleerden van ons land aan
de denkbeelden van Kopernigk en Galilei vóór en na de veroordeeling van 1616,
ten deel viel.
De schrijver blijft vooral stilstaan bij het karakter en de werken van Libert
Froidmont, door wien het wetenschappelijk onderwijs van Leuven wordt
vertegenwoordigd gedurende de geheele eerste helft der zeventiende eeuw.
Groot was de indruk welke in Belgie, in 1633, de openbaarmaking van het oordeel
en Galilei's afzwering uitoefende. De heer Monchamp doet ons de wisselvalligheden
kennen, waaraan Copernicus gedachte in Belgie was bloot gesteld en houdt stil bij
den strijd waartoe die gedachte bijzonder aan de hoogeschool van Leuven aanleiding
gaf.
De twee processen van Martin van de Velden doen ons de levendigheid van die
twist gevoelen.
De schrijver schetst bij deze gelegenheid d e i n r i c h t i n g d e r o u d e
h o o g e s c h o o l v a n L e u v e n ; hij verhaalt ons welke betrekking er
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bestond tusschen haar en den Raad van Brabant; hij schetst hare verhouding tot
den Bijzonderen Raad en spreekt van de overwegende rol, die de Internuntius aan
het hof van den gouverneur der Nederlanden speelde, bij gelegenheid der genoemde
twisten.
De studie sluit met een zeer belangrijk hoofdstuk over ‘het stelsel van Kopernigk,
e

in de 18 eeuw.’
Een groot aantal bewijstukken zijn aan het werk van den heer Monchamp
toegevoegd. De teederste vraagstukken, welke de geschiedenis van Galilei opwerpt,
worden door eene grondige leer toegelicht.
De heer Monchamp heeft onze nationale letteren met eene uitmuntende
monographie verrijkt, die den schrijver eer aandoet, en opnieuw bewijst, welke
eervolle plaats onze provincie n bekleedden in de geschiedenis der wetenschappen
van de laatste eewen.
Ridder E. DESCAMPS.

Moderne Duitsche Dichters,
door Pol de Mont.
(1)

I,

Heeft Sudermann, toen hij zijn drama, Sodoms Ende dichtte, het tragisch einde van
den ongelukkigen Stauffer-Bern vóór oogen gehad?
Ik ontveins mij niet, dat tal van karaktertrekken, den beiden hoofdpersonen dezer
vrucht der moderne Hoogduitsche tooneelletterkunde: den genialen kunstschilder
Willy Janikow en zijn schatrijke beschermster en vriendin, de schitterende ‘mondaine’
Adah Barczinowski, eigen, geenszins zijn terug te vinden in deze levende modellen:
den Zwitscherschen kunstenaar Karl Stauffer-Bern, en de om haar excentriciteiten
evenzeer als om haar rijkdom welbekende Lydia Escher. Toch schijnt het mij
geenszins onmogelijk, ja, niet onwaarschijnlijk zelfs, dat de noodlottige liefderoman,
welke thans in het hier aangekondigde boek door Otto Brahm voor het eerst
eenigszins volledig verhaald wordt, als gezegd, niet geheel vreemd zij gebleven
aan het ontstaan van Sudermann's arbeid.
Dat er tusschen Willy Janikow en Stauffer-Bern meer dan éen punt van
overeenkomst valt waar te nemen, is onloochenbaar. Evenals deze door zijn portret
van Max Klein, zoo is gene, door zijn schilderij Sodoms Ende, plotseling beroemd
geworden. Evenals de jonge Zwitser uit dezen door het leven zelf geweven roman
zich door zijn hartstocht voor de overbeschaafde echtgenoote van zijn vroegeren
vriend en schoolmakker eerst tot een zeer hooge opvatting zijner artistieke roeping,
weldra

(1)

Karl Stauffer-Bern. - Sein Leben, seine Briefe, seine Gedichte, von Otto Brahm. Nebst einem
Selbstporträt des Kunstlers und einem Briefe von Gustav Freytag. - Stuttgart, G.J. Go schen.
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tot onvruchtbaar dwepen, en eindelijk tot al de martelingen der wanhoop vervoeren
laat, evenzoo voelt de held uit Sodoms Ende van Sudermann zich zelven eerst
zedelijk, daarna geestelijk ten gronde gaan, tot hij ten slotte, nog meer dan Stauffer
zelf, door het aanvaarden van stoffelijken onderstand en overdreven geschenken,
onteerd, in den dood een bevrijding zoekt.
Dat leven van Karl Stauffer-Bern is,. in al zijn brutale moderniteit, een aangrijpend
tijdbeeld en een vreeselijke les.
Een tijdbeeld: - al te dikwijls toch komt het, op onze dagen voor, dat uit de lagere
of middelbare standen ontsproten artisten zich, tengevolge van een enkelen of een
paar eerste zegepralen, als bij tooverslag verplaatst zien in een midden, hetwelk maatschappelijk veel hooger dan dat van hun eigen oorsprong en van hun
tegenwoordige omgeving, - van de kunst alleen den uiterlijken of zelfs een valschen
schijn meer weerspiegelt dan bezit, zoodat de zwakke jonge man, o, zeker wel voor
al het lagere in zijn wezen, verzadiging en ja oververzadiging vindt, doch dan meestal
alleen ten koste van al het hoogere in zijn van natuurwege anders rijken aanleg.
Een vreeselijke les: - alleen dan, wanneer hij is toegerust met meer dan gewone
vastheid van karakter, kan de van aan zoovele gevaren blootgestelde en door den
band nog geheel onervaren artist hopen, dat hij, na den bedwelmenden roes van
al het genot, hetwelk een oververfijnde wereld hem zoo kwistig aanbiedt, tijdig nog
en naar ziel en geest en lichaam ongeschonden, den weg zal terugvinden naar het
stille heiligdom der kunst, naar de bron van alle hoogere inspiratie, de natuur.
Gelukkig nog, indien hij, als Stauffer-Bern zelf, er niet tot zelfs het eenvoudig
gebruik zijner rede - hij bracht een tijd in een krankzinnigeng esticht door - en zijner
persoonlijke vrijheid - eenige maanden sleet hij in de gevangenis - bij inboet.
Op voortreffelijke wijze kenschetst Otto Brahm in zijn boeiend verhaal van Stauffers
leven zijn hartstocht tot Lydia Escher, de echtgenoote van een bekenden in zijn
land hooggeplaatsten Zwitser.
‘Keme volle Natur, wie der Mann, dem sie Neigung geschenkt, sicher eines
Gefuhls, auch wo es gegen die Sitte verstiess, war Lydia, Escher, sondern die
verfeinerte, hochst nervo se, halben Empfindungen gehorchende Tochter einer
Ueberkultur; er, heraufgestiegen aus seinen Heimatsbergen, umweht vom Anhauch
der Alpen, ein geniales Kind des Volkes; sie, die letzte eines Patriziergeschlechts,
eine Stuben- und Treibhauspflanze, vor dem rauhen Winde des Lebens erzitternd.
Eine Hedda-Gabler-Natur, mit allen Merkmalen degenerirender Rasse; zerstörend
auch die Kraft des Mannes und zuletzt nur eines wollend und gewinnend: “in
Schönheit” sterben. So trieb sie Stauffer in den Tod, bald sich selber.’
En Brahm herleest ons uit het dagboek dezer Zwitsersche fin-de-siècle
-verschijning deze volzinnen:
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‘Il ne faut pas que les choses durent longtemps, surtout les belles. Rien n'est triste
comme la désillusion.’
En elders:
‘Lequel des deux est plus triste, perdre un être aimé par la mort ou par la vie?’
En eindelijk:
‘On songe à toute sorte de volupté; mais on ne songe pas assez à la volupté de
la mort.’
Het belangrijkste deel van Brahm's boek is vervat onder den titel Stauffers Briefe.
Al kan ik er, evenmin als Fritz Mauthner, met den besten wil der wereld met die
‘naive Aeusserungen eines nur seiner Kunst lebenden Kunstlers’ in erkennen, toch
waardeer ik ze ten zeerste als kostelijke dokumenten van de uitzonderlijke zoo
literaire als plastische begaafdheden van dengene, die ze schreef.
Lezenswaardig vooral is de meestal vluchtige beoordeeling van groote kunstenaars
uit vroeger en later tijd, als Rubens (bl. 83), Courbet (bl. 62), Emile Wauters (bl. 67),
Böcklin (bl. 118), Max Klinger (bl. 197).
Zijn eigenaardige uitspraak over de Fransche Kunst - ‘der Franzose ist nicht aus
dem Material aus dem die Konige der Kunst geschaffen sind’ (bl. 106), is intusschen
meer pikant dan rechtvaardig.
Van de gedichten, welke Brahm uit Stauffer's nalatenschap mededeelt, valt niet
veel te zeggen. Van haast alle laat de vorm heel wat te wenschen over!
Een enkel echter - ik deel het hieronder mede - heeft mij diep getroffen, ofschoon
er slechts een zeer ziekelijke overtuiging en een ongezond leven uit spreekt..
Deze verzen zijn met 's dichters hartebloed geschreven!
Es ist so kalt, es glanzt so rein
der helle Schnee beim Mondenschein.
Es steht der Strom, es starrt das Eis:
wie ist die Nacht so kalt und weiss.
Dort gehen zwei, wer mag es sein?
Beim Mondenschem, beim Mondenschein.
Sie stehn am Strom, es blinkt das Eis:
wie ist die Nacht so kalt und weiss.
Ein leiser Schrei; es ist vorbei.
Es gingen zwei, es gingen zwei,
wohl an dem Strom beim Mondenschein;
das Wasser mag wohl stille sein,
beim Mondenschein, beim Mondenschein.
Es starben zwei beim Mondenschein,
ein Knabe und ein Magdelem.
Das Wasser, wird es stille sem? Es war am Strom, es war so weiss:
Wie ist die Liebe glühend heiss!
Vrij vertaald:
Het is zoo koud; wat glanst zoo rein
de helle sneeuw in den maneschijn.
Vast ligt de stroom; het ijs kraakt zacht,
hoe blank en koud is deze nacht.
Daar gaan er twee... wie mag het zijn?
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in den maneschijn, in den maneschijn...
Zij staan op d'oever; 't ijs kraakt zacht,
hoe koud en blank is toch de nacht!
Een zachte gil . Het is voorbij,
Getweeen kwamen, kwamen zij,
tot bij den stroom in den maneschijn.
O 't water mag wel stille zijn
in den maneschijn, in den maneschijn.
Twee stierven, in den maneschijn,
een jongling en een maagdelijn.
O 't water, zal het stille zijn? [breed
't Was bij den stroom... zoo blank... zoo
Wat brandt de liefde gloeid heet!
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(1)

II .
(2)

Minder oorspronkelijk misschien dan Barsch, minder vruchtbaar stellig dan Arent,
schijnt de dichter van Strandgut, de mede tot de jongeren behoorende Reinhold
Fuchs, tevens veelzijdiger van inspiratie, dan de eerste, bezadigder van gevoel dan
de tweede, en rijper van vorm dan beiden.
Veropenbaart Arent zich als uitsluitend, Bauch als bijna uitsluitend lyrisch dichter,
Reinhold Fuchs weet tevens onze aandacht te boeien door een zoo treffend
opgezette als eenvoudig vertelde idylle, zooals b.v. die roerende ‘Herinnering aan
de Noordzee’ (Inge), waarin wij iets van die innige gemoedelijkheid en dien kalmen
verhaaltrant waardeeren, welke Tennyson's Dora of Henoch Arden tot zulke
uitgelezen meesterstukjes stempelen.
Evenals Arent schildert Fuchs gaarne landschapjes en stadsgezichten. Zijn
schilderijtjes zijn echter met vaster hand geteekend, meer in de onderdeelen
uitgewerkt, dan die van zijn confrater, ofschoon zij, bij de uitmuntende
Stimmungsbildern van dezen laatste stellig weer onderdoen, in het dubbele opzicht
der juist weergegeven impressie en der welluidendheid. Zijn manier gelijkt meer op
die der Nederlandsche landschapschilders van vóor een twintigtal jaren; die van
Arent herinnert meer aan de natuurvertolking der impressionisten van den laatsten
tijd.
Gudhjem, Siesta auf Sermione, Die wandernde Dune, Capri, zijn wellicht Fuchs'
volmaaktste stukjes in dit vak. Een enkel daarvan wensch ik hier mede te deelen.

Siesta auf Sermione.
Auf der Terrasse sassen wir;
Des Wirtes Sohnlein, Gino,
Pfiff leis ein altes Fischerlied
Und wiegte den j ngsten Bambino.
Des Monte Baldo Felsenstirn
Stand hell im Abendglanze:
Kein Lufthauch zog; der Hafen lag
Wie Glas im Schilfeskranze.
Und weithin schliefen die Wasser all,
Die von der Welt uns schieden;
Im Oelwald nur ein Sauseln ging
Und flusterte: ‘Frieden, Frieden!’
Im S den ragte fern ein Turm. ‘Wie heisst es, sag mir's, Gino?’ Da rief der Knabe leuchtenden Blicks:
La torre di Solferino
In het Nederlandsch;
Wij zaten op het hoog terras.
De zoon des waards, klein Gino,
floot zacht een heel oud visscherlied
en wiegde den jongsten Bambino.
(1)
(2)

Strandgut. - Neue Gedichte von Reinhold Fuchs. - Gera.-Karl Bauch, 1890.
Zie over Barsch en Arent De Toekomst.
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De hooge top van den Baldo berg
stond helder in 't avondglansen.
Geen windje woei' De haven lag
als een spiegel, dien riet zou bekransen.
Wijd in 't ronde sliepen de golven, die
Van de wereld ons hielden gescheiden,
Slechts in 't olijfbosch suizelde 't nog,
als stemmen die ‘vrede’ zeiden.
In 't Zuiden stak hoog een toren op.
‘Hoe heet die toren, Gino?’
Toen riep de kleine met vonklenden blik:
‘La torre di Solferino!’

Die wandernde Düne is geschreven in den uit Heine's Nordsee-
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bildern bekenden rhapsodievorm, welke - te recht - door de meeste jongere Duitsche
dichters met voorliefde wordt beoefend. Om dit heerlijke stuk hier over te nemen,
is het echter wat al te lang. Toch kan ik niet nalaten de aandacht te vestigen op de
onderstaande wezenlijk puike grepen.
Van den zeenevel zegt de dichter:
‘Grau hangt der Nebel uber der oden See,
Endlos, gestaltlos, schwer und herzbeklemmend.’

Vol van het zeegedruisch klinken deze verzen:
‘Stossweis aus Westen kommen scharfe Boen
Heraufgefahren,
Dass ein Flüstern und Rascheln und Schwirren geht
Durch die d rren Halme der Dunenschlucht.’

Fuchs munt uit in het schilderen van het water- en golvenleven, In Inge reeds trof
ons:
‘... Schon kam es auf dem feuchten Grund
Wie tausend Schlangen hinter uns gekrochen,
Mit leisem Zischen, t ckisch, beutel stren
Bereits um unsre Sohlen gierig zünglend...’

Dikwijls giet Fuchs zijn ingevingen in den stalen vorm van het sonet. Dat hij ook als
sonettendichter zijne sporen waard is, bewijzen Insel-Idyll, Hunengrab, maar vooral

Geisterseher.
Die Schiffer auf den Frieseninseln meinen
Wenn einer unterging im fernen Meere,
Dass dann sein Geist zur Heimat wiederkehre,
Als du sterer Tranerbote fur die Seinen.
Schon Mancher sah im Dorfe man erscheinen:
Wirr hangt um's Haupt das Haar, das wasserschwere,
Und traurig starrt sein glanzlos Aug'in's Leere,
Dass, wer ihn wandeln sieht, beginnt zu weinen.
Ihr hort's, und spottisch lacheln eure Mienen; Ich aber hab' in grauer Dunenwildniss
Des Seemannsglaubens Wahrheit tief empfunden.
Wie oft, wenn's dammert, ist mir dort erschienen
Der toten Liebe bleiches Nebelbildnis
Und, wie ein Traum, dem feuchten Blick entschwunden.

In 't Nederlandsch.
De schippers, op de Friesche eilanden, gelooven, - wanneer er éen
verging op de verre zee, - dat dan zijn geest terugkeert naar zijn land, een sombre treurboo voor de zijnen.
Reeds menigeen zag men in 't dorp verschijnen, - verward, zwaar van
het water, hangt om 't hoofd het haar - zoo treurig staart zijn glansloos
oog in 't ijdle - dat, wie hen ziet gaan, vast begint te weenen.
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Gij hoort mij aan, doch spottend lacht uw gelaat. - Ik echter heb, in woeste,
grauwe duinen, - van dit geloof de waarheid ondervonden.
Hoe vaak, als de avond valt, is mij verschenen - het bleeke nevelbeeld
der doode liefde - en, als een droom, uit mijn vochten blik verzwonden.
Een zeer smakelijke persiflage op het verschil der standen geeft ons het zwierig
geschreven stukje, Die kleine Comtesse, terwijl Sta-
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tistisches ons bewijst, dat de schrijver, evenals overigens de meeste zijner Duitsch
kunstgenooten, - Claar, Detlev von Liliencron, Julius Hart, Barsch, Henekell, Arent,
Mackay, von Stern, enz., - geenszins onverschillig blijft aan de maatschappelijke
vraagstukken van deze ‘beroerlicke’ tijden.
De Erzählende Dichtungen, die het bundeltje sluiten, zijn van ongelijk gehalte.
Zeker zijn alle lezenswaardig, toch geven slechts twee dezer stukken Deutsche
Treue en Die Fahrt nach Udsto r, ons de volle maat van 's dichters kunnen.
Ik aarzel niet het eerste van beide stukken te vergelijken met de voortreffelijkste
balladen van Strachwitz, Fontane, Liliencron, Dahn.
Meesterlijk van leven en beweging is b.v. de volgende passage:
‘Und dann, welch' Hasten ohne Unterlass,
Welch eiliges Wühlen und Roden
Im fichtenumschatteten, engen Pass!
Wie wuchs das Verhack aus dem Boden!
Hinter Urwaldstammen und Felsen hervor
Wie lugten so grimmig oft Jäger,
In der braunen Faust das gespannte Rohr,
Den sicheren Todestrager!
Laut pochen die Herzen entgegen den Kampf,
Da - fremde Kommandorute
Und Sabelgeklirr und das Donnergestampf
Eilender Rosseshufe!
Und herein in die Schlucht, wie der Hurricane
Der Prärieen, der Schreckenverbreiter,
Wie Wolfe, die lechzend nach Beute spahn,
Brachen die feindlichen Reiter.’

Aangrijpend is mede de voorlaatste stroof:
Und tief in dem Wildnis, der Heimat fern,
Aus dem starrenden Waffenkreise,
Schwang, wie ein Adler, zum Weltenherrn
Empor sich Ko rner's Weise:
‘Vater, ich rufe dich!’ Staunen und Grau'n
Durchzuckte die rohsten Gesellen.
Doch ‘vorwarts, scholl es, und eingehau'n!’
Durch der Horner Kreischen und Gellen.’

Genoeg, voorzeker, om den lezer tot kennismaking over te halen?!
Moralphilosophie. Eine wissenschaftliche Darlegung der sittlichen, einschlieszlich
der rechtlichen Ordnung von VICTOR CATHREIN S.J. Zweite, vermehrte und
o

verbesserte Auflage. Erster Band: Allgemeine Moralphilosophie, gr. 8 (XX u. 538
o

S.). Zweiter Band: Besondere Moralphilosophie, gr. 8 (XVI u. 662 S.). Beide Bande
(XXXVI u. 1200 S.). M. 15,50; geb. M. 19,50. - Freiburg im Breisgau, Herder.
In de laatste jaren heeft de nieuwere philosophie hare aandacht hoofdzakelijk
gewijd aan het onderzoek van vragen, wélke met de zedeleer in verband staan. Het
grootste gedeelte der boeken en andere schriften sedert tien jaren verschenen
behandelt onderwerpen uit de zedekundé. Dit feit vindt zijne gereede verklaring in
het streven der positieve wetenschap om het verwijt te ontgaan dat hare leer alle
moraal
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opheft en vernietigt. Zij is daarom gehouden van te toonen, dat buiten alle
metaphysiek en bovenzinnelijke wezens het mogelijk is, eene den mensch waardige
zedeleer op te bouwen. De oude, christelijke zedeleer wordt vervangen door eene
moraal buiten God en onafhankelijk van elke dogmatische overtuiging. Groot
doorzicht is niet noodig om te begrijpen, hoe ijdel en onzinnig dit beginnen is. De
zoogenaamde onafhankelijke zedeleer hangt in de lucht zonder steun noch
grondslag; is een hersenschim; eene wet zonder wetgever, zonder verbindende
kracht, zonder sanctie, een boom zonder wortel, eene verplichting zonder
verplichtend gezag, met één woord zij is eene moraal, welke ieder naar believen
volgt, wijzigt of over boord werpt.
Deze stelling vindt de lezer wetenschappelijk verklaard en betoogd in het
uitmuntend werk van P. Cathrein. Hij ontleedt nauwkeurig en toetst aan de beginselen
van het gezond verstand de stelsels van Hobbes, Rousseau, Comte, Littré, Spencer,
Sterner, Paulsen, Nietssche, von Hartmann enz. en plaatst hunne onhoudbaarheid
en noodlottige gevolgen in het volle licht (I bl. 118-229).
Hiermede echter is de ondernomen taak niet afgedaan. Tegenover deze ijdele
pogingen om op opene of bedekte wijze eene van God onafhankelijke moraal te
vestigen, zoekt hij den grondslag der zedeleer in het Theisme, dat de wereld als
het werk van den persoonlijken, almachtigen en alwijzen scheppei beschouwt.
Steunend op dezen grondslag, geeft hij eene verklaring van de zedelijke orde, en
bewijst haar recht met gronden, welke ieder verstandig mensch, christen of heiden,
beschaafd of onbeschaafd, ontwikkeld of ongeletterd bij logisch denken moet
aannemen; want de hoofdbeginselen die als bewijsbronnen gelden worden aan de
oude philosophie en hoofdzakelijk aan Aristoteles ontleend.
Vooreerst wijzen wij op den rijken inhoud van het werk. De lezer zal zich overtuigen
dat geen enkele vraag van belang welke de zedeleer betreft onbeantwoord blijft.
Schoolvragen zonder praktisch nut worden of wel bij zijde gelaten, of slechts
behandeld wanneer zij met hoofdstellingen in nauw verband staan. Niet alleen wordt
het bestaan der zedelijke orde gestaafd en bewezen, maar ook haar wezen, hare
bindende kracht met alle zorg verklaard en toegelicht.
De natuur en de vrijheid van den mensch; zijne hartstochten, de beletselen van
de vrijheid (bl. 68). De bestemming van den mensch (bl. 112).
De regel van het zedelijk goede: begrip der zedelijkheid; goed en kwaad; de
moraal van het positivisme; de valsche en onvoldoende regels der zedelijkheid; de
redelijke natuur als regel (bl. 229).
Soorten en bronnen van het zedelijk goede (bl. 276). De natuurlijke zedewet (bl.
356).
Het geweten (bl. 367). Schuld en verdienste (bl. 379). De leer van het recht (bl.
459).
Het aanhangsel bevat een overzicht van de meeningen omtrent de zedeleer bij
de voornaamste beschaafde en onbeschaafde volkeren (bl. 538).
Deze verkorte inhoud der acht Boeken van het eerste deel bewijst
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genoegzaam dat het werk aan volledigheid niets te wenschen overlaat. Het achtste
Boek ‘De leer van het recht’ zal velen welkom zijn, omdat in de meeste leerboeken
deze belangrijke leer of niet of slechts gebrekkig ontvouwd wordt.
De geleerde schrijver behandelt zijn uitgebreid onderwerp volgens de strenge
eischen dèr wetenschap. Aan de hand der ervaring en der geschiedenis verzamclt
hij feiten, verschijnselen, overtuigingen, uitspraken, welke het zedelijk gebied bepalen
en kenschetsen. Edoch daarmede kan de wetenschap niet volstaan, wil men naar
niet tot eene drooge opsomming van feiten en cijfers verlagen; neen zij verklaart de
voorkomende verschijnselen uit hunne laatste oorzaken, brengt ze in verband met
de eerste beginselen van de menschelijke rede; weshalve de schrijver ons het inzicht
opent in de natuur der feiten, in hun samenhang en wederzijdschen invloed; hij
ordent de deelen en onderdeelen van zijn onderwerp tot een stelselmatig geheel,
en biedt ons eene wetenschappelijke, dat wil zeggen: eene op de uit- en inwendige
oorzaken steunende zekere kennis der zedelijke orde.
Waarlijk de duitsche philosophie welke door ‘het verwarde chaos waarin zij
ronddoolt den eene tot ergernis, den andere tot dwaasheid is geworden’ heeft geene
reden om met minachting op de christelijke wijsbegeerte neder te zien. Ten onrechte
verwijt zij haar den vooruitgang te belemmeren. Het tegendeel is waar, omdat de
vooruitgang onmogelijk is zoolang ieder omstoot en afbreekt wat zijn voorganger
optrok, in plaats van op de hechte grondslagen door de voorgangers gelegd voort
te bouwen.
De methode van den schrijver verdient allen lof. Zij boeit den lezer door de geruste
zekerheid waarmede ook de moeielijkste vragen besproken worden; zij bevredigt
en bekoort hem, door de degelijke en afdoende bewijsvoering welke met de
schitterende fakkel van de sluitrede de duisternis der dwaling verdrijft; zij overtuigt
hem door den rijkdom en de kracht der argumenten, met eene voortreffelijke kennis
van zaken, met dialectische vaardigheid en heldere klaarheid voorgesteld en
ontwikkeld.
De Eerw. Pater schreef niet uitsluitend voor de geleerden van het vak, maar voor
allen welke zich in de groote, praktische levensvragen van de zedelijke orde
wetenschappelijke klaarheid en zekerheid wenschen te verschaffen. Hij heeft zijn
doel volkomen bereikt. Zijn werk zij als een onovertroffen gids en vraagbaak, als
eene kostbare Summa vooral hun aanbevolen, die op eenige wijze geroepen zijn
deel te nemen aan den strijd tusschen de christelijke wereldbeschouwing, en de
talrijke dwalingen van het liberalisme.
In een volgend nummer hopen wij het tweede deel van dit belangrijk werk te
bespreken.
Dr. A. DUPONT.
Kölnische Künstler in alter und neuer Zeit. Johann Jacob Merlos neu bearbeitete
und erweiterte Nachrichten von dem Leben und den Werken kolnischer Kunstler,
herausgegeben von Eduard Firmenich-Richartz, unter Mitwirkung von Hermann
Keussen. Mit zahlreichen bildlichen Beilagen. Dusseldorf, Druck und Verlag von L.
Schwann. Lieferung 1-4. 1893 mk. 1.50 (fl. 1. fr. 2) de aflevering.
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Wat bij Schwann te Dusseldorp verschijnt draagt reeds eene aanbeveling op het
o

voorhoofd. Zoo is 't ook met bovengenoemd werk in kl. f in twee kolommen gedrukt,
op sterk, fijn papier.
Het werk van Merlo is, gelijk kunstlief hebbers weten, alphabetisch ingericht. Wij
vinden het hier met een aantal bijvoegselen verrijkt. De bronnen waaruit de artikelen
of de toevoegsels zijn gevloeid worden steeds nauwkeurig aangegeven, zoodat de
ernstige lezer geene omwegen te maken heeft om verder te studeeren.
Dat de eerste opsteller de gedachte van ‘Keulsche kunstenaars’ niet al te
bekrompen heeft opgevat, blijkt daaruit, dat hij in hunne rij ook zulke mannen voegt.
die wel wegens hunne kunst eenigen tijd te Keulen verbleven, doch aldaar noch
geboren noch gestorven zijn, zooals Jan Breughel, den tweeden zoon van Peter,
en van wien wij het leven op bl. 117, vlgg. vinden beschreven. Voor de lijst van
Breughels werken, worden wij naar andere schrijvers verwezen, hetgeen ook wel
natuurlijk is, bij den overvloed aan stof. Wij hadden onder de levensbeschrijvers
van menigen kunstenaar ook de werken van Wauters, Stret en andere
fransch-belgische schrijvers gaarne aangetroffen.
Ondertusschen hebben de schrijvers eer van hun werk. De verlichting is bovendien
(naar de gebrekkigheid der tegenwoordige lichtdrukken te oordeelen) zeer goed
uitgevallen en veelvuldig. Het werk, dat in weinige maanden reeds tot Christian
gevorderd is, bevelen wij hiermede dringend aan in de gunst der beschaafde
kuustliefhebbers.
De afleveringen zouden wel genaard mogen wezen, dat ware eene
aantrekkelijkheid te meer.
Messe fur dreistimmigen Männerchor, Soli und Orgelbegleitung, componirt von
Albert Tottmann. Op. 38. Leipzig, Friedrich Hofmeister. Fr. 5.
Ziehier een werk wat aan een groot getal kerkkoren welkom zal zijn. Het is eene
compositie van ernstig karakter. Geene schitterende effecten zijn door den componist
gezocht, geene ingewikkelde moeielijkheden komen er in voor; de toonkunstenaar
bewijst zijn vak geheel en al meester te zijn en bovendien voor elk woord, de rechte
uitdrukking te hebben gezocht en menigmaal te hebben gevonden.
Zoo munt het Credo in 4/4 volgehouden uit door eenen hoogst stichtelijken en
overtuigenden toon, die honderden van toehoorders bevredigen zal. Vooral ook het
Offertorium: Levo ad montes draagt een zeer innig karakter.
De groote deelen sluiten met fugatieve vormen, doch deze verliezen zich niet in
een oneindig tal van herhalingen, zooals in vroegere missen van de grootste
componisten het geval was en die door Berlioz in de Damnation zoo geestig worden
bespot. Wel hadden nog eenige herhalingen van woorden vermeden kunnen worden,
evenals pax, pax, doch het werk maakt geen aanspraak op liturgische gestrengheid.
Wij
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bevelen het van harte aan voor zulke koren, waar de krachten en de oefeningen
nog ontbreken om a capella te zingen, gelijk de Caeciliaverein dit verlangt. Kortom:
Tottmanns Mis is een hertelijk, stichtend werk van goede factuur, welluidenden
zinsbouw en goed geproportioneerde eenheid, zonder groote moeielijkheid ter
uitvoering.
Das Faustbuch des Christlich Meynenden, mit drei Faustportrats nach Rembrandt.
o

Stuttgart, G.J. Goschen'sche Verlagshandlung, 1891 XXVI en 30 blz. in kl. 8 , fr. 1.
Dit werk maakt deel uit van Deutsche Litteraturkunde des 18. und 19. Jahrhundert,
eene verzameling van schriften aangelegd door B. Seuffer, voortgezet door A. Sauer,
e

onder medewerking van een groot getal andere geleerden. Dit Faustbuch is het 39
bandje der verzameling en kost slechts fr. 1,00.
De zich noemende Christlich Mijnende heeft dit boek in 1725 opgesteld, daarin
samentrekkend alles wat toenmaals van Doctor Faust geloofd werd; daarmede een
afschrikkend voorbeeld willend stellen.
Siegfried Szamatólski, die deze uitgave bezorgde, heeft daarbij eene leerrijke
inleiding geschreven, bijzonder over de portretten die aan Rembrandt worden
toegeschreven, alamede over de plaats welke dit Fausibuch in de Faust-letteren
inneemt. (Men verg. hierbij Engel, zusammenstellung der Faust-Schriften, bl. 90,
o

vlg. n 226-229.)
e

Hetzij allen liefhebbers der 18 eeuwsche letteren en volksboeken ernstig
aanbevolen.
Limburgsch Jaarboek 1892-93. Bilsen, L. SIMOENS en J. BOLLEN. Wij hebben eerst
e

na het verschijnen der 5 aflevering van ons tijdschrift bovengenoemd Jaarboek
ontvangen en haasten ons het kortelijk aan te kondigen.
Het werk wordt uttgegeven door de Limburgsche maatschappij voor Letterkunde
en Wetenschap. Door de volgende inhoudstafel kan men over de verscheidenheid
oordeelen, die ons uit deze verzameling toelacht:
1. Een tochtje in de Aardrijkskunde van Limburg, door E. Geraets. - 2. Het
Limburgsch Taaleigen, door Jan Duqué. - 3. Limburgsch Bargoensch, door Julius
Labbé. - 4. De Oudheidskunde in Hollandsch-Limburg, door A. Schaepkens - 5. Het
Lied op mijn dorp, door L. Lambrecht. - 6. Wat er ontbreekt aan onze Limburgsche
Geschiedenis, door J. Cuvelier. - 7. Limburgsche Letterkunde, door C. Huysmans.
e

- 8. Een drietal Limburgsche dichtstukjes uit de 17 eeuwe uitgegeven door F. Van
Veerdeghem. - 9. Bonavontura Buckinx: Volksliedjes. - 10. Victor Bouts: Eene greep
uit mijne ‘Genesis..’ - 11. R.L. Doornkapper: Veertien Sonnetten. - 12. Jan Duqué:
Drie gedichtjes. - 13. J.M. Brans: Aan Brugge. - 14 M.R. Maesen: Sonnet. - 15.
Alfons Van Hees: Van Dijck's reiszak. - 16. J. Massa: Twee broertjes. - 17. Karel
r

Quaedvlieg: De Verwoesting van Sodoma en Gomorra. - 17. D Ghinéau: Een tooneel
uit ‘Het Zoontje.’ - 18. Theodoor Sevens: Drie gedichten
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- 19. C. Mathias Maesen: Gedichten. - 20. P.J. Stinissen: Gedichten. - 21. R.
Schrijvers: Een schoone morgend. - 22. M. Brants: Sint-Joris, novelle. - 23. St. L.
Prenau: Gedichten. - 24. Arnold Sauwen: Gedichten. - 25. C. Huysmans: Uit
‘Lentenacht.’ - 26. Julius Labbé: Uit ‘Blanka.’ - 27. Mijn Limburg, plaatjes van
plaatsjes, etsjes en schetsjes door St. L. Prenau.
Na 't sluiten der aflevering ontvingen wij nog:
e

Annuaire du Conservatoire royal de musique de Bruxelles. 17 Année. Gand,
Ad. Hoste, Bruxelles, P. Ramlot. 1893.
Behalve een overzicht van 't personeel, en de inrichting van 't bestuur, den
kalender, de lijst der geschenken, der behaalde prijzen in 1892, der uitvoeringen
enz. van 1892 op 1893 bevat deze jaargang het vervolg van den catalogus van het
museum der muziek-instrumenten, met zeer belangrijke historische nota's, door
den heer Van Casembroot bewerkt, vervolgens eene necrologie van wijlen den
verdienstelijken Warnots, eene goede vertaling van Messias (van den heer
Guillaume) en eene van Manfred (zang) door Wilder.

Vondeliana.
In Noord en Zuid, bl. 281, komt voor: Leeuwendalers, vs. 1323, door A. Cornette.
In Taal en Letteren, afl. 3, 1893, komt voor: Samson, vs. 519.
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Inhoud van Tijdschriften.
België.
Archéologie. (Annales de la Soc.) 4. La chapelle S. Laurent du Serment des
Arbalétriers. Le château de Horst à Rhode-St-Pierre. Le tribunal révolut. de Bruxelles.
Excurs. à Aerschot et à Horst. Numism. franque et mérov.
Belfort. 9-11. De Baets: De christel. geest in man en kunstenaar. Vanden Broeck:
Gilde en corporatie Genck: Heraclius of de kruisverheffing. Van Pokseele:
Kerkschildering. Claerhout: Gheluwe.
Biekorf. 15-20. Anthonis de Rovere. Notebaert. Laur. Vander Lepe. Cachtem. De
Cholera. De Ooge der Oostzee. Alcarazza. Uit de germaansche godenleer. Gedicht
v. Gezelle. De Ooge der Oostzee. Nederl. Congres te Arnhem.
Bulletin de la Soc. de Géogr. XVII. 4. Limites entre le Brésil et la Rép. Argentine.
e

Voy. au Katanja. Chicago. Ecole cartograph. anversoise au 16 s.
Dicht- en Kunsthalle. 7-8. Taine over Beethoven. Michiéls Van Duyse. Brans'
Ibsen. Van Eeden's Kleine Johannes. De Taalstrijd hier en elders.
Fédération artistique. 43-52-1-2. Instr. de mus. anc. et modernes. Famille flamande
de Léon. Herbo. Scénologie néerland.: Alla rinfusa. CEuvres de P. Gilson. Le Cheval
dans l'art. Mécénat. Le Salon de Bruxelles. Les Portielje. † Ch. Gounod. Sons et
couleurs. Remarques sur Gounod.
Museum (Nederl.). 3-6. Willems: Micheels' Van Duyse. Gittée: Letterk. leven in
Limburg. Hoogewerff's: Petrus Dathenus. Onuitgeg. brief v. Multatuli. Cassandra.
Tideman's Stud. op h. gebied d. Letterk. v. Nederl.
Toekomst (De). 7-9. De Gheldere's Rozeliederen, Léger's Littér. russe. Beschaafde
uitspraak. Slot Bouchout bij Brussel. Het leven op straat en het oude Parijs. Les
aventures d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak, p.Ch. Coster.
Revue de l'Art chrét. 4-5. Justif. archéol. d. reliq. de S. Cécile à la métropole d'Albi.
Maisons flamandes. Der Enndkrist der Bibl. zu Frankfurt, p. Kelchner. Fresque du
jug. dern. à Gheel. La Madone byzantine de S. Marco à Florence. Manière d'enlev.
le badigeon des anc. peintures murales. Trésor de l'égl. S. Udalric à Augsbourg.
Cloche de 1630 à Marey-sur-Tille. Egl. et cloître de Cadouin.
Revue Bénédictine. Sept. Oct Hist. de la Vulgate pend. l. prem. siècl. du moyen-âge.
e

Lectionnaire de l'égl. de Paris au 7 s. Le Credo artistique de Ch. Gounod. Antique
traduct. latine de l'épître de S. Clément.
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Revue Générale. 8. Les premiers romans de Tolstoi. Hist. des lettres belg. d'evpr.
franç., par Fr. Nautet, vol. II.
Vlaamsche School. Is. De Rudder, bl. 97. A.-J. Heymans, bl. 115. Dostojewski en
Tolstoi, 118. Hendrik Schaefels, 125. † A. Heyblom, 142. † M. de Vries, 145. Vinc.
van Gogh, 151.
Volk en Taal. 2-4. Bijd. t.d. nederl. taalschat. Volksgebruiken en bijgeloof. Het
Derschen. Het Volkslied. Kiemspel. Het Keernen.
Volksleven (Ons). 7-10. Kludde, Klodde, Klodde. De ‘Mechelbaan’. Sagen uit Rupelen Scheldestreek. Spotnamen op steden en dorpen. Gebruik op St Elooisdag te
Mechelen. Volkswijsheid in beeld en schrift. De koorts overzetten. Hoogstraten
gee xecuteerd bij de muitelingen v. Diest in 1601. Duitsche gedaanten v. een
vlaamsch vertelsel. Duivelskermis. Sagen ov. h. Kasteel Horst.

Nederland.
Familieblad (Alg nederl.). 5-8. Brielsche vroedschap 1618-1794. Boom, v.d. Poel,
Clotterbooke, Ormea, v. Ceulen, Poortermans. Grafboeken d.S. Jacobskerk te 's
Gravenhage. Geslachten Boele v. Hensbroek, Cock, Burchgraaf, Hofer, v. Marselis,
v. Outhoorn, Spieringshoek, de Roo. Roukens. Geslacht v. Sittard, v. Dam, Dull,
Guldemont, v. Adrichem, Coopaert, v. Dooinevelt, Verschoor, v. Broekemij, v.
Steenis, v. Sevenhoven.
Gids. 7-9. Rogge: Hugo de Groot te Parijs v. 1621-25. Van Hall: Goethe's Friederike.
Polak: Ern. Renan. Micheels' Van Duyse. Boekenoogen: Onze rijmen. Van Riemsdijk:
De Rijks-archieven. Boer: Peer Gynt. Koster. Moscho's treurzang op den dood v.
Bioon. Enklaar: De diamant als kunstproduct: Burgersdijk: De Perzen v. Aeschylos.
Van Hall: Strindberg's Vader.
Illustratie (Kath). 49-52, 1-13. Na de eerste h. Communie, n. Frithjof Smith. De
schilder aan het strand, n. Denneulin. De vrouw van den gevangene, n. Peacock.
De laatste repetitie, n. Margitay. Geen zuiver spul, n. Grutzner. Toch Koning, n.
Wertheinier. Na de doopplechtigheid, n. Gallegos. Het testament, n. Enders.
Katholiek (De). 7-9. Vander Aa: Jonckbloet's Nederl. en Insulinde. Klo nne:
Amstelodamensia. Het kindeke wiegen in de Oude Kerk. Bal's verklarend
woordenboek. Vander Lans' Tocht n. Damiate. Aalberse: Eeuwgetijde v.
Marie-Antoinette. Van Meurs' Germania's Dichtbloemen.
Maandbl. v Muziek. 6-7. Lully, Rameau, Monsigny, Grétry en de fransche
Opéra-comique. Het recitatief in het moderne toondrama.
Navorscher. 10. Bieren. Kesteren. Uniform. Carrariet. Lichtkronen
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v. Zutphen. d'Uylleboome. Het mes v.Ch. Corday. Drycken. Kerkreg. v.S. Omer.
Een mijl op zeven. Aren. Eest. Haagloopers. Oude en nieuwe spreekwijzen. De
paarden v. Hippolytus. Snok, spekdief.
Noord en Zuid 4. Gittée: Limburgsche volkstaal. Groothuis: Koetsveld's Schetsen
uit de Postorij te Mastland. De Beer: Aanteek. bij Waarh. en Droomen, S. Nikolaas,
e

Het legaat. Van Veerdeghem: Bijdr. tot Onz. taalschat d. 16 eeuw. Kok Arenlezing.
Den Hertog: Max Muller over Abstract en Concreet. De mogelijkh. eener nieuwe
Poetiek. Molenaar . Bloemlez. uit het woordenb. d. Nederl. taal- Gaarenstroom:
Persoonvorm met infinitief.
Spectator. (Nederl.) 33-43. Barine's A. de Musset. De ‘van Gogh's.’ Congres te
Arnhem. De ideeen v. Fr. Nietzsche. Verhalen v. Rudyard Kipling. Polenz' Pfarrer
v. Breitendorf. Rosenberg's Rubensstecher. Jorissen's histor. studien. University
extension. Het wijnhuis en toren te Zutphen. † C. Leemans. Over Tennyson.
Studien op godsd. wetensch. en letterk. gebied. XLI. 2. J. Alberdingk Thijm: Apologet.
schrijven v. Is. da Costa getoetst. Bolsius: Wetensch. wereldtaal.
Taal en Letteren. 1-4. Potgieters Liedekens van Bontekoe. Ov. samenstelling.
Potgieter's Aan 't vensterke v. Elzemoêr. Spaansche Brabander 285 287.
Horendrager en Koekoek. Te Winkel's Maerlant. Bij een vers van Heije. De ondersch.
d partikels. Vondel's Samson vs. .519. Ov. de Génestet. Stoof en schijt. De
‘beteekenisleer.’ Huyghens' zedeprinten. Het komische. Gedicht. v. Génestet. Horen
in kleuren.
Tijdschr. v. munt en penningkunde. I. 4. Monnaies de Philippe II frapp. à Maestricht
en 1580. Vondst v. zilv. munt. te Grave. Monn. frapp. à Malines pr. la Gueldre 1492.
Muntvondst bij Maarsen. Une rectific. à Gérard van Loon. † A. Looijen.
Tijdschr. v. nederl. taal- en letterkunde. 4. Nieuw fragment v.d. roman v. Loyhier
en Malaert. Het haar v.d. hond. In hoeverre het type ‘Slenderhinke’ in P. Langendijk's
Zwetser oorspronk. is. Bouc van Seden vs 656-658. Grande. Nog iets ov. Stoepjes.
Fosete, fosite, foste Seck, sick. Beitr. z. Gesch. d. erzahl. Litterat. d 16. Jahrh.: Oliv.
dela Marche's Camp van der doot; Buevyn v. Austoen. J. Houwaert's Handel der
Amoreusheyt.

Duitschland.
Anzeiger d. germ. Museums. 3-4. Verlob. u. Verehelich. i. Nurnberg 1. 16.
J.-Selbstbiogr. d. Malers Eimmart d. Aelt.-Briefbucher d. Grafen Khevenhuller.
Fl Blätter f. Kirchenmus. 8-10. Zur Orgelbaufrage. Choral-Credo in e. polyphonen
Messe.
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Gesellschaft. (Die) 8-10. Die Monita Secreta der Jesuiten. Oskar Panizza. Ethische
Beweg. in Amerika. Hat d. Weib. eine moral. Existenzberechtigung? Schonheitssinn
der Arbeiter. Der Dichter K. Strecker. Die Bastille Giordano Bruno. Munchener u.
Berliner Kunstausstellg. Gerhart Hauptmann's Dramen. Gust. Falke's Roman Aus
dem Durchschnitt.
Magazin f. Litteratur. 33-43 Max Nordau's Recht zu lieben. Ein Bildungsdichter:
Rob. Waldmuller. Briefe Hebbels a.d. Fam. Rousseau. Berliner Kunstausstellg 1893.
Nietzsche. D. franz. Theat. d. Jahrhdts. Die schlierseer Bauernkomo dianten.
Goethe's aussere Eischeinung. Joh. Nestroy Mimisches. Sind Ibsen's Motive u.
Personen norwegisch? La Guimard. Reaklion in d. schwed. Litterat. G. Hauptmann's
Biberpelz. Sabatier's Faust-Uebersetzg. Gounods Tod.
Stimmen aus Maria Laach. 8-9. F.W. Nietzsche u. die zunftige Wissenschaft. Der
falsche Balduin v. Flandern. Pascal's letzte Jahre. Privateigenth. am Grund u. Boden
i. Mittelalter. Joerres' Urkundenbuch d. Stiftes S. Gereon zu Ko ln.
Zeitschr f. christl. Kunst. 6-7. Zweischiff. Kirchen. Altarschrein d. Brusseler Schule.
Glocken d. Liebfr.-Kirche zu Munster i.W. Roman. Bronzeleuchter im ungar.
Nationalmuseum. Steph. Lochner, der Meister des Kölner Dombildes. † Karl Muller.
Neuweirth's Gesch. d. bild. Kunst in Bohmen.

Frankrijk.
Art (L'). Juill.-Oct. Tapiss. du chât. de Pau. Michel-Ange et Cath. de Médicis.
Architect. relig. en Egypte. Millet en Auvergne. Hist. de l'ameubl. en France. Une
statue â Giorgione. Tombeau de Guill. du Bellay ds la cath. du Mans. Les Horthemels.
J.-B. Huet et l'anc. acad. de peint. Les Pat-pi-bri. Peinties améric. à Chicago. Petits
e

Mémoires du 19 s.P. Mérimée et le Bacchus antique.
Polybiblion. 8-10. Vie et aeuv. de Ch. Sorel, p.E. Roy. Lettr. de Nelli à Pétrarque,
p.H. Cochin. Marie Stuart, p. Philippson. Lamennais, p. Spuller. Perceval, p.
Grandmont. Hartmann v. Aue, W.v Eschenbach u.G.v. Strassburg, p. Marold.
Euripide et l'espr. de son théátre, p. Dechaime. F. Nietzsche, p. Weigand. Voltaire,
p. Champion.
Correspondant. Juill.-Sept. Les comédiens révolutionn. Un histor. de Richelieu.
Ketteler, l'évêque social. E. de Vogué et la vie publique. Les débuts diplom. de
e

Chateaubriand. A travers le 18 s.
Notes d'art Juill.-Sept. S. Thomas de Canterbury et la Soc. d. anc. textes franç.
L'apôtre S. Jean, oratorio de Poisot. Vie et oeuv. de Rembrandt. Art allemand: essai
sur les contemporains. Artiste à 7 ans.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

626
Nouv. Revue. Juill.-Sept. Mme de Warens et J.J. Rousseau. Guy de Maupassant.
e

Gladys ou l'amour moderne. Procès de sorcellerie au 17 s. Origine du baiser. Trois
villes gallo-romaines. Vie de famille de Tolstoï. Léon XIII et l'unif. du chant liturgique.
Rev. d. Deux Mondes. Juill.-Août. Les Italiens d'auj. La jeunesse de J. de Maistre.
L'évol. act. de la litt. italienne. Les mais. de Rome et la campagne romaine. Légendes
et tradit. popul. de la Franche-Comté. Les Fabliaux du moy.-âge et l'orig. des contes.
Revue archéol. Mai-Juin. Cachets et anneaux de l'ép. mérov. Vase d'argent de
Gundestrup. Statuettes en bronze de prisonn. baibares. Cachets d'oculistes romains.
Monum. de pierre brute ds. le langage et les croyances popul.

Engeland.
Dublin Revieuw. Jul.-Oct. Early english Crosses. Early gallican liturgy.
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Omroeper.
Congresbrokkelingen.
Arnhem's Congres. Wie er al niet waren? Zij zijn talloos! Aan officieele zendingen,
het zij van Staats-, het zij van bijzondere besturen, van letterkundige genootschappen
had het Congres een aantal deftige letterkundigen en begaafde sprekers te danken,
doch degenen die er eigenlijk verwacht en niet gekomen zijn, waren bij dozijnen te
tellen.
De werkzaamheden hebben dan ook tot eene zeer karige uitkomst geleid.
Practische voorstellen, die aan een of ander bestuurlid niet bevielen, zijn
verdonkerenmaand, gelijk men zegt, andere in de geheime doos der bestendige
commissie verdwenen.
Men heeft niet gepoogd aan een enkel punt van gewicht onmiddellijk eene
practische uitvoering te geven en zich dikwerf van voorstellen tot verbetering, met
algemeene stemmen in eene afdeeling aangenomen, afgemaakt met een: ‘'t Bestaat
reeds.’ Zoo bijv. met de vraag over den internationalen boekhandel, die zoo uiterst
gebrekkig is. Het woord ‘broeders van 't Noorden’ en ‘broeders van 't Zuiden’ was
op ieders lippen, vooral bij het banket; maar broederlijke samenwerking met ontzag
van wederzijdsche belangen scheen velen nog een vreemde klank. Zoo sukkelt
men dan reeds omtrent vijftig jaren voort. Weldra zal men een jubilee kunnen vieren
voor alle de zaken die de nederlandsche congressen n i e t tot stand hebben
gebracht. ‘Difficile est satyram non scribere’, dacht zeker Dr. H. Claeys aan 't einde,
en schreef een hefelijk, aandoenlijk loflied op..... Arnhems omstreken. Een ander
dichter moge de gastvrijheid bezingen die bij de bewoners der heerlijke stad voorzat,
en waarvan de schrijver dezes in de eerste plaats heeft genoten!
Nog meer uit Arnhem. De Gids en de Ned. Spectator hebben aan Lucie van Mevr.
Snyder Van Wissenkerke de eer gedaan de eerste het ‘drama in drie bedrijven’ af
te drukken, de tweede eene onvoorwaardelijke goedkeuring daarover uit te spreken.
Ja, de eenige fout van het stuk scheen: dat Mevr. Ro ssing-Sablairolles, die voor
Lucie speelde, ‘hare rol niet had begrepen’, want zij stelde Lucie als eene
coquette-vrouw voor.
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Men weet heden uit andere tijdschriften genoeg wat er in 't stuk gebeurt. Korte
herinnering: Aernout van Hoogduyne is verliefd op eene getrouwde vrouw, Lucie
de Waert en zij op hem. Ritmeester de Waert, de echtgenoot, raadt haar met harde
woorden af van zulke eigenaardige gevoelens. Lucie gaat een tijdlang op reis.
Hierop knoopt de minnaar een liefdeband aan met de onschuldige Ada van
Hemstede, die bij oom en tante van Hoogduyne logeert.
Lucie komt plotselijk terug Ontsteltenis! De liefdesverklaring aan Ada gedaan
wordt vergeten. De ritmeester is woedend op zijne vrouw. Tweegevecht - waarin
Aernout gedood wordt.
Het nieuwe in dit stuk is dat Ada's tante, die niet weet waarom nichtje ontste't en
bekommert is na de terugkomst van Lucie, zelve Lucie komt verzoeken op Ada te
werken, zoo dat deze haren kommer vergete. Lucie belooft dit, spreekt werkelijk
Aernout over zijne verhouding tot Ada, maar den trouwelooze knielt voor Lucie neder
en wordt aldus door den ritmeester ontdekt.
De lofzíngende Spectator meent nu dat Mevr. Rossing Lucie verkeerd heeft
voorgesteld. Immers zij was eene e d e l m o e d i g e o v e r s p e e l s t e r !
Mevr. Rossing had zeker den echtbreuk moeten redden en de pleegster als eene
heldin, ofschoon geene rouwmoedige, moeten voorstellen. Wij voor ons danken
Mevr. Rossing dat zij de rol gespeeld heeft, zooals zij die heeft verstaan.
Zij gaf daardoor blijken van wezenlijk zedelijk gevoel.
Arnhem alweer. Ganzen en uilen; in de verte eene magere koe, enz. Zoo geeft
r

de Nederlandsche Spectator in N 34 een huldeprint, waarboven geschreven staat:
‘Het Arnhemsche Congres’. Is dit een huldegroet voor Beets, Schaepman en de
andere Noord- en Zuid-nederlandsche Congresleden? Proficiat!
Broeders te Arnhem. Dan is Het Belfort toch hebbelijker. Belfort ‘wil toonen hoe
men te Arnhem heeft verbroederd...’ ‘Want’, zegt het schrandere tijdschrift, ‘het valt
zeer te betwijfelen of die ernstige en leerrijke redevoeringen in de Afdeelingen en
op de Algemeene Vergaderingen, wel de hoofdzaak zijn op een dergelijk
Taalcongres?’
Ik vraag aan het Belfort of men dan hierbij niet denkt aan den berg in barensnood,
of aan den omhaal voor een eierkoek? Zeg!
Zeer vernuftig spreekt het Belfort over de jonge, noordsche strijders voor eene
nieuwe spelling die so luide sal as fele spreke. Doch reeds lang is er aangetoond
dat velen ook anders praten, en dat wel in den geest van ‘hopen en hoopen’, ‘deelen
en leven’ van J. Bols.
D e n i e u w e s p e l l i n g i s d e a a r t s v i j a n d d e r ‘v e r b r o e d e r i n g ’.
Dat is volkomen zeker.
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De September-aflevering der Dietsche Warande is reeds den 31 Augustus
verschenen. Er was geene gelegenheid het nieuws van den aanvang der aloude
Pietmaent op te nemen.
Brugge. Wij danken dus nog maar uit de verte de heeren J. Bols, Dr Claeys, Dr
Coremans, Dr De Ceuleneer, De Visschere, Helleputte, Janssens, Obrie, Pauwels,
Van Steenkiste en verdere voorname deelnemers aan den landdag te Brugge, voor
hunnen ijver en zelfopoffering.
Dendermonde bleef om de zelfde reden onbesproken. Heil aan het standbeeld van
van Duyse, en aan de wakkere commissie, met Jan Broeckaert tot grooten werkman
en ‘ziel van gansch de plechtigheid’, aan 't hoofd. Dat ‘natgeregende meisjes zongen
om er van af te zijn’ (zegt Belfort) en dat de gauwdieven 's avonds lustig hunne
zakken met vreemde horlogies vulden stoorde een weinig den indruk van het feest,
hetwelk door de tegenwoordigheid van den minister, van den burgemeester, van
de familie van van Duyse en vele andere uitstekende deelnemers was opgeluisterd.
Damme. Hier (zegt het Belfort) was er integendeel zonneschijn: Edoch - ‘Eenige
deuntjes van een welwillende dorpsmuziek, en een paar redevoeringen... neen, van
Maerlant had recht op meer’. Hulde echter aan Jan de Block, eerw, heer Merville,
en eenige anderen die het ontbrekende aanvulden.
Nederlandsch Congres te Antwerpen. Pol de Mont heeft te Arnhem in de eerste
afdeeling van het Congres, ter laatste Zitting, in naam van de bestuurders der
Scheldestad en andere vrienden, het voorstel ter tafel gebracht, het eerstvolgend
letterkundig congres te Antwerpen te houden, en dat wel reeds in 1894 Het voorstel
heeft veel kans van slagen.
Kunstcongres. Einde September had te Neurenberg een kunsthistorisch Congres
plaats. Men besloot tot geregelde bijeenkomst; (in 1894 te Keulen); ook tot eene
verzameling van boeken en photographiee n, te... Florence. Men bezocht in 't
Germaansch museum eene kleine tentoonstelling van oude schilderijen uit bijzondere
verzamelingen bijeengebracht.
Overigens werden nog vele andere ‘wenschen’ geuit.
Hoop doet leven!
Jan Sterck gaat voort met de uitgave der Briefwisseling van J.A. Alberdingk Thijm
o

met J.J.L. ten Kate. Zij loopt tot einde 1853, in Nederland, aflev. n 10, en tot
september 1870 in de elfde aflev. van genoemd tijdschrift. Daar houdt zij op.
Wij leeren uit die brieven hoe mannen die een en hetzelfde
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groote doel voor oogen hebben: De Kunst A.M.D.G., elkander kunnen sterken in
liefde, vertrouwen en hoop op de eeuwigheid, ondanks alle ‘geloofsverschil’.
De uitgever besluit dan ook het werk met de volgende woorden: ‘Hun briefwisseling
geeft een treffend voorbeeld van hooge godsdienstige verdraagzaamheid bij veelal
uiteenloopende richting.’

Toonkunst.
n

Franciscus van Tinel is den 6 November te Leipzig en te Berlijn uitgevoerd.
Duitsche organen verzekeren dat in 't Rijk geene uitvoeringen volkomener, geene
ontvangst eens toonkunstenaars ooit schitterender was.
Gounod en de kerkmuziek. Kort voor het afsterven van Gounod is een ernstige
pennestrijd uitgebroken over de toekomstige Liturgische Mis van den toonzetter van
den franschen Faust, die hem uit Rome was besteld. De hoofdopsteller van de
Scuola Veneta, G. Tebaldini, valt krachtig den geest van Gounods kerkmuziek aan.
De meester ve dedigde zich daartegen in eene soort van Credo artistique. Naar
onze meening is dat Credo alleen daarop berekend, de wat te lichtzinnig geschreven
Messes, Rédemption, Mors et vita, enz. in eene theoretische omlijsting te dwingen,
zonder aan de aloude beginselen der kerkmuziek te willen te kort doen; beginselen
die door de meest moderne conciliën zijn uitgesproken. (Verg Collectio Lacensis,
Acta et decreta, op de woorden Liturgia, Musica, enz.) Dit doel van Gounod wordt
o

door Dom Laurent Janssens klaar in 't licht gesteld in Musica Sacra N 2. September,
1893. Het had nog niet gebleken dat Gounod de herhaalde uitspraken der
kerkvergaderingen streng heeft toegepast, noch in zijne toonwerken, noch in zijn
Credo artistique. Plotselijk is de strijd en de bestelling door den dood des meesters
nedergeslagen.
Het Magazin für Literatur (1893, bl. 693) geeft uit Anton Roberts pen, ter
gelegenheid van Gounods dood te lezen: ‘Wij hebb u in Duitschland geen recht
meer tegen Faust van Gounod uit te vallen, want wij hebben dien 33 jaar op onze
tooneelen geduld. Er bestaat geen duidelijker teeken voor de onverschilligheid des
duitschen karakters en voor het gebrek aan een esthetisch orgaan bij ons volk, dan
de honderden uitvoeringen, die het heeft gezien en toegejuicht. Geen ander volk
der aarde zou eene zoo stoutmoedige beleediging zoo dankbaar opgenomen
hebben.’
Dit komt op 't zelfde neder als hetgeen wij in de Dietsche Warande zoo menigmaal
hebben gelezen: karakters als Faust, Macbeth, Hamlet, Don Carlos, Mignon, enz.
kunnen niet in muziek gezet worden of zij verschijnen als water en-melk figuren en
koren als de bekende Zwaabsche parodie:
‘Bratwurscht mit Appelkartoffelsalat’
in 't fransch:
‘Gloi - re é - ter - nelle de nos aïeux’
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Prijs van Rome. ‘Van Rome’ een schoone maar wel verouderde titel voor een
wedstrijd in de kunst.
Aan den overwinnaar wordt ‘de weg naar Rome’ gewezen, en bij het uitreiken
van den prijs wordt hem in eene sierlijke redevoering door den directeur der
kunst-classe van de academie, den heer Samuel beduidt (L'art libre et l'enseignement
libre de la musique), dat niet de anarchie. de regelloosheid, de allerbeste raadsman
is om te slagen in de toonkunst. Dat de geeerde directeur daarbij gedacht heeft:
‘Tous les chemins conduisent à Rome,’ is te betwijfelen. Doch zooveel is zeker:
beter is 't genie te bezitten en regelen niet schoolsch geleerd te hebben, dan regelen
zonder genie. Evenwel een professor behoeft geen genie te zijn, maar moet wel
regelen kennen, dat is - den weg kunnen aanwijzen om iets degelijks in de muzikale
wereld te worden, al heeft men ook geene scheppingskracht, geen genie.
De regelloosheid is de pest voor de jonge toonkunstenaars. Zij is zeer aanstekelijk,
maakt verwaand en hoogmoedig; want de meeste zijn geene genies, en meenen
het vaak te zijn.
Wat er van zij! Men heeft aan Lodewijk Mortelmans, eenen leerling van onzen
Peter Benoit, den Rome-prijs van toonkunst toegewezen, voor de muzikale bewerking
van eenen tekst getiteld Lady Macbeth. Deze tekst, in 't fransch geschreven door
J.-B. de Snerck en bekroond, is later vertaald door Em. Hiel; hierop werd de muziek
n

gebracht. Den 25 October had de proef-uitvoering plaats in de groote academiezaal.
De ontvangst van het werk was gunstig.
De compositie verdiende die. Vooral heeft de jonge toondichter ons verwarmd
en geroerd door zijn Marsch in 3/4 maat, getiteld Feest ter eere des Konings.
Niet dat hij met fagotten en basclarinetten, met paukensolos en andere
huiveringwekkende klanken ons Macbeths heksen zelven niet wel heeft geschilderd,
zoogoed als dit door tonen kan geschieden, jawel, maar Macbeth is nu eenmaal,
(gelijk hierboven gezegd is) geen onderwerp om in muziek te zetten. Shakespeare's
schoonheden zijn o n m u z i k a a l , want zij bestaan in de fijne ontwikkeling der
hartstochten, die de grenzen der toonkunst overschrijdt.
Zoo goed als 't ging heeft Mortelmans het echtpaar gekarakterizeerd en even
karakteristiek hebben Mevr. Soetens-Flament en de heer Fontaine die rollen
voorgedragen. De uitvoering in 't algemeen was zeer wel verzorgd en als zoodanig
indrukwekkend.
Wij hopen echter den jongen toonzetter nu eens op een gebied te ontmoeten
waar hij zonder overmaat van koper en trom de fijnere, meer ideale zijde van zijn
talent of genie kan toonen.
Ons was het als of hij hier aan de zangers het woord betwistte, door hen zooveel
mogelijk met geraas te bedekken. Hier en daar was het geheel onmogelijk het koor
zelfs te hooren.
Leere men dit toch ten minste van Wagner dat hij voorgeschreven heeft het orkest
(voor zijne instrumentatie) in den grond te verbergen!
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In plaats van zijne gebreken, bestudeere men zijne voortreffelijkheden. of wij komen
tot de anarchie waarvan hierboven is gesproken.
ALB. TH.
P. Benoits Rubenscantate zal eerstdaags te Berlijn worden uitgevoerd.
Duitsche Russen Gedurende de groote vasten zal het keizerlijk-Russisch
opera-gezelschap met al het daaraan verbonden personeel naar Parijs komen om
in de groote opera een reeks gastvoorstellingen te geven, van de beste werken der
R u s s i s c h e c o m p o n i s t e n . Deze voorstellingen zullen in Parijs zeker veel
geestdrift verwekken; er wordt zelfs verwacht dat eenige Russische componisten
zelven hunne werken zullen komen dirigeeren, zooals Rubinstein zijn Da mon en
Tschaikowsky zijn Jewgenij Onegin. (Zie bl. 636.)
Alleen schijnen de Franschen niet te weten dat de meeste leden van het orkest
en van het ballet der Russissche opera Duitschers zijn.
Nederlandsche Opera Voor eenige weken had te Antwerpen in den Nederlandschen
Schouwburg de eerste opvoering plaats van het nieuwe opera-gezelschap dat in
Belgie uitvoeringen in 't Nederlandsch geeft. Vertoond werd een vertaling van Der
Freischu tz.
Leider der onderneming is de heer F o n t a i n e , de voortreffelijke concertzanger,
die zich thans ook als uitstekend tooneelzanger en tooneelspeler heeft doen kennen.
De koren bestonden uit leerlingen of ex-leerlingen der muziekschool en zongen
zuiver en zeker.
De eerstvolgende zangstukken die zullen opgevoerd worden, zijn oorspronkelijke
werken Leiden ontzet, door Van der Linden, en Liederik De Buck, door Mertens,
Charlotte Corday, van Benoit, op tekst van Gittens.
Schumann. BRAHMS zal eenige nagelaten werken van Schumann uitgeven: vijf
symphonische studie n, een ‘Scherzo’, een ‘Thema’, het laatste dat Schumann
schreef alvorens hij krankzinnig werd, en de Variaties op. 46 in hun oorspronkelijken
vorm.
Nieuwe duitsche opera's. Eene reeks nieuwe dramatische toonwerken zijn aan
den muzikalen horizon opgedaagd. Zij zijn van germaanschen aard. Laat ons hopen
dat onze Nederlandsche schouwburgen (de Belgische Monnaie voorop) niet al te
lang zullen aarzelen eene keus daarin te doen. Hier is bij voorbeeld Schach dem
Konig van Brull, verder Hansel und Grethel, van Humperdink; Die verkaufte Braut,
van Smetana; Guntram, van Richard Strauss, Kunihild, van C. Kistler. Alle deze
opera's zullen den volgenden winter hare wandeling beginnen. Vervolgens denke
men nog er aan Les Troyens van Berlioz ten gehoore te brengen.
Fransche opera. Gounod heeft eene afgewerkte opera in handschrift nagelaten
getiteld: Maítre Pierre.
Concertmuziek op de ‘planken’. Dat de muziek zich meer en meer in dramatischen
vorm wil gieten, blijkt o.a. hieruit, dat ver-
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schillende, oorspronkelijk voor de concertzaal berekende werken in den laatsten
tijd op het tooneel met decoratief en costumen worden uitgevoerd; zoo o.a. Die
Legende der h. Elisabeth van Lisst, te Weenen Keulen en elders en La damnation
de Faust, te Monaco. Thans meldt men uit Berlijn, dat in de koninkl. opera aldaar
Die Walpur gisnacht van Mendelssohn dramatisch vertoord zal worden
Mozart. De onlangs gestorven Oostenrijksche kapelmeester Hellmesberger had
steeds allerlei geestige invallen. Toen iemand hem eens vroeg hoe het mogelijk
was dat de eene orkestmeester de tempi der G-mol symphonie van Mozart te gauw,
en de andere die te langzaam scheen te nemen, antwoordde hij: ‘Och, dat is heel
natuurlijk, het zijn tempi passati.’
Tantris. Liszt vergelijkt Wagners Tristan en Isolde bij een upasboom, waarbij men
in slaap kan vallen, en zegt dan: ‘De groote uitingen van het genie moeten werken
als de zon: verlichten en vruchtbaar maken’ Briefwisseling 1869.
Wagner-leerlingen. Mej. Esser te Amsterdam gaf eene uitvoering van enkel
Wagnermuziek met de leerlingen harer zangschool. De jonge meisjes hielden
voordrachten van brokstukken uit Tristan en Isolde, Die Walkure enz.
In onze jeugd leerde men op conservatoren en muziekscholen allereerst den bel
canto. Is die heden niet meer salonfahig?
H. Schaefels. In de Vlaamsche School van verleden maand komt een puik artikel
voor over de werken van onzen vlaamschen meester Hendrik Schaefels, alsmede
een zeer schoon portret van den vermaarden schilder en eenige zijner werken in
lichtdruk weergegeven.
Faust. In den loop van verleden zomer heeft er eene ‘Fausttentoonstelling’ te
Frankfort a.d. Main plaats gehad. Boeken, van oude en nieuwe uitgave, prenten,
handschriften van allerlei aard, muziek, enz vond men er bijeen. Maar men bleef
verre van de 2700 Faust-nummers die Engel in zijn lijvig boekdeel over de
Faust-litteratur bijeenbracht.
Ondertusschen herinnerde deze bijeenstelling o.a. aan het feit dat E.-C. Marlowe
de eerste dramatische bewerking van Faust leverde, die (naar men meent) reeds
in 1594 te Londen op 't tooneel verscheen, en, in Engelsche taal, in 1608 te Graz,
in Stiermarken werd gespeeld. Dit blijkt uit eenen brief, door de aartshertogin
Magdalena van Oostenrijk toen ter tijd geschreven aan haren broeder Ferdinand,
later keizer Ferdinand II. Deze brief werd door Joh. Meisener in 1882 uitgegeven.
Verg. hierbij P. Alberdingk Thijm, Faust in de Nederlandsche letteren. Gent, Siffer,
1892.
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Torso. Dr Bruno Sauer uit Giessen heeft eene nieuwe verklaring gevonden van den
beroemden Griekschen Torso in het Vatikaan, welke tot heden voor eenen Hercules
werd gehouden. Het punt van uitgang der studie was de dierenhuid om de heup.
Deze is geen leeuwenvel, maar een tijgerhuid, eigenaardig aan Bachus en de zijnen.
De Torso is die van Polyphemus, op het oogenblik dat de eenoogige reus zijne
beminde nymf Galathea uit de zee ziet opstijgen. De ontdekking en de redevoering
des schrijvers, is buitengewoon vernuftig. Moge zij weldra in druk verschijnen.
Verschenen: De Hagelander. ‘Tijdschrift toegewijd aan de herovering en het behoud
van “Eigen taal en eigen zeden” en aan de verheerlijking van het Hageland’.
o

o

Zout-Leeuw, Karel Peeters. 1893-94. Eerste jaar, N 1. Oogst 1893. 40 blz. 12 .
Met prijsraadsels, enz. enz.
ie

De la Vigne Bij Didot en C te Parijs is eene keuze uit de werken van Casimir de
la Vigne verschenen, onder den titel: Edition du Centenaire, met kennis van zaken
door het Comité bezorgd.
Mesthoop. Georges Ohnet heeft onlangs eenen nieuwen roman Le lendemain des
amours, bij Ollendorff te Parijs laten verschijnen. Het is een werk wat aan
gemeenheid en smakeloosheid niets te wenschen laat. Mogen onze jongelingen
zich aan zulke bombastische Batailles de la vie des schrijvers van Le maître des
forges, niet vergapen; des te minder dewijl Le lendemain als karakterschildering
eveneens beneden de kritiek staat.
Academien. Koninklijke vlaamsche Academie. Prijsvragen voor 1895. Eerste vraag.
Oud-Germaansche Taalkunde. Men vraagt eene oud-Nederfrankische grammatica
(klank- en vormleer), op te stellen naar het voorbeeld van ‘Sammlung kurzer
Grammatiken Alt-Germanischer Dialecten’. - Tweede vraag. Middelnederlandsche
Taal- en Letterkunde. Men vraagt eene opgave van bewijsplaatsen uit taalbronnen,
d.i. uit gedrukte of ongedrukte geschriften, alsmede uit gewestspraken, voor elk der
woorden, door Kiliaan als ‘vetus Flandricum’ opgegeven. - Derde vraag. Nieuwere
Taal- en Letterkunde. Men vraagt eene zoo volledig mogelijke lijst van de
verwerpelijke ‘neologismen’, die heden gebruikt worden in de Nederlandsche taal,
met aanwijzing van hunnen oorsprong en hunne onnauwkeurigheid, alsmede van
de juiste Nederlandsche woorden, uitdrukkingen of zegswijzen. Vierde vraag.
Geschiedenis. Men vraagt de geschiedenis van de Nederlandsche drukpers (dagen weekbladen en tijdschriften) in Vlaamsch-Belgie ; dezer invloed op de taal- en
letterkunde, alsmede op de zeden en de ontwikkeling van ons volk. - Vijfde vraag.
Buitengewone prijskamp. Geschiedenis. Men vraagt een Volksboek over de
geschiedenis van Belgie, van 1792 tot 1814. - Voorwaarden. Voor de wedstrijden
worden enkel handschriften en niet te voren uitgegeven stukken aanvaard. De
werken moeten leesbaar in het Nederlandsch geschreven zijn.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

635
De Schrijver stelt zijnen naam op zijn opstel niet; hij voorziet dit slechts van eene
kenspreuk, welke hij, met opgave van zijnen naam en woonplaats, in een gesloten
briefje, dat dezelfde spreuk tot opschrift heeft, herhaalt. Voldoet hij aan de laatste
bepaling niet, dan kan de prijs hem geweigerd worden.
Eene belooning van 600 frank, ofwel een gouden gedenkpenning van gelijke
waarde, zal gegeven worden aan den Schrijver van elk bekroond werk.
De mededingende handschriften moeten ten huize van den bestendigen Secretaris
(den heer Fr. de Potter, Godshuizendreef, 29) vrachtvrij ingezonden zijn vóór den
1 Februari 1895.
De stukken, na den voorgeschreven dag ontvangen, of zulke, welker Opstellers
zich op eenige manier zullen doen kennen, worden uit den wedstrijd gesloten.
De Academie eischt voor de werken de grootste nauwkeurigheid in de aanhalingen
en vraagt uit dien hoofde dat de mededingers de uitgaven, alsook de bladzijde der
door hen aangehaalde boeken, aanduiden. - Zij meent den mededingeren te moeten
berichten dat al de handschriften, aan haar oordeel onderworpen, als haar eigendom
in hare archieven bewaard blijven, en zij zich het recht voorbehoudt deze, geheel
of gedeeltelijk, in druk te geven.
Van de niet ter uitgave aangenomen stukken zullen de mededingers, op hunne
kosten, een afschrift kunnen bekomen, mits overeenkomst met den bestendigen
Secretaris.
In de zitting van September geeft de heer Obrie rekenschap als vertegenwoordiger
der Academie op het Ned. Congres te Arnhem. Hij meldt den dank door den voorzitter
Slotenmaker uitgesproken voor de welwillendheid waarmede de Academie de plaat
van 't portret van M. de Vries ter leen heeft afgestaan, voor het program van 't
Congres
In de zitting van October droeg de heer Em. Hiel een gedicht voor Vlaamsche
herberg getiteld, dat schilderachtig als een taferee van Ostade en Jan Steen, in
keurigheid en adel van teekening, trots alle realisme, daarboven staat.
Hel Biographisch Woordenboek werd besproken en diens verhouding tot de
Biographie nationale, waarvan slechts zeer enkele namen in het vlaamsche werk
zullen voorkomen, dewijl de schrijvers in Nederlandsche taal daarin slecht zijn
vertegenwoordigd. Anders ware het ook wel dubbel werk.
Prijsvragen der kon. belg. academie te Brussel:
e

e

1. ‘De invloed der fransche letteren op de nederlandsche dichters der 13 en 14
o

eeuw’. Te beantwoorden vóor 1 Februari 1894.
2. Hoe hebben Spanje's staatkunde en legers in de Nederlanden de fransche
o

staatkunde van 1635 tot 1700 bestreden? Id. 1 Febr. 1894.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

636
3. Welke invloed hadden de groote steden in Vlaanderen, vóor de komst van het
e

huis van Burgondie, en hoe is die invloed uitgeoefend? Id. 1 Febr. 1895.
4 (St. Genois-prijs.) Schilder den invloed der zoogenaamde pléiade française op
e

e

de nederlandsche dichters der 16 en 17 eeuw.
In 't Nederlandsch te beantwoorden, vóor 31 Januari 1897.
5. (Bergmans-prijs) De geschiedenis eener brabantsche gemeente van minstens
5000 zielen (niet uit het atrondissement van Nijffels). Id. vóor 31 Jan. 1897.
6. (Tenlinck-prijs.) De geschiedenis der vlaamsche proza vóor de Burgundiërs,
dat is: tot aan het tijdperk der vereeniging der provincien onder Philips v. Burg.
omtrent 1480. Id 31 Jan. 1896.
N.B. Naar keuze in de nederlandsche, fransche of latijnsche tale.
n

Koninklijke Akademie. Afdeeling letterkunde. Verg. v.d. 9 October.
Levensbericht van wijlen prof. Buys, door prof. Quack. ‘Buys was de type van een
goed professor... edel en onzelfzuchtig...’ ‘Welk een waarde heeft het, een gansch
leven door goed te zijn geweest!’
David. Eerw. heer P.V. BETS, pastoor-deken te Zout-Leeuw, houdt zich bezig met
het vervolg van kanunnik J. David's Vaderlandsche historie, welke omtrent 1576,
door den dood des Schrijvers is afgebroken.
n

† P. Tschaikowsky. Den 6 Nov. is te St Petersburg aan de cholera overleden de
n

Russische componist Tschaikowsky. Hij was den 25 April 1840 te Wotkinsk in het
gouvernement Wiatka geboren, studeerde later te St. Petersburg de rechten en
bekleedde tot zijn twintigste jaar eene betrekking als staatsambtenaar. In 1862
verliet hij den staatsdienst en wijdde zich geheel aan de toonkunst.
In drie jaar tijds voltooide hij aan het Conservatorium zijne theoretische studien,
onder leiding van Zaremba en Rubinstein. Bij het verlaten van het conservatorium
behaalde hij een prijs met zijne cantate op Schiller's Ode An die Freude. Hij werd
tot leeraar in de compositie aan het nieuwe conservatorium te Moskou benoemd,
welke betrekking hij twaalf jaar lang bekleedde. In 1878 nam hij zijn ontslag en
doorreisde verschillende landen van Europa.
In zijne compositien, waarvan er ongeveer zeventig in druk zijn verschenen, maakt
hij vaak gebruik van de melodieen en rythmen der Russische volksliederen.
n

Zuid-Nederlandsche maatschappij van taalkunde. Zitting van den 22 October.
Voordracht van den heer D. Claeys over de juiste beteekenis van immer, nimmer,
ooit, nooit, en van den heer P. Willems over klankverschuiving en Umlaut.
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Splinters.
Schumann zeide: Men moet met de kunst geene schatten willen verwerven. Leg u
erop toe als kunstenaar steeds grooter te worden, al het overige zal van zelf wel
volgen.
Talent is een edel metaal wat God in de menschelijke ziel heeft gegoten. Geestdrift
is het vuur, wat dit metaal in gloeienden vloed brengt en van vuilnis reinigt.
Scheppingsgeest en energie zijn de hamers die het metaal tot gangbare munt
stempelen.
TOTTMANN.
Talent is eene veredelde menschelijke eigenschap, Genie eene gesluierde
goddelijkheid in den mensch.
Id.
Société d'Archéologie de Bruxelles. Sous le patronage du Roi et la présidence
d'honneur de S.A.R. Mgr le Comte de Flandre. Secrétariat: rue des Palais, 63,
Bruxelles.
EXPOSITION DE DENTELLES DE 1893.
Deze tentoonstelling zal plaats vinden in het aloude, herstelde gebouw van
Ravenstein, en bevatten alles wat op het kunstvak van 't kantwerk betrekking heeft
en voorafgaat aan 't jaar 1830: schilderijen, etsen, afgietsels, werkfuigen en boeken.
n

Opening op den 23 December, e k.
De personen welke dergelijke voorwerpen bezitten worden vriendelijk om hunne
medewerking verzocht.
Het bestuur bestaat uit de volgende heeren ˙ Graaf Maurin de Nahuys, voorzitter;
me

M

Daimeries, ondervoorzitster; G. Hecq: Leden: Jonkvrouw Frère; J. Baes; J.
on

Destrée, A. Evenepoel; B Liedts; F Luyten, P. Saintenoy.
De namen van alle inzenders zullen worden bekend gemaakt.
Men zie verder het Rêglement d Ordre Intérieur alom rondgezonden, alsook
o

verkrijgbaar bij den algemeenen secretaris: P. Saintenoy, Paleisstraat, n 63, te
Brussel.

Een vriend die mij mijn feilen toont..
Bl. 481 staat gedrukt: ‘Slai’, in plaats van ‘Mai’ Dat is al te dom! En op bl. 526,
‘gindsche kunst’ voor ‘kust’.
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Bijlage.
Het ontstaan der bloemen.
Een sprookje opgedragen aan Vrouwe M. Zubli, geboren
n
Jonkvrouwe van den Berch van Heemstede, op den 17 Juni 1893,
door D.F. van Heyst.
Toen de nevel eens wegzonk in 't rijk van den nacht,
En het morgenlicht rees in 't verschiet,
Toen was nog het aardrijk zoo leeg en zoo doodsch,
Want kleurenspel vond men er niet.
't Was als rouwde de Schepping met grijs en met zwart,
Om des menschen toekomstig bestaan;
Verspild was der zonne verwarmende gloed,
De dauw scheen een brandende traan!
Maar, o zie, daar verscheen een weldadige fee,
Die zich wiegde op der Zephyren wiek,
Zij lachte zoo vriendlijk als 't speelzieke kind,
En haar stem klonk als englenmuziek.
Zij sprak: ‘Jeugdige aarde, ontstegen aan 't niet,
Van de banden der duisternis vrij,
Veel te lang hebt gij reeds op uw bruidstooi gewacht,
De bloemen ontvangt gij van mij.’

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

639
En nog nauw is dat woord der belofte geuit,
Of de bloemen ontluiken alom,
Een gemengel van kleur zingt het vroolijkste lied:
Het aardrijk schijnt nu niet meer stom.
Met de rozen en lelies, het tooisel der bruid,
Siert de jeugd zich reeds 't golvende haar,
En de dauw is geen traan meer in droefheid geschreid,
Maar een edelsteen kostbaar en klaar.
't Smaragdgroen der heesters en 't donzige mos
Spreekt het aardrijk van hoop en van rust;
En de heerlijkste geuren vervullen het dal,
Door de liefde der Godheid gekust.
Zie, dit sprookje, eenvoudig maar lieflijk van zin,
Zij aan U, kunstnaresse, gewijd,
Want gij kent de geheimen der bloemengodin,
Die haar overvloed rond zich verspreidt.
Want gij toovert ons bloemen door 't vaardig penseel,
En gij schept ons een kleurenaccoord;
In schoone schakeering leeft ieder tafreel,
Dat aan 't Eden der bloemen behoort.
En thans op Uw feest fluistren bloemen mij toe,
In een geur, zoo verkwikkend en zoet:
‘Breng haar onze hulde, onze lieve vriendin,
Breng aan haar onzen zegen en groet!’

Winterlied,
door Honoré Haghebaert.
'T TERDT een blauwvoet langs de bane,
't zingt een blauwvoet, blond en blauw
't kraait ten hove een vlaamsche hane,
‘Kukuhuku!..’ 't Is zou koû!

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6

640
Rustig spreidt die lustwarande,
grauw de duistre winterlucht,
sneeuw draait wentlend langs den lande en
't beekje dat verzuchtend vlucht.
Helder klinkt ter stedetoren
linke, rinke, 't beiaardlied.
Wel! hoe blijzaam is 't om hooren,
't deuntje van 't oud Kerelsdiet.
't Belt een klokje ter kapelle,
't roept om bede en orgelzang;
in mijn ziele klinkt een belle
voor mijn God in lof en dank.
't Dreunen tamboers in de verten
rom rom, over 't blanke veld,
't is van Klauwaerts leeuwenherten
dat die trommelslag vertelt!
Neerstig spit ten vagen lande
de edel landman, frisch, gezond,
en zijn spade gletst door d'handen
in den veien vlaamschen grond.
't Zijn daar meiden, schoone blonde,
mild van lijve en licht van terd,
't lonkt een lachjen op heur monden,
't monkelt in dat vrouwlik hert.
Kijkt! Die woonste naast de beke,
waar de sneeuw rond katje speelt,
is het rooversnest der streke,
dat bij God en goêmensch steelt.
In 't geboomte van die lane
waar de zwarte kraaie kwekt,
loopt een lintje witte pane
langs de takjes overdekt.
Ieder kooltje van die reie
in een kapelintje zit,
op de weide ontvouwt een spreie,
't stremt een laagsken op den pit.
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Winter, winter, koude winter!
schud maar zilvren, pluimkes neêr!
't doet zoo deugd, o schoone winter!
't hemelsch manna van den Heer!

vaag land = ledig land; - veie grond = groeizame grond; - terden = treden; - naast
= bij, près; - bij ‘God en goêmensch’ is eene westvlaamsche spreuk die beteekent
‘bij iedereen’; - pane = velours; - kapelintje = capeline; - pit = put.

De Rozen.
door H.J.M. van den Heuvel.
ROODE rozen, witte rozen
Gaart de tengre meisjeshand,
En omwindt het geurig tuiltje
Met een rozerooden band.
‘Morgen’ spreekt zij ‘ga ik henen
Ver van dit bekoorlijk oord,
Ver van U, wie gansch mijn harte
Gansch mijn leven toebehoort.
In het zoele zachte zuiden
Gloort de heeling mijner kwaal;
Frissche krachten, nieuwe krachten
Schept de zuiderzonnestraal.
Neem deez' rozen van uw lieve,
Die ge weldra noemt uw vrouw;
Roode, beelden mijner liefde,
Witte, beelden van mijn trouw.’
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En zij ging de slanke schoone
Op de wang een bleeke blos,
In het oog een flikker glansje;
Wreede kwaal, uw valsche dos!
In het zuiden, droef beschenen
Door der avondzonne gloed,
Staat een kruisje; najaarsrozen
Groeien om zijn marmren voet.
En een jongling plukt de bloemen
Legt ze op 't grafken, 't hart vol rouw;
Roode, beelden zijner liefde,
Witte, beelden van zijn trouw.
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Inhoudstafels van den jaargang 1893.
I.
Lijst der Algemeene Studiën, Boekbeoordeelingen, Novellen, Platen,
Mengelingen enz.
Bouwkunst.
De Maria Magdalena-kerk te Amsterdam 118
van den architect P.J.H. Cuypers (met
platen), door A H.
Hoe men oude, historische bouwdeelen 444
kan levend houden, door A.H.

Beeldhouw-, ets- en schilderkunst.
Nog eenige schilderijen betreffende het 47
gevecht van Breauté en Lekkerbeetje,
door Ch. Verreyt
Emile Claus, door L. Du Catillon (met
portret)

33

De Christelijke Typologie in beeld, in
woord en in handeling, door J. Acquoy

55, 107

Juliaan de Vriendts jongste werken, door 70
L. Du Catillon
Iets over aarden-schilderwerk, door H.
Biegelaar

133

Een en ander over den zeeschilder H.W. 219
Mesdag (met portret), door A. Croiset
van der Kop.
De kunstverzameling van pater P.A. de 280
Licht, te Antwerpen, in 1732, door Ch.
Verreyt.
Kunstgewrochten in goud, zilver en
302
koper, alsmede aloude tapijtwerken uit
de benedictijner-abdij te
Geeraardsbergen, door Karel Piot, met
een woord van inleiding, door Edw Van
Even
Het verband tusschen de kunst en de
zedeleer, door A. Dupont

308

Philips II, een kunstbeschermer (gedeelte 333
eener kunsthistoriestudie), door H.J.
Biegelaar
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Joost Cornelisz. Droochsloot en zijn zoon 343
Cornelis, door J.H. Hofman
Over de methodische indeeling der
doopvonten, door Paul Saintenoy

354

Beeldhouwwerk van omtrent 1500, met 389
plaat, door P. Alb. Th.
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644

Theofiel Lybaert, door L. Du Catillon

435

De beide Harrewijns, Nederlandsche
graveurs, door K. Piot

462-586

Een drietal kunstenaars: van Musscher, 478
Wellink (schilders), de Let (plaatsnijder),
door J.H. Hofman.
De tentoonstelling van kunstwerken van 501
levende meesters te 's Gravenhage, door
A.C. Croiset van der Kop
Antoni Stevens van Mechelen

560

Tentoonstelling van schilderijen,
beeldwerken, teekeningen, enz. te
Brussel en elders (Arnhem, Munchen),
door A. De Ticheler

563

Muntconferentie te Brugge gehouden in 583
het jaar 1469, door Graaf M. Nahuys

Toonkunst.
Het ‘Nederrijnsche muziekfeest’ te
Dusseldorp, door P. Alb. Th.

403

Dichtkunst, letteren, tooneelkunst, novellen.
De zolder van dichter Hendrickx, door
Aug. Snieders

5

De dichter Albert Moesér, door Pol de
Mont

72

Psalmen in gezangen, door Em. Hiel

78, 179, 409

De oudheidkundige Aug. Mertens, door 81
Th.J. de Raadt
Kunstwegen, novelle, door L. Stratenus 149, 231
O Eerdentroost!.., door Guido Gezelle

177

Onuitgegeven gedichten van het einde 249
der zestiende eeuw, door J.F. Kieckens,
S.J.
Het nederduitsch proza, omtrent 1500.
Nieuwe bijzonderheden over de
‘Navolging’, door Fr. Jostes.

265
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Het lief onschuldig kwezelke. Eene
legende, door Georges R

363

Een latijnsch schoolboek met vlaamsche 376
voorbeelden van 1483, door Edw. Van
Even.
Uit een Leyse ter eere der H. Maagd
Maria, door Guido Gezelle

392

Eene ‘non-fumeurs’ juffer, ware historie, 451
door O.T.

De koning van Babylonien, door P.
Haghebaert

485

De Rijndwergen, ballade, van Pol de
Mont.

487

Keizer Nero en de Sage, door P. Brouns 496
De Hoef ter Linde, door M. Belpaire

527

Vos. De Vlaamsche Hond, naar D. Louis 549

Nederlandsche en andere oudheden, zedegeschiedenis, genealogie.
I. Gedenkpenningen van Nederlandsche 26
e

kunstenaars uit de XVI eeuw. - II. Munt
van Orchimont (met afbeeldingen), door
Graaf Maurin Nahuys
Iets nieuws over de pruiken, door H.J.
Biegelaar

49

Eene nederduitsche kolonie bij Trier. Die 126
van Tongeren strijden om het ‘licham van
sente Matternus’, door Max Keuffer
Een ciborium als lijkbus (met afbeelding), 139
door Casimir Ubaghs
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645

e
170, 255, 381
Een zoenbrief van de XIV eeuw,
betreffende de familie van der Noot, met
heraldieke bijzonderheden, door J.Th.
de Raadt

De optocht of processie van Echternach 284
en andere dergelijke dansfeesten (met
twee platen), door Ad. Reiners
Iets over het tweegevecht van weleer,
door P.B. Mets, Mind. Conv.

393

Papyrusschrift in 't Vatikaan, door H.J.
Biegelaar

480

Aard en zede van Willem van Oranje
597
omtrent de Pacificatie van Gent, door J.
Micheels

Boekenkennis.
(Critische overzichten.)
(Zie ook verderop de alphabetische
raamlijst.)
K. van Burenstam, La reine Christine de 89
Suède à Anvers et Bruxelles, 1654.
Hélène Swarth, Poezie

89

K. de Gheldere, Ghetiden Boec

90

S. Baumer, Johannes Mabillon

91

L. de Croisilles, Conseils d'une tante à
sa nièce

93

D. De Cepeda, Eléments de Droit naturel 94
J R., Wandeling door eenige
socialistische schriften

96

J. te Winkel, Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde

183

J. Alberdingk Thijm en J. Sterck,
Almanak voor nederlandsche
katholieken.

184

Em. Hiel, Winter-symphonie

185

J. van der Lans, De tocht naar Damiate 186
H. Ibsen, Rosmersholm, vertaald door F. 189
Kapteyn
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A. Verwey, Nederlandsche dichters
behalve Vondel

193

D. Scheurleer, Een devoot ende
profitelijch boecxken, uitgegeven door

195

W. Lindemann, Geschichte der
Deutschen Litteratur

196

O. du Chastel, Regain d'Amour.

198

A. Jullien, Musiciens d'aujourd'hui

199

te
C M. de Nahuys, Thaler commémoratif 200

K. Stallaert. Glossarium

200

Schoolboeken uitgegeven door de firma 200
Noordhoff
Jaarboek van het Comité flamand de
France

201

N. de Pauw, Maerlant's Istory van
Troyen, uitg. door

202

M. Prayon van Zuylen, De belgische
taalwetten, toegelicht door

202

R. Kipling, Het licht dat verdween

314

P. Danco, De familie van den werkman 315
G Meyer, Dominikanerklooster en Statie 315
te Nymegen
on
318
B J. Bethune de Villers, Musée
lapidaire des ruines de St-Bavon à Gand

A. Sassen, Noordbrabantsche Almanak, 323
uitg. door
K. de Gheldere, Rozeliederen

324

A. Grandmont, Perceval, trad. par

325

W Stein, De Hansa te Brugge

412

A.J., J.A. Alberdingk Thijm

417
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J. Wilpert, Cyclus christologischer
Gemalde

418

L Coupérus, Een Illuzie en Extaze

420

J. Bal, Verklarend Woordenboek met
platen voor Belgie en Nederland

422

E. Bauwens, Zuid en Noord. Eene
bloemlezing enz

513

H. Moltzer en J. te Winkel, Bibliotheek 515
van Middelnederlandsche Letterkunde,
onder redactie van
J. Unger, Bronnen voor de geschiedenis 516
van Rotterdam, bewerkt door
E. Domet de Vorges, Cause efficiente et 517
cause finale
V. Ritter, Wilh. von Oranien

597

B Perk, Recept van den dokter

606

F. Dahn, Ughlu

606

E De Lepeleer, Dertienlinden

607

Gids door Walcheren

607

S. Daems, Maria-almanak

608

O. Wilde, De waaier

609

M. Maeterlinck, Pelléas en Mélisande

609

M. Monchamp, Galilée et la Belgique

610

O. Brahm, K. Stauffer-Bern

611

R. Fuchs, Strandgut

614

V. Cathrein, Moralphilosophie

616

E Firmenich-Richartz, Koln. Kunstler

618

A Tottman, Mis

619

S Szamatólski, Faustbuch

620

Bilsen, L. Simoens en J. Bollen, Limb.
Jaarb

620

Annuaire du Conservatoire royal de mus. 621
de Bruxelles

Platen.
De plaatsnijder Cornelius Cort, uit Hoorn

28 en 29
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Kromstaarten uit Orchimont

31

Beeltenis van Hendrickx

5

Beeltenis van Emile Claus

33

De Maria Magdalena-kerk te Amsterdam:

a)

Plattegrond

119

b)

Opstand

121

Ciborium als lijkbus

139

De zeeschilder H.W. Mesdag

219

Echternachs baziliek

286

Schilderij (unicum?) van Antoni Stevens (1602)

298

St. Gereon en de H. Katharina van Siena (houtgroep)

388

Portret van Theofiel Lybaert

435

Jezus-kind de wereld zegenende

441

De vrede van Meunier

567

Kandelaber van van der Stappen

567

Gedenkstuk voor Washington

566

Landschap van Em. Claus

581
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Omroeper.
Bl. 103: Benoit; Wambach; Tinel; Korkalsky; Lambeaux; Leoncavallo; Brahms;
Kerkel. Kunst; Dendermonde; Akademie. Bl. 209: Walter Scott; Nieuwerwetsch
tooneel; Boekhandel; Trithemius; Museum voor philologie; Ibsen; Duflou: Toonkunst:
Tinel; Gilson; v. Droogenbroeck; Mascagni; Officièele prijskamp; Zangrollen;
Contrabas; Kanon; Fanfare; Taalzuivering (?) Schilderkunst: De Vriendt;
Rijksmuseum; Bouwkunst: Ecole de médecine; Génard; bouwmeesters;
Wikinger-boot; Vlaamsche Akademie; Congressen. Naroep: Welvaarts; Brouwers.
Splinters enz: Kes in den Haag. Bl. 332: Franciscus te Luik; Szamatolski over
Rembrandt; Bredius: E Michel's Rembrandt; De Bruyne's geschiedenis: De Vriendt
te Antwerpen; De Portugezen en Wagner; Czechische muziek; Zangwijzen bij
Macropedius; N.-Nederl. akademie; Vlaamsche academie; Muntkunde: De Roever
†. Bl. 430: Vlaamsche Academie; Ned. Akademie; Tinel; Jos Alb. Th.; A. De Vriendt;
v. Rijsselberghe; Frasmiana; Cherubini in Nootwegen; Ador (Muyldermans); Lybaert;
Fryske tael: Stalmuziek; J.d. jeunes filles; Tentoonstell. te Antwerpen; Jan Sterck;
† Habets; Errata. Bl 524: Cloquet; Jostes; H. Elisabeth (muurschild.); Programmuziek;
Tinel; Benoit; Zweers; H. Schaefels; Congresbrokkelingen: (Arnhem, Brugge,
Dendermonde, Damme, Antwerpen); Jan Sterck, Jos. Alberdingk Thijm en Ten Kate;
Gounod; Mortelmans; Duitsche Russen; Nederl. Opera; Schumann, Duitsche Opera's;
Concertmuziek op de planken; Mozart; Tantris; Mej, Esser; Faust-tentoonstelling;
Torso; De Hagelander De la Vigne; Ohnet; Academien; Splinters van Tottmann,
e.a.

Mengelingen, bijlagen, enz.
's Hemels Ommekant, door Joseph de Ras, 105. Aan mejonkvrouw Gertrude, door
M. Zubli v.d.B. van Heemstede, 218. Aan Jezus Gebed, door M. Zubli v.d.B.v.H.,
334. Inhoud van tijdschriften, 97, 204, 326, 424, 521. Vondeliana, 96, 208, 330, 423.
De Hemel, door M. Zubli v.d B.v.H., 526. De oorsprong der bloemen, door Heyst,
638. Rozen, door Van den Heuvel, 641. Rozen, door Haghebaert, 639.
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II.
Naamlijst der Schrijvers, enz.
die in den jaargang 1893 medegewerkt hebben, of wier werken
(1)
besproken zijn.
A J. (Jos. Alb. Thijm)

417

Alberdingk Thijm, J C. (Almanak,
Beeldhouwwerk)

184, 389

Alb. Thijm. P. (te Winkel, Almanak,
183, 184, 199, 202, 323, 389, 403
Jullien, Prayon. Sassen, Beeldhouwwerk,
Muziekfeest
Acquoy, J.G.R. (Typologie)

55, 107

Bacquet, (Comité fl)

201

Bal, J. (Woordenboek)

422

Baümer, S. (Mabillon)

91

Bäumker, W (Devoot boeexken)

195

Bauwens, E. (Zuid en Noord)

513

Belpaire, M. (Gedicht)

527

on

Bethune, B

J. (Musée lapidaire)

318

Biegelaar, H.J. (Pruiken,
Aardenschilderwerk, Philips II,
Papyrusschrift)

49, 133, 333, 480

Bilsen (Jaarb.)

620

Bollen, J. (Jaarb)

620

Brahm, O. (Stauffer Bern)

611

Brouns, P. (Gedicht)

496

Burenstam, K. van (Christine)

89

Catillon, L. Du (Claus, De Vriendt,
Lybaert)

33, 70, 435

Cathrein, V. (Moralphil.)

616

Cepeda, De (Droit naturel)

94

Chastel, O. du (Regain)

198

(1)

De namen met De, de. Van, van, Te beginnende, zie men op de aanvangsletter van het
tweede deel des naams, bijv. de Mont op letter M.
Noot De titels achter de namen in staand schrift beduiden artikels, bijv. Acquoy (Typologie).
Die in loopend schrift beteekenen het werk of dergelijke gelegenheid waarbij de naam voorkomt
bijv. Bäumer (Mabillon).
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Claeys, H. (Dertienlinden)

607

Comité flamand (Annales)

201

Coupérus, L. (Illusie, Extaze)

420

Croiset van der Kop, A. (Mesdag,
Tentoonstelling)

219, 501

Croisilles. L. de (Conseils)

93

Cuypers, P.J.H. (Magdalena-kerk)

118

Danco. P. (Werkman)

315

Daems, S. (Maria almanak)

608

Dahn, F. (Ughlu)

606

Descamps, (Galilée)

610

Domet de Vorges, E. (Causes efficiente 517
et finale
Dupont, (Droit naturel, Kunst en zedeleer, 94, 308, 517, 616
Domet, Cathrein)

Even, Edw. Van (Kunstgewrochten,
Latijnsch schoolboek, Maria-Almanak)

302, 376, 608

Firmenich, E. (Koln. Künstler)

618

Fuchs, R (Strandgut)

614

Gezelle, G. (Eerdentroost, Leyse)

177, 392

Gheldere, K. de (Ghetiden, Rozeliederen) 90, 324
Gittée, A. (Middeln. letterk., Walcheren) 516, 607
Grandmont, A. (Perceval)

325
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Haghebaert, H. (Gedicht)

639

Haghebaert, P. (Dominikanerklooster,
Gedicht)

315, 485

Heuvel, van den (Rozen)

641

Heteren, W. van (Mabillon)

91

Heyst, v. (Ontstaan der bloemeu)

638

Hiel, Em. (Wintersymphonie, Psalmen) 185, 78; 179, 409
Hofman, J, H. (Droochsloot,
Kunstenaars)

343, 478

Ibsen, H. (Rosmersholm)

189

Jostes, Fr. (Nederduitsch Proza)

265

Jullien, Ad. (Musiciens)

199

Keuffer, M. (Nederduitsche kolonie)

126

Kieckens, J.F. (Onuitgegeven gedichten) 249
Kipling, R (Het licht dat verdween)

314

Kop, A.C. van der (Mesdag)

219

Kraus, F.X. (Wilpert)

418

Lans, J.v.d. (Damiate)

186

Lepeleer E. De (Dreizehnlinden)

607

Lindemann, W. (Deutsche Litt.)

196

Loosen, C. (Bauwens)

513

Looy, v. (Hooft-Verwey)

193

Louis, D. (Vos)

549

Maerlant, (Troyen)

202

Maeterlinck, M. (Pelléas)

609

Mets, P.B. (Tweegevecht)

393

Meyer, G. (Dominik, klooster)

315

Micheels, J. (Lindemann, Willem van
Oranje naar Ritter)

196, 597

Moltzer, E. (Middeln. Letterk.)

515

Monchamp, G (Galilée et la Belgique)

610
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Mont, P. de (Moeser, Ibsen, Hooft,
Coupérus, Ballade Stauffer-Bern en
Fuchs)

72, 189, 193, 420, 487, 611

Nahuys, van Horstmar-Ahaus, C de
(Gedenkpenning, Thaler,
Muntconferencie)

26, 200

Noordhoff, (Schoolboeken)

200

Onclair, A (Droit naturel)

94

Pauw, Jhr. N. de (Maerlant)

202

Perk, Betsy ('t Recept van den Dokter)

606

te

Piot, (Kunstgewrochten, De Harrewyns) 302, 462
Prayon v. Zuylen, M. (Taalwetten)

202

R.J. (Socialisme)

96

R. Georges, (Novelle)

363

Raadt, J.Th. de (Mertens, Zoenbrief,
Bethune, Unger

81; 170, 255, 381; 318, 516

Ras, J. de ('s Hemels Ommekant

105

Reiners, Ad. (Echternach)

284

Saintenoy, P. (Doopvonten)

354

Sassen, Aug. (Almanak)

323

Scheurleer, (Devoot boexken)

195

Simoens, L. (Jaarboek)

620

Snieders, A. (Hendricx)

5

Soens, E. (Socialisme, Hansa)

96, 412

Stallaert, (Glossarium)

200

Stein, W. (Hansa)

412

Sterck, (Almanak)

184

Stratenus. L. (Novelle)

149, 231

Swarth, H. (Poezie)

89

Szamatolsky, S. (Faustbuch)

620

T., O. (Novelle)

451

Ticheler, A. De (Tentoonstellingen)

563
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Ubaghs, C. (Ciborium)

139

Unger, J. (Gesch. v. Rotterdam)

516

Verreyt, Ch. (Breauté, kunstverzameling) 47, 280
Verwey, A. (Hooft)

193

Vries, N. de (Maeterlinck)

609

Wilde, O. (De Waaier)

609

Wilpert, J. (Christolog. Gemalde)

418

Winkel, J, te (Gesch d. letterkunde,
Middeln. Letterk.)

183, 515

Winkler J. (Comité fl. de France)

201

Zubli, v.d. Berch v. Heemstede,
(Gedichten)

218, 334, 526
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