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Rekenschap.
HET zevende jaar van de nieuwe reeks der Dietsche Warande opent.
Een vriendelijk woord tot onze getrouwe lezers moge 't inleiden en kan welkom
wezen.
Het bestuur en bijzonder de hoofdbestuurder dankt de medewerkers en de
inschrijvers dat zij het ondernemen tot heden hebben gesteund....
De g e t r o u w e lezers vragen geen r e k e n s c h a p van den hoofdopsteller. Zij
lezen de strekking van het tijdschrift uit elke aflevering.
Heeft het bestuur zijne belofte niet vervuld, dan verdient het a f g e r i j f e l d te
worden(1).
Dat vreest de redactie niet; integendeel. Schaaf en vijl stellen de kern van het
bruikbare hout klaarder aan 't licht. Met andere woorden: uit wisseling van meening
ontspruit de waarheid.
De Dietsche Warande z o e k t geenen strijd, vooral niet op het gebied van
godgeleerdheid en wijsbegeerte.
Andere tijdschriften zijn daaraan gewijd.
Men rijde elkander niet in de wielen!

(1) Afrijfelen beteek. eig. met de raspvijl bewerken. (Niet in 't Alg. Ned. W.boek).
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Het terrein waarop de studiën der Warande zich bewegen is van vrij onzijdigen aard
En toch kunnen enkele mannen niet nalaten, den naam en de gedachten aan ons
tijdschrift te ontleenen, onder den schijn iets nieuws (?), iets beters (?), iets
volkomeners te stichten. Laat het zijn!
Wij treden eenvoudig, onder Gods hulp, vooruit om iets goeds te stichten, op
weinig, al te weinig betreden grond, langs al te weinig gebaanden weg.
Wij streven hetzelfde te bereiken waarnaar de stichter der Warande 30 jaren lang
heeft gestreefd: het bewijs te leveren dat de kunst in al hare uitingen waartoe natuurlijk
ook de ‘letteren’ behooren, eene ruimere plaats in onze opvoedingsstelsels verdient,
dan zij daar inneemt.
God is niet alleen de grootste goedheid, de grootste rechtvaardigheid, maar ook
de grootste S c h o o n h e i d .
De uitstraling of wederkaatsing dier schoonheid op de wereld te kweken is ons
hoofddoel.
Wij willen er op wijzen hoe die schoonheid in kerk en school, in parlement en
woonhuis miskend, soms veracht wordt, en onderdoen moet voor de zucht naar den
eeredienst van Mammon, die geen bloedverwant van de godin der wijsheid is, noch
van Venus Urania - op die miskenning te wijzen is al verder ons doel.
Wie dat niet wil inzien is beheerscht door boosheid of vooroordeel, ofwel, op zijn
zachtst genomen, door al of niet willekeurige platheid van smaak, gelijk sommige
viervoeters wien het vuil der wagensporen even groote lekkernij is als de fijnste
kruiden.
Het bestuur is niet zoo verwaand van te meenen
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dat alles wat in de Dietsche Warande voorkomt betrekkelijk volkomen is. O neen,
noch naar gedachte, noch naar vorm is dit het geval. Daarom stelt zij hare bladen
open voor w e d e r l e g g i n g en opheldering omtrent de behandelde onderwerpen.
Zij heeft dit reeds duidelijk getoond!
Wil men haar bestrijden, men doe het met open vizier en in hare eigene bladen.
Zij is bereid den slag af te wachten, en zelfs nog de hand te prijzen die e e r l i j k
en o p e n te recht wijst.
In dubiis libertas!
HET BESTUUR.
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Dichtkunst, letteren.
Over den Stijl van het Sprookje,
door Aug. Gittée.
ER zijn tegenwoordig al niet veel meer menschen, althans onder de lezende personen,
welke niet weten (zonder er nu juist een zeer nauwkeurig begrip van te hebben) wat
men onder folklore verstaat. Op een omschrijving van de zaak is het dan ook mijn
bedoeling niet in te gaan. Folklore is een tijd lang slechts een liefhebberij geweest;
zij werkte aanstekelijk en sloeg soms tot een echte koorts over. Iedereen deed aan
folklore, iedereen wilde er wat van weten, en zoo ontstonden, in ons vaderland gelijk
elders, tal van blaadjes, welke maar al te zeer het wantrouwen rechtvaardigden, door
koelbloediger beoordeelaars tegenover de zoogenaamde folkloristische beweging
aan den dag gelegd. Voor velen stond folklore gelijk met zonderling, ja, gek....
Trots deze onbekooktheid aan de éene, en de verachting aan de andere zijde, brak
zich de overtuiging baan, dat er achter die schijnbaar onbeduidende curiositeiten wat
meer stak.
De ongehoorde massa die langzamerhand ver-
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zameld was geworden, trad in het licht als een museum van oudheden voor de
geschiedenis der verstandelijke ontwikkeling van den mensch; en zoo leerde de
officiëele wetenschap reeds wat meer eerbied hebben voor de opzoekingen op dit
nieuw gebied. Als een feit van niet geringe beteekenis mag zeker aangemerkt worden,
dat de Gids - niemand minder dan de Gids - onlangs zijn poorten opende voor een
opstel over een nietige zaak als het kinderrijm.(1)
De tijd der opgewondenheid, welke ook in Vlaanderen velen had aangetast, schijnt
nu weer voorbij te zijn. Men begint van de folkloristische koorts, door ik weet niet
meer wien ‘folklorite’ geheeten, genezen te zijn; en dat is goed. Zij, die daarin meer
gezocht hadden dan een kinderachtig liefhebberijtje, - het vermaak van den
postzegelverzamelaar - zijn toch aan die sympathie getrouw gebleven, en zulke
hardnekkigheid heeft hen vaak er toe gebracht het een of ander onderwerp te
doorgronden.
Wanneer wij een terugblik werpen op hetgeen de folkloristische beweging sedert
haar ontstaan in Vlaanderen heeft gewerkt, zoo komt men tot de slotsom dat zij wel
iets van blijvende waarde heeft voortgebracht. Veel, zeker niet. Met de toegevendheid
eener ophemelende ‘kleine-kapel-critiek’ is de zaak niet gediend. Intusschen is er
toch een en ander waarop mag gewezen worden. Ik zou niet graag

(1) Niet minder verheugend is het, dat een der voornaamste Noord-Nederlandsche uitgevers, de
HH. Gebr. Van Cleef te 's Gravenhage, van de sprookjes van Grimm een prachtuitgave
ondernomen heeft, die niet moet onderdoen voor het beste, door het buitenland op dit gebied
voortgebracht: 20 maandelijksche aflev. à f. 0.65.
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DE COCK's Volksgeneeskunde ongeschreven weten; TEIRLINCK's Plantlore is verre
van onverdienstelijk. Enkele stukken in tijdschriften verspreid waren eigenaardig of
brachten iets nieuws, en de werker op intellectuëel gebied zal ze ook later nog
opzoeken, en allicht betreuren dat een uitgever, uit vrees voor de bekende apathie
van ons publiek, zich niet waagde aan het verzamelen van dergelijke stukken tot een
bundel.
De beide evengenoemde werken bewegen zich op het gebied der natuurwetenschap.
Het mag verwonderlijk heeten, dat in een ander vak der folklore tot nog toe niet meer
verricht is. Ik bedoel namelijk het sprookje. Immers, dáármede zijn de meeste
folklore-liefhebbers begonnen. Reeds in de jaren veertig vlamde die sympathie voor
het eerst op, toen J.W. WOLF, een discipel van Grimm, hier te lande vertoefde. Nadat
hij gewezen had op het gewicht van het sprookje voor de studie der mythologie, werd
door verscheidene ‘letterkundigen’ met het opschrijven onzer volksvertellingen een
begin gemaakt. Het was evenwel slechts een stroovuur, en na weinig tijd dommelde
men weer in. Veertig jaar later, toen de beweging ten gunste der volkskunde zich
van den vreemde ook aan ons land mededeelde, werd op het sprookje, meer in 't
bijzonder, weer de aandacht gevestigd en begaf men zich weer aan 't opschrijven;
meer dan eens liet zich in de laatste jaren iemand vinden om uit te bazuinen, dat hij
met een verzameling Vlaamsche sprookjes gereed was en het boek ging laten
verschijnen. Maar er kwam niets,
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en zulke berichten, waarvan de tijd de waarheid heeft leeren betwijfelen, hadden
slechts tot doel, anderen van een soortgelijk plan af te houden, en hier en daar een
naïeven werker, met een minder goed klinkenden naam op litterarisch gebied, aan
te sporen zijn eigen aanteekeningen af te staan.... Praktijken van een nieuwe soort....
toen, eindelijk, voor eenige maanden, een bundel sprookjes, hier te lande verzameld,
ditmaal zonder voorafgaand bericht of bazuingeschal, het licht zag.
Ik heb het oog op de Sprookjes uit West-Vlaanderen, door den heer A. Vermast(1).
Jaren geleden leverde de heer Vermast met den heer J. Sabbe een keus uit de sprookjes
van Grimm. Getuigde reeds het kleine boekje van de liefde welke hij voor dit vak
der kinderpoëzie koestert, veel meer gewicht heeft zijn jongste werk, dat de eerste
stap vooruit mag genoemd worden om onzen Vlaamschen sprookjesschat van de
vergetelheid te redden.
De eerste, zeg ik. Immers JOOS' Vertelsels voor het Vlaamsche Volk zal wel
niemand ernstig opvatten. Wie eenig inzicht in de zaak bezit, kan niet anders dan ze
als het akeligste mengelmoes beschouwen van allerhande historiekens, van het
sprookje tot het zedeverhaal, van de sage tot de anecdote, door zijn berichtgevers
(aan wier ijdelheid hij in een ellenlange lijst door het drukken van hun naam
voldoening schonk!) overal gevischt. Het herinnert aan

(1) Gent, I. Vander Poorten, 1893. Met plaatjes door J. HEYLEMANS, 1 fr.
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de wijze waarop sommige tijdschriften voor folklore te werk gingen. Het is wel eens
gebeurd, dat de redactie zich knollen voor citroenen liet verkoopen, en zich, gelijk
Land en Volk, het orgaan der Zuid-Vlaamsche ‘Zanters’, vertalingen uit Grimm in
de hand liet stoppen. Een bewijs, dat niet iedereen is opgewassen om aan folklore te
doen.
Om terug te komen tot het werkje van den heer Vermast. - Hoef ik te zeggen dat
dit boekje met zijn 19 nummers slechts een keus brengt? Het getal der echte
volkssprookjes, zelfs der sprookjes-thema's, is tot heden nooit het voorwerp geweest
van een onderzoek. Grimm's verzameling is 200 nummers rijk. Men ziet dus - de
gevolgtrekking ligt voor de hand - dat het te bewerken veld nog ruim genoeg is voor
al wie daartoe lust gevoelt.
Op dit gebied nu is Vermast een goed werkman te noemen. Bij het publiek - d.i.
de schaar der general readers - heerscht gewoonlijk de meening, dat niets
gemakkelijker gaat dan sprookjes redigeeren: een dwaling gelijk er zoovele omloopen.
Wie de sprookjes van Grimm aandachtig onderzocht heeft, en door een nauwgezette
studie de schoonheden ervan heeft leeren inzien en gevoelen, zal begrijpen welken
arbeid de vorm gekost heeft aan twee mannen, die hunne moedertaal kenden als geen
ander in hunnen tijd. Hij die de Kinder- und Hausmärchen op zulke wijze heeft
gelezen, is op een goede school geweest. Hij zal weten, dat het minder arbeid vergt,
den eenigszins pompeuzen toon onzer hedendaagsche schrijftaal aan te nemen, dan
de natuurlijke sober- en eenvoudigheid van den goeden sprookjesstijl.
Sprookjesstijl schijnt wel iets gansch eigenaardigs te wezen.
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Bij het genre past verreweg niet alle stijl. Als men de zaak met oordeel beschouwt,
komt men spoedig tot de overtuiging, dat het heil ligt in de beschaafdere spreektaal,
d.i. in den middelweg tusschen het stijve der schrijftaal en het ruwe van het dialect.
Men valt allicht in een der beide uitersten. Het te litterarisch geschreven sprookje
is het gewone. Dat iemand die zich met het kindervertelsel wil bezig houden, zijn
berichtgevers verzoekt het dialect te willen gebruiken, heeft alleen tot doel, een
waarborg te bezitten voor de echtheid der geleverde teksten. Hoe geringer de
verstandelijke vorming, des te heviger is steeds de verfraaiingsmanie, en zelfs wanneer
het verzoek om in dialect op te schrijven formeel wordt uitgesproken, wordt soms
nog tegen dezen regel gezondigd.
Is eenmaal de getrouwheid aan den ‘volksmond’ verkregen bij den eersten
opschrijver, dan begint het werk van den verzamelaar, zoowel voor wat den grond
als wat den vorm betreft. Meestal, ten minste als zijn opzoekingen zich over een
gebied van een zekeren omvang hebben uitgestrekt, heeft hij kunnen opmerken, dat
dezelfde sprookjes op tal van plaatsen voorkomen, hier magerder, elders eenigszins
ingekleed; nu eens met een of ander incident meer, dan weer met een vorm die bij
den verteller wijst op het aanwezig zijn van een zekeren kunstzin. Grimm vermeldt
o.a. een boerin, die zoo mooi sprookjes wist te vertellen, zoo plastisch voor te dragen,
dat hij - de groote taalonderzoeker - slechts had na te schrijven. Van het standpunt
der taalkundige volmaaktheid is volk niet het synoniem van ruw, onbeschaafd. Wat
het
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verhaal zelf betreft, ook dit kan verschillen in de onderscheidene locale lezingen,
vooral in het opzicht der volledigheid. Soms ook heeft de verteller verstrooidheden;
hij laat den draad van zijn verhaal schieten en verdwaalt in een ander thema.
Oefening, aangebracht door de studie en vergelijking van het sprookje in den
vreemde, alsook het opschrijven van de nationale sprookjes, ontwikkelt den reuk in
dit slag van werk; de verzamelaar leert merken wanneer ergens een omstandigheid,
een incident, is weggevallen. Soms is aan het sprookje, als aan een boom, een tak
verdord. De verteller, wegens den positieven geest die ons gansch bestaan steeds
meer doordringt, gevoelt zich niet meer te huis in die eigenaardige wereld der
kinderpoëzie. Hij veroorlooft zich wel eens een wijziging, welke alsdan, ten minste
voor hem die eenige oefening bezit, al dadelijk haar modernen oorsprong verraadt.
Zonderling genoeg: ook in het fantastisch element van het sprookje is het mogelijk
onnatuurlijk te zijn. De verzamelaar moet - dit is een onontbeerlijk vereischte - den
vinger weten te leggen op de plaatsen waar letterkundige invloed te bespeuren is,
waar de school b.v. - of de neiging tot zedepreekerij - heeft ingewerkt.
Mijn betoog zou te recht afgetrokken en onvolledig mogen genoemd worden, indien
ik het niet met een paar minder geslaagde plaatsen uit het boekje van den heer Vermast
toelichtte.
De lezer gevoelt zonder moeite de onvolledigheid, wanneer de held van het sprookje
(op p. 42) een toovermantel voor geld koopt. Zulk een ding laat
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zich, zelfs in 't sprookje, zoo maar niet koopen. Tot de psychologie van het
wonderbaarlijk genre behoort het, dat een toovervoorwerp verkregen wordt door de
gunst van een hooger wezen, meestal tot belooning van bewezen diensten; anders,
ook wel van gewone stervelingen, door list; nooit echter, zooals 't door den heer
Vermast wordt voorgesteld, is de gelegenheid om zich een dergelijken talisman te
bezorgen, gegeven aan iedereen die zou beschikken over eenig goud.
Om de in zoutblokken veranderde broeders weer hun menschelijke gedaante terug
te geven, was iets meer noodig dan het (op p. 72) toevallig omverwerpen der
zoutblokken. Daar ontbreekt zonder eenigen twijfel de een of andere omstandigheid.
Op meer dan éene plaats is De Heer van den Glazenberg eenigszins afgeknot. De
twee in Volkskunde uitgegeven varianten: Jan de Rotter en De Koning van
Zevenbergen bevatten tal van bijzonderheden, welke in de economie van dit thema
meer of minder van gewicht zijn.
Dat de herder in het volksbegrip toovermacht bezit, is zeker bekend aan hem die
zich met de studie van het volksgeloof bezig houdt. Zoo kan de schaapherder in Een
Potjeritje (p. 46) den pachter in het uitvoeren der drie door zijn eigenaar opgelegde
werken behulpzaam zijn. Ons kan het feit wel niet verwonderen; maar om den
kindergeest te voldoen in zijn nieuwsgierigheid omtrent den oorsprong van die macht
of omtrent het bijzonder karakter van den herder, was wel een enkel woord daarover
noodig. Zónder dat woord, zal iedereen een leemte gevoelen.
Nog erger zondigt men tegen de natuur van
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het sprookje, met er het zedepreeken der school te willen inbrengen. In den bundel
van den heer Vermast gebeurt het gelukkig maar bij uitzondering. Koben (p. 120)
bezit een tapijtje, dat natuurlijk allerhande eten en drinken bezorgt. Hij komt een
ventje tegen, dat een ander wondervoorwerp bezit, een zak nl. zooals er in 't sprookje
meer zijn, en waarbij het commando van ‘In den zak!’ genoeg is om al wie
tegenstribbelt tot rede te brengen. Ze ruilen, en als Koben het zakje in handen heeft,
beproeft hij er vooreerst de kracht van, om weer in bezit te komen van zijn tapijtje
en beide te behouden. ‘Dat was’, zegt nu de heer Vermast (niet het volk), ‘zeker niet
schoon van Koben.’ De minste lezer voelt, dat de schrijver onder den invloed was
van den toon die heerscht in de nog niet geheel uit de mode geraakte Brave-Hendriks(1)
historie der school. Op denzelfden grond is het gansch verhaal Drie gulden spreuken
gemist.
Maar ik wil niet te uitvoerig worden.
Moeilijker dan men gewoonlijk meent is inderdaad de taak van den
sprookjesopschrijver. Hij heeft te zorgen dat het verhaal stevig ineen zit, zonder dat
het hem geoorloofd zij, ook maar eenigszins het ontbrekende met eigen verzonnen
omstandigheden aan te vullen. Daarenboven, is alles in dat opzicht in orde, dan heeft
hij zich elk oogenblik omzichtig te bewaken, dat hij zijn pen niet laat afdwalen van
den middelweg der beschaafdere spreektaal.

(1) Aan dezen herinnert ongelukkig ook het titelplaatje.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

17
Hij dient steeds hoogere termen te vermijden, zoogenaamde stadhuiswoorden; ook
al te lange of te zeer ingewikkelde volzinnen. Wie heeft, bij het lezen of het schrijven,
niet reeds gevoeld, hoe verre onze schrijftaal gewoonlijk blijft van de schoone
ongekunsteldheid der beschaafdere spreektaal. Tot het bereiken van dit doel is het
nu niet noodig dialect te schrijven. Dialectisch gekleurd mag m.i. een sprookje wel
zijn, vooral in de gesprekken. Het dialect bezit een kracht en een schilderachtigheid,
welke men zoo maar niet onbedacht moet weggooien. Niet altijd is de stroevere
schrijftaal in staat het beoogde uitwerksel te weeg te brengen. Voor wat het sprookje
betreft, een streek met het penseel van het dialect, mits niet te zwaar aangebracht,
geeft een zeer gelukkig werkende locale kleur. Er zijn zelfs gevallen, waarin de
volksterm of volksuitdrukking zich niet laat vervangen; het letterkundig aequivalent
zou intusschen komisch werken.
Wie sprookjes wil schrijven, begeeft zich dus op een weg bezaaid met voetangels
en klemmen, waarop gestage omzichtigheid vereischt wordt, en waarop ook de heer
Vermast wel eens struikelt, hoezeer ook zijn verhaaltrant over het geheel goed mag
genoemd worden, ja, verdienstelijk; immers, hij heeft zich doorgaans met gezond
oordeel bij de woordenkeus der volkstaal aangesloten. Nu eens lascht hij een
gemeenzame, doch des te krachtiger wending in, gelijk wanneer hij zegt: (p. 63) een
sprong, zoodat de wedders geenen Jan meer zagen; dan eens heeft hij den verteller
betrapt op een gelukkige uitdrukking: (p. 101) een stuk of twintig; (p. 103) nu zat hij
leelijk in nesten; of een ander maal gaf hij de voorkeur aan een gemeenzamen vorm:
(p. 107)
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met schoone te spreken, waarin de oude adverbiale uitgang zeker niet af te keuren
is. Als hij zegt op p. 107: hij schreeuwde moord en brand, dan hebt ge daar een van
die uitdrukkingen welke ons bij 't lezen onwillekeurig voor den geest komen zweven
en steeds met een glimlach van tevredenheid op de rechte plaats worden aangetroffen.
Doch - op het gevaar af de... geeuwspieren in beweging te brengen, moet ik nog
wijzen op zwakkere plaatsen, welke de bezwaren, van het genre onafscheidbaar, in
een klaar licht stellen.
Zeker is het te hoogdravend, althans niet passend met het genre, wanneer men, in
een volksvertelsel, spreekt van een geheim te ontfutselen (p. 42); van appels die sterk
geurden (p. 7); al te litterarisch is ‘een hartstochtelijke (lees hartstochtelijk) jager’.
- Als niet-populair genoeg verdient een wending als: hoe zeer hij ook vermoeid was
(p. 22) afkeuring.
Het ligt voor de hand, waarom conjunctieven dienden vermeden te worden: opdat
de wind niet te fel zij (p. 97); ik zou willen dat niemand van den boom af kunne (p.
104). Op natuurlijker wijze liet zich hetzelfde uitwerksel bereiken door
omschrijvingen, b.v. met de voorwaardelijke wijs, of anders, in het tweede voorbeeld,
door een eenvoudige vervanging met den indicatief, overigens in overeenstemming
met de spreektaal. Ik herinner mij ergens gelezen te hebben, dat Flaubert, bekend
om het werk dat hij maakte van de keus zijner taal en het ciseleeren van zijn stijl,
woedend werd telkens hij een conjunctief imperfect hoorde. Ook in het sprookje
dienen zulke te hooge vormen met angstige zorg geweerd, gelijk wij overigens in
het gesprek doen.
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Aan de verfraaiingsmanie, een gevolg van den op school nog immer aangeleerden
schrijftant, ontsnapt de heer Vermast niet geheel, wanneer hij spreekt van ‘gouden
lokken die over zijn schouders golfden (p. 89), of wanneer hij zegt: nadat zij de
liefdesverklaring van Goudsterre aanhoord (lees: aangehoord) had, aanvaardde zij
zijne hulde (p. 21).
Doch genoeg: de aangevoerde plaatsen kunnen volstaan, om de uiteengezette
stelling te staven. De officiëele letterkunde moge er vaak uit de hoogte op neerzien,
een sprookje geed vertellen is niet gemakkelijk: het is kunstwerk, hoewel van een
bijzonder soort; en daarom neme men ook deze detail-critiek voor lief.
Men onderschatte intusschen in dergelijke werken niet die kwestie van den al dan
niet gepasten stijl. Juist het gestadig in het oog houden van dit vereischte rechtvaardigt
het vereerend oordeel door de Duitsche critiek uitgesproken over de verzameling
van Grimm, nl. dat het beroemde broederpaar zijn vaderland verrijkt heeft met een
tot nog toe onovertroffen meesterwerk. Het is immers gedeeltelijk de verdienste van
den vorm, welke het sprookje - dat nietig ding waartegen nog zoo veel vooroordeelen
heerschen bij Droogstoppels en al te positieve geesten - ingang zal verschaffen bij
het beschaafd publiek, dat nooit ongevoelig is geweest voor een mooi ingekleed
verhaal. Het mag gezegd worden zonder overdrijving: wie geen zin heeft voor het
aesthetische van Grimm's sprookjes, is een man zonder letterkundigen smaak. Met
het oog op het jong geslacht, kan wellicht het sprookje bij sommigen
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wegens zijn fantastisch element afkeuring vinden: om de jeugd natuurlijk en zonder
gemaaktheid te leeren schrijven is het een probaat middel. En daarom is een
sprookjesboek, dat stylistische verdienste bezit, steeds een goede lectuur voor het
kind.
Men zie hierin geen paedagogische preek. Is het niet van nationaal belang, dat
men den letterkundigen smaak bij het volk - d.i. de klassen waarop wij, beschaafderen,
vat krijgen door de lagere school - genoegzaam ontwikkele, om het in staat te stellen
zijn verleden te eeren, en iets over te hebben voor het geestesleven van zijn tijd? Is
het niet ook plicht, den kunstzin bij het volk te onderhouden en aan te kweeken?
Zeer gelukkig was daarom de gedachte van den heer Vermast, om zijne sprookjes
tot een prijsboek te maken. Aldus zullen de beelden dier naïeve poëzie uit de kindsheid
der volken tot onze kinderen doordringen en in hun hart opgenomen worden. Wanneer
daarenboven de vorm lof verdient, gelijk het geval is met het besproken werk, dan
is de invloed dubbel heilzaam, trots onze Droogstoppels. Men bedenke eens: mijn
eigen verzameling Contes populaires du Pays Wallon werden door verscheidene
gemeenteraden als prijsboek van de hand gewezen, omdat er in zekere sprookjes
‘van God gesproken wordt en het van gewicht is, dat woord uit de boeken voor de
jeugd te weren’. Is zoo 'n critiek wel een schouderophalen waard?
Ik wensch intusschen den heer Vermast geluk met zijn werk, en ik hoop dat hij
weldra een tweede bundeltje, even keurig uitgevoerd, zal bezorgen.
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Reliekenkas van den H. Jacobus, te Luik
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Beeldhouwkunst, enz.
De reliekenkas in de kerk van St. Jacobus te Luik.
(Met afbeelaing)
DE reliekenkas van den heiligen Jacobus, voor weinig tijd, door de zorg en de
edelmoedigheid van den Zeer Eerw. Heer Schoolmeesters, pastoor-deken van St.
Jacobus te Luik voor die kerk aangeworven, is een der schoonste gedenkteekenen
van dien aard, welke in de laatste jaren in België zijn ontstaan.
Zij is vervaardigd in den stijl van de XVe eeuw en onderscheidt zich door
wezenlijke oorspronkelijkheid van gedachten en zwier van vorm; zij bevat
overblijfselen van den heiligen Jacobus Major, den patroon van genoemde kerk en
van den heiligen Jacobus Minor. Zij bestaat uit eenen horizontaal liggenden, kristallen
cilinder, waar doorheen de kostbare overblijfselen zich vertoonen. Deze cilinder is
aan de uiteinden in een rijk vergulden ring gezet, rustende op twee als loofwerk
behandelde steunpunten, die uitgaan van een voetstuk door vier kleine leeuwtjes
gedragen en versierd zijn door fijn graveersel en edelgesteente. Dit gedeelte is
geplaatst op eene
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draagbaar door vier levieten getorscht, die de palm des martelaars in de hand dragen.
De draagbaar is omgeven van banderollen, met inschriften van brandsteen en door
kostbare steenen versierd; van den rand strekt zich een lambrequin uit van gegraveerd
metaal, als ware het een borduursel.
Deze groep wordt overwuifd door een dakje op vier kolommetjes rustende en met
veelkleurig brandsteen verrijkt. De vier gevelkanten dragen beeldekens der Heiligen,
omgeven van banderollen met geëmailleerd opschrift. Eene fijne bladversiering
bevindt zich aan de kam der dakskens. Het geheele kunstwerk is geplaatst op een
voetstuk van krachtige leeuwen.
Sedert het jaar 1889 waarin dit kunstwerk te Parijs in de algemeene tentoonstelling
verscheen, is het algemeen door tijdschriften aan kunst en oudheid gewijd besproken,
zoodat wij den lof ervan hier niet verder behoeven te verheffen; wij willen nog alleen
er bij voegen, dat het brandsteen, zoowel als het geheele voorwerp, door den
kunstenaar in goud, J. Wilmotte, met groote bekwaamheid is uitgevoerd.
Wij geven hier de afbeelding van een der schoonste reliekenkassen welke in België
en Nederland in de laatste jaren vervaardigd zijn. Lang is de goudsmeêkunst gelijk
men die in de middeleeuwen verstond, met onverschilligheid behandeld. Namaaksels
van allerlei aard, zoowel naar stijl als bewerking recht afschuwelijk, vindt men in
kerkelijke zoowel als wereldlijke schatten bijeen.
Werken van natuurlijk, organischen opbouw en vormen zijn slechts in zeer klein
getal te vinden.
RED.
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De Hoef ter Linde,
door M.E. Belpaire.(1)
VI.
‘VREDE! Vrede!’ - Het was Sander.
Buiten adem, onverwacht,
Kwam hij aangeloopen, zweetend,
Of hij hoop en redding bracht.
‘Vrede! Vrede! Ja, 't is zeker,
Vraagt het aan den Pastor maar.
Hij ook stond daar luid te jublen,
Luid te jublen met de schaar.’
‘Weg is hij, die ons bedrukte!
Weg de dwingeland, de beul,
Die der moeder 't kind ontrukte,
Weezen alle hoop en heul!’
‘Hoe men juichte rond den bode!
Zwart van volk was 't kerkhofplein.
Allen jubelden en tierden,
Jong en oud, en groot en klein.’

(1) Zie Dietsche Warande, 1893, bl. 527.
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Als uitzinnig staren allen
Stom en stil hem spraakloos aan,
Blijven als versteende beelden
Ongeloovig rond hem staan.
Eindlijk Moeder: ‘'t Schijnt een droom me,
Sander, is het zeker waar?
Hij zou weg zijn, de verdrukker?
- Ha! dat Vader daar nog waar!’
Dan de grijzaard: ‘Ja, 't is zeker.
Vallen moest die Satanszoon!
'k Zegde 't immer, immer weder:
Ieder krijgt naar werken loon.’
Maar een luiden kreet slaakt Lina:
‘Vrede, zegt gij, Sander, vree!
En mijn Frans?.. Hij keert dan weder?..
God aanhoorde dan mijn bee?..’
Ja, nu gaan zij 't toch gelooven.
Trage vreugd heeft langen duur,
En een oogst van zomervruchten
Bergt het voorjaar koud en guur.
Lente heerscht ook weer op de akkers,
Op het land van rijm beroofd,
Stoeit met iedre bot in 't ronde,
Die maar lentegroen belooft.
Zaait haar duizend madeliefkens
In het gras langs heg en haag,
Lacht met d'ouden, knor'gen winter
Wijkend uit het land zoo traag.
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Lente waait weer in de koeltjes
Zwevend over veld en gouw;
Speelt daarboven met de wolkjes
Donzigwit op 't hemelsch blauw;
Dooit de babbelende beekjes,
Snel aan 't vluchten onder 't groen,
Doet in tintelende stralen
Veld en weiden weder bloên.
En op Lina's bleeke wangen
Komt de warme blos ook weer,
En in Lina's hart, het bange,
Zingt de liefde ook als weleer.
Weg is de oude, strenge winter!
Weg de smart zoo ijzig koud.
Weer herleeft natuur in 't streelen
Van der lente zonnegoud.
Weer herleven hoop en liefde. Ei! wat is hun zang toch zoet:
Vogels zingen in de luchten,
Hoop en liefde in 't blij gemoed.
‘Want hij keert nu weer... 't Is vrede!
Lijden, strijden zijn gedaan.
Moeder, 'k zie hem in gedachten
Reeds daar minnend vóor mij staan!’
‘- Staan wij dan eens vóor den Pastor?
Zijn wij éen dan, éen vóor God?
Moeder, Sander, is 't wel vrede?
Ach! hoe keerde blij ons lot!’
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VII.
Droomen is den menschen eigen,
Want de mensch is 's hemels kind
En hoe schoon hem de aarde ook schijne,
't Is nog meer wat hij bemint.
Droomen is den menschen eigen,
Voor den geest te roepen al
Wat men blij verwacht, te streelen
't Beeld van wat eens worden zal.
Droomen is den menschen eigen, Maar hoe zelden komt tot zijn
't Langgedroomde, 't blijverwachte,
't Beeld in wemelenden schijn!
Denkt gij zoo al mijm'rend, Lina,
Leunend op het deurken stil,
Turend op het landschap, 't grauwe,
In den avond koel en kil?
Lente was het als zij droomde.
En de herfst zoo bruin en vaal
Laat zijn bladeren nu tuim'len
In een laatsten zonnestraal.
Lente was het als zij droomde,
Dat reeds Frans daar minnend stond,
Ja, dat voór den ouden Pastor
't Liefdewoord hen samen bond.
Lente was het... Nu is 't najaar,
't Lange najaar grauw en droef,
En van Frans kwam nog geen teeken,
Nog geen tijding op de hoef.
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Hopend zag zij naar den zomer,
Als het alles straalt en lacht;
Maar de zomer sleet ten einde
En geen straal of schemer bracht.
‘Met den herfst is hij hier weder!
Als de zwaluws trekken gaan,
Zie ik eindlijk hem verschijnen,
Komt hij in ons midden staan...’
't Is nu herfst, en nog geen tijding!
O! de hoop, de sterke, in 't hart,
Hoe zij langzaam, langzaam mindert,
Wijkend voor de bange smart!
‘Vader, komt gij mee ter kerke?’
't Was een zondag, na den noen.
Winter heerschte weer alomme,
Weg was alle spoor van groen.
Dik lag op de velden buiten,
Krakend hard de sneeuwtapijt,
Maar de zonne schiep juweelen,
Schiep karbonklen wijd en zijd.
De oude grijzaard zat te dutten
In zijn leunstoel, bij den haard.
Langzaam opent hij nu de oogen,
Langzaam hij het kind aanstaart.
‘Of ik meekom, Lientje? Zeker!
Eerst den lieven Heer gediend.
Ziet gij, in onz' hooge jaren
Is hij de eerste, de oudste vriend.’
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‘Andren heb ik nog. De Pastor
Zou mij missen in de kerk.
'k Heb het lof nog nooit gelaten,
God zij dank! en 'k ben nog sterk.’
‘Geef me uw arm dan, Lientje. - Goed zoo!
Nu mijn stok in de andre hand.
Vastgevrozen zijn de voren,
Slibb'rig is het op het land.’
Arm in arm gaan zij nu buiten,
Kind en grijzaard, jong en oud.
Sneeuw ligt op des grijzaards lokken,
Sneeuw ligt op den bodem koud.
En zij kouten onderwege.
Stil gaat Lina ook, getemd
Door het knagend wee van binnen,
Dat haar hart tot weemoed stemt.
Langzaam vord'ren ze op de wegen.
Wijd is ook het dorp. - Maar, ziet!
Wie komt op het pad hun tegen,
Fluitend welgemoed zijn lied?
't Is de brievendrager. Zelden
Treft men hier hem op het pad,
En vooral des zondags. Hemel!
Zoo hij iets te brengen had?
Lina's hart begint te popp'len,
Ja, de brievendrager lacht:
‘Lientje, 'k heb iets te bestellen,
Zie, wat ik heb meegebracht!’
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‘'s Zondags kom ik niet gewoonlijk.
't Is ook duivelsch wijd, ge weet?
Dorst krijgt men bij zulke koude;
Maar ik dacht: ‘Zij krijgt bescheed.’
‘- Goed! Goed!’ - En zij steekt den bode
Gauw een stuiver in de hand.
Nu het zegel snel gebroken!
- Is de brief een doodsgezant?
Want het opschrift is van Frans niet.
Lomper schrijft zijn boerenhand.
- Neen, hij kan niet schrijven, ligt nog
Ziek, gekwetst in 't vreemde land.
Maanden lang lag hij op 't ziekbed,
Vastgekluisterd door de smert,
Dobbrend tusschen dood en leven,
Of hem de aarde moede werd.
Maar nu won den strijd het leven,
- 't Is een kameraad die schrijft Schoon van 't lange, bang geworstel
Groote zwakheid overblijft.
‘Eindlijk, eindlijk toch een tijding!
En hij leeft! Hij is gered!
Dank, o Heer! Gij hoordet toch eens
't Stille, smeekende gebed!’
‘Dank, o Heer! hij leeft, mijn bruigom!
Ziet zijn dorp, zijn Lientje weer.
O! wat is uw goedheid eindloos!
Wees gezegend, God de Heer!’
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VIII.
Blijder sedert de eerste brief kwam,
Sleet de tijd nu op de hoef.
Als de hoop in 't hart mag wonen
Schijnt niets duister meer of droef.
Dag op dag ging Lientje buiten,
Spiedend of niet op het pad
Soms de brievendrager aankwam,
Of hij weer iets voor haar had!
Want haar Frans zal zelf wel schrijven:
Sterker is hij nu voorwaar.
Weken zijn alreeds verloopen
Sedert de eerste, blijde maar.
En zij krijgt dan ook die tijding
Zoo hartstochtelijk verwacht:
‘Ziet! 't Is van zijn schrijven ditmaal!’
Jublend toont het Lientje, en lacht.
Moeder, grijzaard, knapen, meisjes,
Alles wemelt rond haar blij:
‘Wat, wat zegt hij? - Is hij beter?
- Zal hij komen? - Lees toch, gij!’
En zij leest, en leest nog weder,
En wanneer zij allen gaan,
Leest zij nog eens gansch alleen nu,
In haar oog een laatste traan.
Ja, hij voelt zich traag herleven,
Wint nu dagelijks in kracht.
Als de winter maar voorbij is,
Dat zij dan hem blij verwacht'.
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Als de koekoek zal verschijnen
In het woud, het verre, het groen,
Als de gulden lentestralen
Blij de botten bersten doen.
En zij komt, de zoete lente:
Teeder groen is 't ver verschiet.
Reeds in 't ritselende loover
Klonk der nachtegalen lied.
Reeds op weg naar school ontdekte
't Kindervolk een vinkennest.
Roziger zijn de avondstralen
Als zij dalen in het west.
Ja, de bloeitijd is op handen;
Zwaluws vlogen ook in 't rond.
Zijn het boden, die de liefde
Uit een warm're streke zond?
Blijder klonk de leste tijding:
‘Maanden gingen traag al om;
Weken krimpen in tot dagen;
Dan is 't morgen dat ik kom.’
‘Morgen, hoort gij, Lientje? Denk niet
Dat ik tijding zend of maar...
Of gij allen zult verschieten.
Wordt gij eensklaps mij gewaar!’
‘Juichend kom ik dan het pad af.
Zelfs de hond bast, blij te moe.
En mijn Lientje dan? Hoe blijde
Snelt ze haren minnaar toe!’
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‘O! die zaal'ge stond! Dit weerzien!
Bruischend gaat mijn bloed naar 't hart,
Als ik daarop denk... Vergeten
Is dan alle leed en smart.’
‘Hoop en bid dan, meisje! Morgen
Komt misschien de lenteboo.
Ach! wat zal dat morgen brengen?’
- Morgen, Frans, brengt Waterloo.

IX.
Wat een dondren, wat een regen
Op dien heeten Junidag!
Velden, voren, weiden, wouden,
't Was al water wat men zag.
Water op het woud, het groene,
Dat de velden stil beschut.
Water over helling, delling,
Over herberg, hoef en hut.
Water over gindschen heuvel
Rijk met koren thans bekroond,
Oogst, die noeste vlijt en arbeid
Met zijn wuivend goud beloont.
Water over 't frissche loover
Ruischend in het diepe woud,
Waar en eik en esch en beuken
Statig rijzen eeuwenoud.
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Fluistrend loover, gelende aren,
Grond met 's hemels nat gedrenkt,
Waait geen voorgevoel u tegen
Van wat morgen wreed u brengt?
Ja, de leeuw, die gansch Europa
In zijn klauw gegrepen had,
Is weer brieschend losgebroken. Wee, waar hij het kiest, zijn pad!
En 't was op uwe eenzame akkers,
Vredig, welig Brabandoord!
Waar de blijde zang der vog'len
Klonk in 't loover ongestoord;
Waar de boer al fluitend stapte
Nevens 't paard, met eg en ploeg,
Waar de zon op 't frissche landschap
Met zijn gulden stralen loeg.
- Ziet! zij nad'ren, de kohorten,
Door het plassend water heen.
Morgen is dat plassen rooder,
Is het menschenbloed alleen.
Morgen zal men lijken tellen
Waar men aren tellen kan.
Waar de halmen nederliggen,
Liggen legers, man aan man.
- Slaapt gij, Waterloosche dooden!
Dan voor eeuwig uwen slaap?
't Schijnt of gansch een nageslachte
Roerloos op u wachtte en gaap'.
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Of gij levend op gaat rijzen
Van uw slaap haast eeuwenoud,
Frisch en jong weer als de halmen
In het Junizonnegoud.
Neen, hun slaap is die der dooden.
Nimmer keert in 't leven weer
Al hun minnen en verhopen,
Al hun zuchten bang en teer.
Dood! die zoon, die man, die broeder,
Zoo hartstochtelijk bemind?
Dood! de vader van die weezen?
Dood! dit eenig weduwkind?
Dood! - Wat scheelt het aan de grooten
Wie ook roekloos wordt geveld?
Op den akker der victorie
Wordt geen nietig halm geteld.
En van duizenden die rusten
In den killen, stillen nacht,
Zegt, hoevelen keerden weder,
Door de liefde trouw verwacht?
Denkt alzoo die jongen droevig,
Turend door het donker heen,
Of benauwt zijn engen boezem
Vrees des naren strijds alleen?
Ach! die velden daar in 't ronde,
't Woud zoo donker in 't verschiet,
Hoe bevriend hem 't alles voorkomt!
- Kent hij al die paden niet?
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Ach! hoe dikwijls droomend, wakend,
Op het slagveld, in het kamp,
Op het gasthuisbed, in 't leger,
Op den bodem kil en damp,
Onder tent of verren hemel,
Heeft hij hier zich weer gedroomd!
En in plaats van liefdegroeten,
't Is de nare strijd die koomt.
Op! Frans, op! de nacht is over.
Scherp weerklinkt het krijgsgeschal.
Leven... dood... de strijd... victorie...
In de toekomst rust het al.
- Killig is de Junimorgen,
Druipend nat de matte grond,
Maar de zon breekt door de wolken,
Werpt zijn glans en goud in 't rond.
Aaklig in de morgenglorie,
Staan de legers voor elkaar:
Pal de Britten tegen 't woud daar,
Onverschrokken vóor 't gevaar.
En zij vallen aan, de Franschen.
In der worstling woel'ge zee,
Kan geen oog de zege ontwaren,
Slechts een slachtveld vol van wee.
Hoort! het dondert zonder pozen,
't Doffe, domme doodgebom,
En het davrend land in 't ronde
Luistert aaklig stil en stom.
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En zij rijzen, de kolommen,
Nad'ren aan een muur gelijk,
Muur van staal en ijzer, reuzen
Worstlend om een reuzenrijk.
Immer worden zij verdreven,
Immer vallen zij weer aan.
Op en neer gaat steeds de branding
In dien menschenoceaan.
Lijken storten neder. Ruiters
Rennen moordend hen voorbij;
Strijders strunklen op gekwetsten...
't Is des weedoms hooggetij.
Wie, wie heerscht toch in die slachting?
Wie beslist toch eens dien strijd?
- Op hun heuvel onverschrokken
Staan de Britten nog altijd.
Maar verdund zijn reeds hun rijen.
Immer bonkt het zeegeklots.
Wijken moet voor 't machtig beuken
De eens zoo onverzet'bre rots.
Zoo geen redder op komt dagen. God! het wemelt in 't verschiet.
Zijn dat versche zegebrengers?
Is dat Blüchers leger? - Ziet!
Ja, hij naakt, ons is de zege! Heil, o zon van Waterloo!
Breken gaan der vrijheid kluisters!
- Lina, waarom beeft gij zoo?
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In de hoef is 't stil en aaklig,
Aaklig als het nare veld
Waar, vertrappeld en vertreden,
't Levend koren wordt geveld.
Ginder, op die hoogte ginder
Is de plaats waar Vader viel.
Daar is 't dat men bloedigst worstelt,
Lijf aan lijf en ziel aan ziel.
't Zijn geen schoven meer, die vallen
Op den vrucht'bren vadergrond.
Neen, met menschenlijken enkel
Is de bodem zwaar terstond.
En waar Vader viel, strijdt Frans nu,
Druppel in die menschenzee.
- Stervend zweeft op 's meisjes lippen,
Hoorbaar nauw der liefde bee.
Dof en doffer gaan de slagen.
Aakliger is steeds het stil
Van de Lindenhoef, maar eensklaps
Snijdt door lucht en ruim een gil.
‘Daar verminkt, vermoord, verpletterd!...
Daar, daar zinkt hij in zijn bloed!’
En zij blikt met brandende oogen,
Die de koortse blinken doet.
En zij wijst met bevend' handen
In het ruim der lucht. En, ach!
't Is of 't scherpziende oog der liefde
't Aaklige der waarheid zag.
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Daal, daal neder op die velden,
Stille, sombre, treur'ge nacht!
Beter nog uw vale sluiers
Dan wat 't morgenlicht verwacht.

X.
Weer staat voor de hoef, de wijde,
De oude lindeboom in bloei;
Weer gonst van der biekens leger
't Drukke, dartele gestoei.
Weer blinkt aan den blauwen hemel
Blij de zon in warmen straal;
Weer in 't verre, ruischend loover
Schettert vrij der vog'len taal.
Weer, weer golft het wuivend koren
In den gulden zonneglans.
Licht en blijheid is 't alomme:
Niet een wolk aan 's hemels trans.
En voor de oude hoef in 't noenuur,
Wemelt gansch een volksken rond:
Kindren dartlen, spelen, stoeien
In den warmen middagstond.
En in 't stille van de lommer,
Wie zit bij de linde daar?
Oud en krom is reeds dat vrouwken,
Maar de blik blijft vrij en klaar.
Sneeuwwit blinkt het schaarsche zilver
Van heur haar in 't hemelslicht.
Goedig speelt een stille glimlach
Op 't gerimpelde gezicht.
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Op haar lippen zweeft de bede,
- Hoe zij rein ten hemel vloog!
Korrels glijden door haar vingren
Zonder poozen. Naar omhoog
Stuurt zij soms een blik vol vrede,
Vol van dank en vreugde saam.
Maar dan moet zij weer opletten,
Roept elk bengeltje bij naam,
Helpt dien blozaard op de beenen,
Volgt hem waar hij wanklend liep.
‘Frans! hier, bengel, of gij strunkelt!
En de put is wijd en diep!’
Moeiken! Moeiken! Wat een postje!
Past dat voor uw jaren wel?
'k Wed bij 't zilver van uw haren,
Dat ik ze allen, allen tel!
Ei! daar komt een blonder kop'ken
Moegewroet op d'ouden schoot,
Vleiend, streelend-half, zich leggen:
Veil'ge rust, die liefde bood!
‘Toe! vertel eens, Lientje-Moeiken!
Van den goeden, ouden tijd,
Toen gij jong waart, als nu Moeder,
En 't hier bloeide wijd en zijd.’
‘Van het schrikkelijke strijden
Hier dicht bij, van 't blonde veld
Waar uw vader viel, en Frans ook
In den naren strijd geveld.’
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‘Van de halmen, die daar groeien,
Rijker nu en hoog van was.
Hoe het water niet meer water,
Maar slechts bloed geworden was.’
‘Lientje-Moeiken gaat vertellen!’
't Ging als bliksem in het rond,
En 't was daar een wem'len, krielen,
Hoofdjes bruin en hoofdjes blond.
Ook de grooten kwamen buiten,
Uit de keuken, uit den stal,
Jongens, meisjes, groeiend, bloeiend,
Luisterden daar een en al.
En zij gaat weer aan 't vertellen,
De oud' historie lang gekend,
Die zij allen lange jaren
Reeds te aanhooren zijn gewend.
Maar die toch der oude boezem
Weer vervult met zoete smart.
- Ach! 't is toch zoo lang geleden,
Dat het bloedig brak, heur hart!
't Is of dat een ander meisje
Daar eens leed in 't aaklig uur,
Of het alles lang vergroeide
Met de vrede der natuur.
Toch zij heeft het nooit vergeten Welke taal de jeugd ook sprak,
Nimmer mocht het wederleven,
't Jonge hart, dat daar eens brak.
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Maar de tijd verzacht de wonden,
Die het vroeger leven bracht.
Zie! hoe thans het welig koren
Op het nare slagveld lacht!
Zoo ook was de smart dier vrouwe:
Uit haar bloedig, brekend hart,
Schoten oogsten op van liefde,
Balsem voor der andren smart.
Zij vertelt en blijft vertellen,
Maar vermoeid gaan ze allen heen;
Slechts bij de oude tante blijft nog
't Oudste meisje gansch alleen.
‘Moeiken! zeg, 't moest toch zoo erg zijn.
Och! wat hebt gij al beleefd!
'k Wed ik was ervan gestorven.
Gansch mijn lichaam rilt en beeft.’
‘Frans... uw vader... en dien oorlog,
En dien schrikkelijken strijd
Hier dicht bij... Hoe zijt ge droevig
Niet geworden voor altijd?’
‘Lientjen,’ - en zij lokt haar teeder,
‘'k Heb bijzonder u bemind;
En geen wonder, 't is met recht ook,
Want gij zijt mijn petekind.’
‘Luister! ziet gij in de blaren
Al die biekens druk en vlug?
Zeg, wat lokt hen naar den bloesem?
- Want zij keeren steeds terug -’
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‘'t Is het sap, gij weet het, meisje,
Druipend uit de bloemen rijk.
Wel, wij zijn in zeker wijze
Aan die bloemekens gelijk.’
‘Wij ook dragen in ons harte
Geur en reuk als 't bloemenhart.
En dit sap van hooger leven,
Ach! mijn kind, het is de smart.’
‘Nimmer mocht de liefde leken
Zoo het hart niet biddend brak.
'k Dacht het duizend, duizend keeren
Als de bie in 't bloemken stak.’
‘En mij dacht dan dat de biekens
Stoeiend rond ons hart zoo vlug,
Englen zijn, die naar den hemel
Keeren, rijkbelaân, terug...’
En zij zweeg, en droomde verder,
Wijl het meisje haar bekeek
Met verwonderde oogen, twijflend
Of dit alles waarheid bleek.
Moeiken, droom nog in de lommer
Van den ouden lindeboom.
Vreevervuld en rijk en vruehtbaar
Is uw gouden grijsheidsdroom!
Droom, terwijl de biekens gonzen
In het drukkend middaguur.
Droom, en drink, al weet ge 't zelf niet,
Al die pracht in der natuur.
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Droom en dank den Heer uw Schepper
Voor het wel en voor het wee.
Niet verlaten is onze aarde:
Rond de smarten zweeft de bee.
Biekens, bloemen, warme stralen,
Alles spreekt van vrede en vreugd
Licht is voor de Schepping noodig,
Licht en blijdschap voor de deugd.
Antwerpen, 21 Juli 1893.
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Schilderkunst.
Over de twee schilderijen van Ant. van Dijck, te Dendermonde.
Door J. Broeckaert.
ONDER de talrijke kunstschatten der O.-L.-Vrouwkerk van Dendermonde bekleedt
de schilderij van Antoon van Dijck, voorstellende Christus aan het kruis,
ontegenzeglijk de allereerste plaats. Dit prachtige doek, waarvan Campo Weyerman
getuigde dat het de gansche christenwereld door gekend was(1), versierde, tot in de
laatste jaren der verledene eeuw, het hoofdaltaar van de kerk der Kapucijnen ter
genoemde stad, en werd door den beroemden schilder vervaardigd kort na zijne
terugkomst uit Italië, derhalve in 1627.
Gelijk meer andere van van Dijck's voortbrengselen, werd dit tafereel niet alleen
door bekwame kunstenaars, als Bolswert, de Jode en Bailliu (door dezen laatste in
1643) op stift gebracht, maar ook door schilders van verdienste meermalen
nagepenseeld.
Ziehier hoe de Fransche kunstschilder Descamps zich in zijn boek, getiteld: Voyage
pittoresque de la Flandre et du Brabant, over dit tafereel van den godsdienstigsten
onzer schilders uitdrukt: ‘Un des plus

(1) CAMPO WEYERMAN, De levensbeschrijvingen der Nederlandsche Kunstschilders. 's
Gravenhage, 1729, bl. 305.
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beaux tableaux qu'ait fait van Dyck; il représente Jésus-Christ mourant; la Vierge,
dans l'accablement de la plus vive douleur, est soutenue par la Magdeleine. S. François
embrasse les pieds du Sauveur; la tristesse est également bien exprimée sur son
visage. Les soldats à cheval, sur un plan reculé, lient cette composition heureuse et
savante; tout y est dessiné avec la plus grande finesse; tout y paroît en mouvement
par le feu que l'artiste a su y répandre; la plus belle et la plus vraie couleur se voit
partout, un effet piquant, et le plus beau faire n'empêche point qu'on y trouve une
fonte de pinceau toujours vigoureux, quoiqu'en apparence il soit lissé, et cette fermeté
facile, qui plaît tant aux artistes, assure bien l'art du maître.’
Een andere schrijver, die, evenals den voorgaande, het penseel hanteerde, G.P.
Mensaert, drukt er zijn oordeel over uit in de volgende bewoordingen: ‘Ce tableau
est dessiné et peint avec tant de force, de feu et d'élégance, qu'au premier coup d'oeil
qu'on y donne l'esprit est en admiration, tandis que le coeur est saisi et pénétré de
douleur.’
De schrijver van Le Plutarque des Pays-Bas spreekt er insgelijks met den meesten
lof over, ja, aarzelt niet te zeggen dat de Christus van van Dijck te Dendermonde
voor dezes meesterstuk doorging. Deze lof moge nu ook, om de waarheid te zeggen,
eenigszins overdreven voorkomen, stellig is het althans dat gemeld tafereel mag
geacht worden een der schoonste te zijn, door 't penseel van den weergaloozen
kunstenaar voortgebracht.
Wij kennen maar éenen kunstcriticus, die het dorst wagen de bewonderaars van
het doek tegen te spreken: 't is de schrijver van de Geschiedenis der Antwerpsche
Schilderschool, de heer Max Rooses, die van gemeld
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stuk zegt dat het op verre na den naam niet verdient, dien het in de kunstwereld
verworven heeft, en er alleen den fijnen, lichtgrijzen toon, waarin van Dijck het
opvatte, uitstekends in vindt. Tegenover deze waardeering zouden wij de
andersluidende getuigenis kunnen stellen van Alfred Michiels, ware 't niet dat deze
er zich op toegelegd heeft onzen schilder juist datgene te ontkennen wat hem onder
zijne kunstgenooten zoo zeer onderscheidt, te weten, het innerlijk godsdienstig
karakter zijner kerktafereelen. Volgens Michiels, inderdaad, zou de Kalvariënberg
van Dendermonde alles behalve het geloof aan de godheid voorstellen en, evenals
meer andere zijner scheppingen voor kerken en kloosters, den kunstenaar zijn
ingegeven door een bij hem overheerschend gevoel, dat hij dezes ‘sentiment de
révolte’ noemt! Wij achten het onnoodig de ongegrondheid dezer aantijging te doen
uitschijnen(1).
Eene handschriftelijke kroniek van het gewezen klooster der Kapucijnen maakt
ons bekend met den naam van den persoon, wien de monniken niet alleen bedoelde
schilderij, maar ook het altaar en het met zijne wapens versierde venster in den
voorgevel hunner kerk te danken hadden: het was de zoo bij uitstek kunstminnende
Gentsche bisschop Triest, van wien te recht geschreven is dat weinig gestichten in
zijn bisdom niet een blijk zijner mildheid ontvangen mochten(2).
De Kapucijnen, het dient te hunner eer gezeid, hielden hunnen van Dijck in hooge
waarde en zouden

(1) ALFRED MICHIELS, Van Dyck et ses élèves. Paris, 1882, 4.
(2) ‘Den hoogweerdigen bisschop Triest heeft gegeven den grooten autaer met de schilderije,
geschildert door den fameusen van Dyck, met de ronde gelasen venster in den gevel van de
kerck, waerin stondt zyn wapen.’
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hem voor niets ter wereld hebben afgestaan. Zoo lezen wij in de even vermelde
kroniek, dat eenige liefhebbers er omstreeks 1780 niet min dan 30,000 gulden voor
boden, wat, met inachtneming van de toenmalige geldwaarde, heden voor het minst
100,000 franks zou voorstellen. Liever dan hunne schilderij te verkoopen, gelastten
de Kapucijnen zekeren Merckx, van Antwerpen, met ze ‘te zuyveren en schoon te
maken’, waarvoor deze vijf gouden pistolen ontving, van welke som hij echter een
pond groot, ‘voor eene aelmoes’, teruggaf.
Eene andere schilderij van den grooten meester in de hoofdkerk van Dendermonde,
en voor onderwerp hebbende den Kerstnacht, wordt door de kenners evenzeer, en
terecht, op prijs gesteld: De Moeder des Zaligmakers, vergezeld van den H. Jozef,
houdt op haren schoot het goddelijke Kind, wien een nedergebogene herder zijne
hulde biedt, terwijl twee andere herders en eene herderin hem een geschenk van
eieren toereiken. Boven op het doek zweven drie engelen in eenen lichtkrans, het
loflied aanheffende, waarmede zij de geboorte des Heilands aan de wereld
verkondigden.
Volgens den schrijver van Le Peintre amateur et curieux, door Alfred Michiels
zonder onderzoek naverteld, zou een lid der broederschap van O-L-Vrouw, dit tafereel
aan van Dijck besteld en er uit eigen hoofde 400 gulden voor beloofd hebben. Toen
het echter op betalen aankwam, maakten de medebroeders van den besteller zooveel
moeilijkheden, dat deze laatste, hierover gekrenkt, met zijne eigene penningen
voldeed, waarover van Dijck hem, uit erkentenis, zijne beeltenis maalde, welke nog
in den loop dezer eeuw ten huize van eenen zijner afstammelingen te zien was. Een
Antwerpenaar zou er later 1,200 gulden voor hebben betaald. De verteller voegt er
bij dat de bezitter van het
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altaarstuk het nadien aan de broederschap ten geschenke gaf. Behoeven wij te zeggen
dat deze anekdote niet meer waarheid bevat dan die, welke over eene andere schilderij
onzes grooten meesters, thans nog zich bevindende in de kerk van O.-L.-Vrouw te
Kortrijk, in omloop gebracht werd? Trouwens, het is bewezen dat de Kerstnacht wel
degelijk betaald werd door de broederschap van O.-L.-Vrouw en dat de kunstenaar
voor zijnen arbeid 500 gulden, ongeminderd 12 gulden, 18 stuivers, voor de tijke,
ontving(1).
Men weet, hoe de Franschen zich op het laatste der verledene eeuw van onze
kunstschatten, de kostelijkste misschien van geheel Europa, meester maakten. Ook
de schilderijen van Ant. van Dijck te Dendermonde zouden aan dezen roof niet
ontsnappen, niet langer de bewondering van de inwoners en de vreemdelingen
opwekken. Den 17n Augustus 1794, weinige weken na den beruchten veldslag van
Fleurus, verscheen een afgevaardigde van het republikeinsch bestuur, met name
Pieter-Jacob Tinet, ten stadhuize van Dendermonde, met aanzegging dat hij gelast
was de twee doeken van onzen Vlaamschen meester in beslag te nemen, om naar
Parijs te worden gestuurd.
Het Resolutieboek van het Dendermondsch magistraat behelst van deze
inbeslagneming het volgende:
‘L'an deuxième de la république française, le

(1) ‘Betaelt aen Mr Anthonis van Dycke, schilder tot Antwerpen, over het schilderen ende
maecken van de schilderye van Onse Lieve Vrouwen autaer, wesende eenen Kersnacht, de
somme van vyf honderd guldens, mitsgaders twaelf guldens achtien stuyvers voor de tycke
van tselve stuck, per quittancie.
LXXX lb. IX s. VIII gr.’
(Rekening der Broederschap van O.-L.-Vr. over 1635, in 't stedelijk archief van
Dendermonde).
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premier fructidor, moi Pierre-Jacques Tinet, l'un des membres composant l'agence
de commerce et approvisionnemens pour l'extraction en pays conquis des objets de
sciences, arts et agriculture, me suis transporté à Termonde pour y faire enlever et
encaisser les tableaux suivans:
Premièrement, dans l'église des Capucins, un tableau de van Dick, portant 10 pieds
10 pouces de haut, sur 8 pieds 4 pouces de large, ce tableau représentant le Christ
mourant, la Vierge, la Madeleine, St Francois embrassant la croix, des soldats à
cheval.
Secondement, dans l'église de Notre Dame, un tableau de van Dick, portant 6 pieds
6 pouces de haut, sur 4 pieds 6 pouces de large, représentant l'Adoration des bergers,
dans le haut du tableau une gloire des anges.
Ces deux tableaux ont été descendus en présence des magistrats Beeckman et
Gheerolfs. qui ont bien voulu m'accompagner et ont signé avec moi, an et jour que
dessus.’
De ontvoerde schilderijen bleven te Parijs tot in 't jaar 1802, wanneer zij, met
eenige andere doeken onzer groote meesters, naar Brussel werden gezonden, om in
't aldaar ingerichte museum te worden geplaatst.
Drie jaren later, bepaaldelijk den 29n Brumaire XIII, wendden de leden van den
kerkraad van Dendermonde zich tot den meier, ten einde den Kerstnacht door zijne
bemiddeling terug te bekomen. De meier, daarop aan den prefect van het departement
der Dijle geschreven hebbende, kreeg den VII Nivose een weigerend antwoord
vanwege den prefect der Schelde, Faipoult, die deed aanmerken dat de vraag niet
kon ingewilligd worden, aangezien het voorhandig tafereel, met een groot getal
andere meesterstukken, op bevel van het staatsbestuur
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in het museum van Brussel geplaatst was, en dit in 't belang van de kunst en de
kunstenaars, zonder dat de stad het recht had van deze weldaad af te zien(1).
De kerkmeesters van Dendermonde, hierin op het krachtdadigst ondersteund door
de leden van het gemeentebestuur, lieten de zaak evenwel niet los en namen de
inrichting van het koninkrijk der Nederlanden te baat, om hun verzoek tot het
terugbekomen van den Kerstnacht te vernieuwen. Zij drongen er toen eveneens op
aan in 't bezit gesteld te worden van de andere schilderij van Antoon van Dijck, welke
men intusschen naar Gent had gezonden, alwaar zij zich, naast het Lam Gods van
de gebroeders van Eyck en een tiental andere meesterstukken der Vlaamsche School,
in de koninklijke Academie van teeken- en bouwkunde bevond, in afwachting dat
er over de bepaalde bestemming dezer kunstgewrochten eene beslissing zou genomen
worden.
Het staatsbestuur scheen er aanvankelijk op bedacht, den Christus aan het kruis
af te staan aan de kerk der gewezene Kapucijnen, na de afschaffing dezer orde het
eigendom geworden van het Bureel van Weldadigheid(2); doch van dit voornemen
werd ter gunste van de O.-L.-Vrouwkerk afgezien. Het besluit, waarbij laatstgemeld
tafereel aan Dendermonde werd teruggegeven, is gedagteekend uit 's Gravenhage
den 3n April 1816(1).
Wat den Kerstnacht betreft, ook deze schilderij werd aan de hoofdkerk dezer stad
teruggeschonken, volgens het hier medegedeelde koninklijk besluit:

(1) Antoon van Dijck en zijne werken, door DE POTTER en BROECKAERT, bl. 21.
(2) Deze kerk werd bij koninklijk besluit van 2 Juli 1815 tot succursale verheven.
(1) Rapport à M. le Ministre de l'Intérieur sur les tableaux enlevés à la Belgique en 1794 et
restitués en 1815, par CH. PIOT, 1883, bl. 413.
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‘Wij, Willem, bij de gratie Gods, koning der Nederlanden, groot-hertog van
Luxemburg enz. enz.
Op het daartoe aan ons gedane verzoek van den Maire en Raden van Dendermonde;
Gehoord het rapport van den Commissaris-generaal voor het onderwijs, de kunsten
en wetenschappen, van den 30 dezer, no 2414;
Hebben goedgevonden en verstaan den Commissaris-generaal voornoemd te
magtigen om het schilderstuk van Ant. van Dijck, verbeeldende de Geboorte van
Jesus, toebehoord hebbende aan de groote kerk van Dendermonde, naar Frankrijk
vervoerd geweest en naderhand op het museum te Brussel geplaatst, door hetzelve
museum aan de groote kerk te Dendermonde te doen teruggeven, tegen restitutie der
kosten gevallen op deszelfs terugvoering uit Frankrijk, ten einde hetzelve in de
voornoemde kerk worde geplaatst, mits dat hetzelve nimmer zonder voorkennis en
autorisatie van het gouvernement worde vervreemd of verplaatst.
En zullen afschriften dezer worden gezonden aan den Commissaris-generaal voor
het onderwijs, de wetenschappen, en aan de adressanten, tot informatie en narigt
respectivelijk.
's Gravenhage, 31 October 1817.
Willem.
Vanwege den koning: A.R. Falck.’
Het kostelijke doek kwam naar Dendermonde terug in de eerste dagen der volgende
maand December en werd den 6n, ter gelegenheid van den verjaardag des koninklijken
erfprinsen, met buitengewone plechtigheid op zijne oude plaats gehangen.
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Sylvester's huwelijk
naar Camillo Castello-Branco, met een voorwoord van Olivier du
Chastel.
I.
Zedeschets van Camillo Castello-Branco.
DE portugeesche letterkunde is bijna onbekend in Europa, en toch dagteekent het
schrijftalent der Portugeezen van zeer verre: gedurende het helden-tijdperk van Vasco
de Gama zong Camoens reeds. Wie heeft ooit de Lusiaden gelezen, dat werk dat op
elke bladzijde van poëzie en leven tintelt?
In onze dagen hebben daarginds drie mannen voornamelijk tot den roem van hun
vaderland bijgedragen: Garett, een humorist, in wien tevens een gevoelvol wijsgeer
schuilt; Julio Diniz, wiens romans ten minste waard zouden zijn door George Sand
geschreven te wezen, en Camillo Castello-Branco.
Camillo Castello-Branco, want het is met hem dat wij ons heden zullen bezig
houden, werd te Lissabon geboren, den 16n Maart 1826. Op zijn tweede jaar als wees
achtergebleven zijnde, werd hij opgevoed te Villa-Real, in Tras-es-Montes, eene
noordelijke provincie van Portugal, niet ver van Porto, waar hij zijne studies voltooide.
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‘Hij is,’ zeide een criticus, de heer Ortiz, ‘de eerste europeesche novellist van het
Iberische schiereiland.’ De heer Ortiz is een Spanjaard, en in zijn mond kan deze
waardeering geen vleitaal schijnen, want zijne landgenooten dragen meestal den
Portugeezen het gevoel toe, dat eene kat voor eenen hond koestert.
In zijn jeugd was Castello-Branco voor het priesterschap bestemd, en (zoo zeide
ons zijn landgenoot, de heer Eça de Queiroz, die zelf een hoogst begaafd schrijver
is) hem is altijd de indruk bijgebleven zijner op het seminarie gesleten jaren; onder
den invloed van zijne vroegere geloofsbegrippen, is hij somtijds buitengemeen
godsdienstig; bij andere oogenblikken, als ware hij toornig over een juk dat op zijne
denkbeelden weegt, geraakt hij in opstand, gaat hij alle perken te buiten en wordt hij
ongeloovig tot in het overdrevene toe.
Zijn particulier leven is woelig geweest, vol hartstocht, verdeeld tusschen een
hardnekkigen arbeid en vurige opwellingen, die bijna onverklaarbaar zijn voor
afgematte geesten als de onze.
Het komt hier niet te pas stil te staan bij dit leven, dat gebeurtenissen bevat, geschikt
om er een aangrijpenden roman over te schrijven.
En toch werd dat leven in een en dezelfde streek gesleten. Wij gelooven niet dat
Castello-Branco ooit zijn land verlaten heeft. Enkele schitterende vogels van Amerika
die, tenzij dat hun een ongeluk overkomt, altijd over de honderd jaar oud worden,
blijven trouw aan de groep boomen, waarin hun eerste nest gehangen heeft: deze
schrijver heeft ons hetzelfde vertoond: hij woonde in de nabijheid van Porto, te S.
Joûo Das Aves; het is aldaar dat
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hij meer dan tachtig boekdeelen, gedichten, tooneelstukken en romans heeft
geschreven, en dat hij, zonder wellicht eene enkele maal den drempel van zijn huis
te hebben overschreden, zijne twintig laatste levensjaren sleet.
Aanvankelijk was hij, op zijne manier, gelukkig; daarna kwamen ouderdom en
armoede, en zijn uiteinde (in 1890) is ontzettend geweest.
Het is moeielijk onder de tallooze werken van den portugeeschen romanschrijver
eenige bladzijden te vinden, die ons ook maar een flauw begrip kunnen schenken
van zijn innerlijk wezen. Deze man heeft vele zaken geschreven die verdienden door
een ieder gekend te worden.
In een zijner boeken, dat in Portugal weinig op prijs wordt gesteld: Coracâo,
Cabeça e Estomago (Hoofd, hart en maag) hebben wij een juweeltje ontdekt, daar
waar de held gaat trouwen; waarschijnlijk geleek deze held, van meer dan eene zijde,
op den schrijver: het is Sylvester's huwelijk.
Ziehier het onderwerp: Na te veel van het leven genoten te hebben, keert een man
naar zijn dorp terug; hij ontmoet een jong meisje, vindt haar lief en trouwt haar.
Ziedaar alles.
Kan men zich een onderwerp voorstellen, dat eenvoudiger of meer behandeld is
dan dit?
Om het even, leest slechts, en zoo in weerwil van al het gebrekkige dat de
overzetting in eene andere taal onvermijdelijk aankleeft, uw hart wat luider geklopt
heeft, zult gij volgaarne Camillo Castello Branco een plaatsje in uwe herinnering
schenken.
Olivier du Chastel.
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II.
Sylvester's huwelijk.
Ziehier eenige bladzijden uit de Gedenkschriften van Sylvester da Silva.
Het leven moede, keerde ik terug naar mijne geboortestreek, waar in verscheidene
achtereenvolgende geslachten, mijne voorouders gelukkig hadden geleefd.
Ik genoot met volle teugen van den vrede aldaar, uit mijn venster blikkende op
het kerkhof der kleine kerk, waar tal mijner bloedverwanten begraven lagen. Zij
rustten daar allen, gelijk werklieden die, tegen den avond, zoodra eenmaal hunne
taak volbracht was, zich neêrgestrekt hadden aan den voet van het kruis, om er voor
eeuwig in te sluimeren.
Ik peinsde over de wijze waarop zij geleefd hadden, en vergeleek haar met de nu
eens onverbiddelijke, dan weder belachelijke smarten, die mijn hart verbrijzeld en
mijn geest aan het wankelen gebracht hadden.
Leef volgens de wetten van het verstand, luidt de stelregel der wijsgeeren; hij is
goed en gezond; maar aangezien die heeren nagelaten hebben aan alle menschen
verstand te geven, vooral in eene gelijke mate, is hunne raadgeving ten dien opzichte
vruchteloos gebleven.
De godsdienstige zedemeesters, die het menschdom aan de voorschriften van een
onveranderlijk geloof onderwerpen, zijn wijzer geweest, en toch, - zonder te kort te
willen doen aan den eerbied tegenover de wetten van het Evangelie dat ik vereer, komt het mij voor, dat de vrome en oprechte christen er, te midden van de ongeloovi-
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gen der eeuw, toe moet komen zijn geweten af te vragen welke plichten hij in waarheid
in acht behoort te nemen.
Maar, aangezien ik mij altijd op vrij grooten afstand had gehouden van het geloof
mijner vaderen, kon ik hun noch mijne tegenspoeden, noch het verlies mijner
hersenschimmen wijten.
Ik wijdde mij aan de belangen der plaatselijke politiek, men stelde mij aan als
rentmeester der parochie, en de regeering bewees mij, twee maanden later, de eer
mij het ridderkruis der Christus-orde te zenden.
Den volgenden dag vierde men het feest van Sint Jan; ik ging door den omtrek
mijn nieuwen roem en mijne decoratie ten toon spreiden en ontmoette den sergeant
majoor van Soutélo, en Thomazia, zijne eenige dochter.
Thomazia was iemand van forsche gestalte, langer dan de meeste vrouwen. Zij
was als amazone gekleed, wat haar volstrekt niet goed stond, want haar middel scheen
aldus breeder dan hare schouders; haar gelaat was echter prachtig; men zou gezegd
hebben een magnolia-bloem tusschen twee trossen rijpe kersen.
De sergeant-majoor, die sedert den Onafhankelijkheids-oorlog, eveneens ridder
der Christus-orde was, had altijd gedroomd van een schoonzoon, die met hetzelfde
kruis begiftigd was als hij. Hij kende mij van naam, en koesterde geen hoogen dunk
van mij, maar zijne dochter had mij vroeger op een feest van Witten Donderdag
gezien, en gevonden dat ik er goed uitzag in de kerk, onder mijn groene toga der
broederschap van de Zielen in het Vagevuur.
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De lezer zal zich mogelijk afvragen welke de maatschappelijke rang van een
sergeant-majoor is? En hij stelt zich daarbij een dier mannen voor, die het hart eener
naaister of van eene kamenier doen kloppen.
Daarin vergist hij zich schromelijk.
De sergeant-majoor der vroegere portugeesche militie, was een potestaat, die in
aanzien bijna gelijk stond met den kapitein-majoor; hij werd niet minder dan dezen
door het publiek gegroet en gehuldigd; niemand werd hooger vereerd dan de
sergeantmajoor van Soutélo.
Thomazia had een zachten, hartstochtelijken blik; haar verstand was niet bijzonder
groot; zij kon niet lezen en betreurde geenszins hare onwetendheid; zij was zes en
twintig jaar oud, nog nooit ziek geweest, en had haar leven lang nog nimmer thee of
koffie gedronken. Zij ontbeet met eiersoep en stukken spek, en nooit vond de
opgaande zon haar in bed. Binnenshuis werkte Thomazia met de dienstboden, deed
de wasch, kneedde het brood, karnde den boter, en verkocht de opbrengsten van het
veld en de kastanjes.
Gewoonlijk was zij geschoeid met muilen met scharlaken randen en groen
borduursel. Hare kousen waren van blauw katoen of wol, en aangezien zij zich niet
van kousenbanden bediende, zakten zij in groote plooien over hare enkels af.
Des Zondags droeg zij zijden schoenen en een klokvormigen hoed versierd met
witte pluimen.
Hare polsen waren stevig, het binnenste van hare hand was hard als chagrijn-leder;
hare nagels?... het zou moeielijk vallen in alle oprechtheid de zorg te prijzen welke
zij daaraan besteedde: Daaren-
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tegen waren hare tanden verblindend wit, en de eenige balsem dien zij ooit op de
weelderige golven harer blonde lokken geschonken had, was het kristalreine water
der fontein waarin zij elken morgen haar hoofd doopte.
Op feestdagen zette zij zich na deze indompeling in het lommer van een
kastanjeboom neder, ten einde zich te kappen, en het was allerliefst haar aldus
overdekt te zien van heur haren die tot haar gordel reikten. Nooit had een dichter
bekoorlijker verschijning kunnen droomen dan die van Thomazia, als zij te midden
van den dauw, met een gouden kam hare vlechten opstak.
Aldus aanschouwde ik haar uit het venster der kamer waar ik den nacht had
doorgebracht.
Den avond te voren, bij mijn terugkeer van de jaarmarkt, waar ik een muilezel
was gaan verkoopen en een paar jonge koebeesten kocht, was ik bij den
sergeant-majoor aangereden, en hij had mij gastvrijheid verleend.
Na afloop van een ontbijt bestaande uit eiersoep, worst met knoflook, en gezout
spek gekookt met aardappelen, verklaarde Thomazia's vader mij (het was toen zeven
uur in den morgen) dat zijne dochter geheel en al vrij was, en dat hij, haar vader,
bereid was haar aan mij ten huwelijk te geven, indien zulks mij kon behagen.
Vervolgens, alvorens ik nog tijd had gehad te antwoorden, maakte hij een inventaris
van zijne rijkdommen, en schatte hij de waarde van het erfdeel zijner vier broeders,
de geestelijken; zij waren tegenwoordig en zeiden dat al wat zij bezaten eenmaal aan
hunne nicht zou toebehooren.
Ik verzocht den sergeant-majoor mij tijd tot
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nadenken te laten, en ten einde hem genoegen te geven, bracht ik den ganschen dag
bij hem door.
Thomazia die, volgens hare gewoonte als er gasten waren, in de keuken had
ontbeten, kwam mij een half uur later vragen of ik lust had een bordje roomkaas te
eten en een glas nieuwen wijn te drinken.
Verrukt over dezen aartsvaderlijken eenvoud, begaf ik mij naar de keuken; op een
houten tafel, die bij den schoorsteen geschoven was, stond een geverniste nap vol
roomkaas en een tinnen beker gevuld met schuimenden wijn.
Thomazia nam tegenover mij plaats en begon te eten en te drinken gelijk Laban's
dochter dat met Jakob had gedaan.
Wij knoopten ons gesprek aan.
‘Hoe oud zijt gij, juffrouw?’
‘Zes en twintig jaar, sedert het feest van heilige Ludovica.’
‘Het verwondert mij dat gij nog niet getrouwd zijt?’
‘Het is nog tijd.’
‘Zeer zeker. Als men zoo schoon is als gij, moet het niet moeielijk vallen een
bruidegom te vinden.’
‘Ik ben, God zij dank, gezond, maar om mij mooi te vinden, moet men mij aanzien
met oogen zooals de uwe... Ik verzoek u, neem nog een weinig room en een glas
wijn; hij is heel frisch.’
‘Alles is overheerlijk, maar ik kan niet meer eten of drinken.’
‘Hebt gij dan eene zwakke gezondheid?’
‘Neen, maar ik heb heden een stevig maal genuttigd; meestal gebruik ik 's morgens
slechts koffie of thee.’
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‘Lieve Hemel! Drinkt gij thee bij uw ontbijt?’
‘Ja.’
‘O! wij hebben thee in huis, mijn oom Joâo heeft haar gekocht, maar wij bewaren
haar voor maagpijn, en ik heb er gelukkig nog nooit in mijn leven van geproefd.’
‘Gij houdt dus van krachtig voedsel?’
‘Ja, waarlijk; en tot hiertoe ben ik geen twee dagen achtereen ziek geweest.’
‘Gebruikt gij ook avondeten?’
‘Natuurlijk. Ik ontbijt, ik eet, ik neem nog wat om vier ure, en daarna mijn
avondeten; dat is de gewoonte in huis. En gij?’
‘Het is pas sedert mijn terugkeer op het dorp dat ik veel ben gaan eten, maar ik
heb mij nog niet kunnen gewennen te soupeeren.’
‘Als men 's avonds niet eet, is men 's nachts onrustig, zegt de wijsheid der oude
lieden. Gebruikt gij 's avonds waarlijk in het geheel niets?’
‘Neen, niets.’
‘Wilt gij mij thans naar de schuur vergezellen? Ik moet naar de bedienden gaan
kijken. Die lieden voeren niets uit als men ze niet nagaat. Komt gij mede?’
‘Heel gaarne.’
Thomazia nam een kruik wijn mede en een mand vrucht onder den arm.
‘Dat is voor de werklieden, “zeide zij:” het eerste wat zij bij mijne aankomst doen
is naar mijn mand te kijken.’
‘Zoo gij het veroorlooft zal ik uw proviand dragen.’
‘O! dat is onnoodig, ik kan mij daar heel goed zelve meê belasten.’
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‘Geef er mij ten minste de helft van.’
‘Het zij zoo; hier is de kruik, zij is minder zwaar dan de korf.’
Wij begaven ons arm in arm naar de schuur.
Onderweg bleef Thomazia herhaaldelijk staan om de oude lieden te begroeten die
zij op haar tocht ontmoette.
De grijsaards voegden haar toe:
‘Dat God u behoede, bloem!’
En de moedertjes riepen uit:
‘Ziedaar de engel des hemels, de verzorgster der armen!’
Thomazia deelde vruchten uit aan degenen die ze in hunne woning misten.
Wij traden over het kerkplein heen.
Toen zij voor de groote deur gekomen was, zette zij haar korf neder, sloeg de
oogen op tot een heiligenbeeld dat in een nis stond, bad een oogenblik, maakte een
kruisteeken en nam haar last weder op.
Zoodra wij de schuur naderden, verdubbelden de werklieden, die bezig waren met
het schoonmaken van tarwe, in ijver.
‘Hebt gij opgemerkt hoe hard zij werken sedert zij ons opgemerkt hebben?’ vroeg
Thomazia.
En luider sprekende, ging zij voort:
‘Hier hebt gij wat om u te verfrisschen, vrienden. Ik alleen zou wel zooveel arbeid
verrichten als gij met zessen. Wat zijt gij toch lui!’
Terwijl dat de arbeiders met graagte aten, zette Thomazia zich op de luchtigste
plek der schuur en begon zij, nu eens met een schop, dan weder met een zeef de
tarwe te reinigen.
De wind hief zachtkens de franje van haar
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korten neteldoekschen rok op, die in groote plooien van haar middel afhing; wanneer
zij de armen ophief vielen de wijde mouwen van haar keurslijf tot haar schouders
terug en zag men een klein gedeelte van haar hals.
Zij scheen mij aldus zeer mooi toe, schooner dan den dag van St-Jan, toen ik haar
ontmoet had met een amazone-kleed, zijden schoenen en een hoed met pluimen.
Zoodra de werklieden den arbeid hadden hervat, kwam Thomazia aan mijne voeten
zitten, op een bos stroo.
‘Gij moet vermoeid zijn?’ zeide ik tot haar.
‘Een weinig. Ik was gekomen om u gezelschap te houden en ik heb u verlaten,
vergeef mij; het kan en mag niet anders of de tarwe moet heden binnen zijn.’
‘En gaat gij mij wederom alleen laten?’
‘Zoo gij u verveelt, ga dan naar huis, gij zult er mijn vader en mijn ooms vinden
en een partijtje kaart spelen. Daar zijn de geestelijke heeren dol op; zij vergeten er
soms hun tijd bij. De hemel vergeve het mij, maar als ik kinderen had, zou ik hun
nooit zulk eene gewoonte laten aannemen.’
‘Zijt gij boos op uw ooms?’
‘Ja, priesters zijn de vertegenwoordigers van God; maar zij zijn niet in staat iets
in een huishouden uit te voeren. Gij behoeft hun geen snoeimes in handen te geven,
hun te vragen een drinkensbak schoon te maken of een stuk hout te zagen. Zie eens
hier, bij ons zijn vier geestelijken... O! Lieve Heer! daar komen zij juist aan! Dat kan
niet anders, mijnheer Sylvester, of het geschiedt ter uwer eer dat zij zich op weg
begaven.’
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En inderdaad, de vier priesters kwamen op ons toe; een hunner, die een courant in
de hand hield, scheen den zin te verklaren van een moeielijk te begrijpen artikel. Zij
vroegen ook naar mijn oordeel.
Terwijl ik eene voor haar onverklaarbare taal sprak, wendde Thomazia den blik
niet van mij af. De geestelijken prezen mijne scherpzinnigheid, en de oudste hunner
riep uit:
‘Mijnheer, wanneer men een dergelijk talent van den hemel ontvangen heeft, moest
men koningsgezind wezen! Men maakt zich aan ondank schuldig door het geloof
onzer vaderen niet te verdedigen, als de Voorzienigheid ons met zulke gaven heeft
toegerust!’
Ik gaf ten antwoord dat ik een zeer ootmoedig dienaar van het geloof onzer vaderen
ben, en dat de staatkunde op eene bijzondere opvatting berustte, zoodat men haar
niet met den godsdienst moest verwarren.
Een heel uur lang bleven wij vreedzaam over dit onderwerp redetwisten.
Ten laatste moede geworden naar ons te luisteren, had Thomazia zich weder aan
den arbeid gezet.
Op het oogenblik der middagrust, ging ik mij in de schaduw uitstrekken en begon
ik na te denken.
Mijn geest was volkomen helder; geen der droomen die den dichters eigen zijn
kwam mij storen. Mijn gedachten waren alledaagsch, loom, zonder verheven
opwellingen, in staat mij aan mijn geluk van het oogenblik te ontrukken, om mij
terug te voeren tot een verleden vol teleurstellingen, of mij heen te voeren tot eene
toekomst, die wellicht slechts bedriegelijke beloften deed.
Wanneer men eenmaal de dertig jaren overschre-
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den heeft, gaan de herinneringen aan het voorheen steeds vergezeld van tranen, zelfs
voor degenen die hun hart niet voelen kloppen.
De hoop is eene maagd vol waanzinnige betoovering; zij verhindert ons te genieten
van de bekoorlijkheden van welke mededingster dan ook, die ons vergunnen zou de
vreugden van het heden op prijs te stellen.
Onder dergelijk gepeins viel ik in slaap, waar ik nederlag op het van meibloempjes
overstrooide graskleed.
Toen ik ontwaakte, overdekte een sneeuwwitte zakdoek van batist mijn gelaat.
Ik blikte om mij heen, en zag, op een honderdtal passen afstands, Thomazia bij
een fontein zitten, omgeven van een schat van druivenbladeren.
Zij was bezig met naaiwerk en zong binnensmonds een lied.
‘Goeden avond, mijnheer Sylvester,’ sprak zij glimlachend: ‘Gij hebt een dutje
gedaan, en als ik er niet voor gezorgd had, zouden de vliegen en de muskieten u mooi
toegetakeld hebben’.
‘Hartelijk dank, kind’!
‘Kind? Ik ben eene vrouw en geen kind.’
Ik stond op en ging mijn hoofd in het water der fontein dompelen.
Zij maakte haar voorschoot los en reikte het mij over om mij af te drogen; daarna
nam ik plaats aan hare zijde en zag ik dat zij bezig was een hemd te verstellen.
‘Verstel uw hemd, en het jaar zal ten einde spoeden; verstel het andermaal, en het
eind van het volgende jaar zal eveneens aanbreken,’ zeide zij.
Eenige oogenblikken lang bewaarden wij beiden het stilzwijgen.
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Het was Thomazia die het eerste het stilzwijgen verbrak.
‘Vertrekt gij morgen weder?’ vroeg zij.
‘Ja.’
‘Verveelt gij u bij ons?’
‘Integendeel; maar een ieder heeft iets in zijn eigen huis te verrichten.’
‘Dat is waar,’ gaf zij ten antwoord haar met een naald gewapende hand in de
hoogte houdende en terwijl zij voor zich uit tuurde.
‘Gij zijt gelukkig, niet waar, Thomazia?’
‘Niemand is gelukkig die nog niet in den hemel is, verzekert oom Joâo; hierbeneden
is geen sterveling tevreden met zijn lot.’
‘Wat kan u wel ontbreken? Zijn al uwe wenschen niet vervuld?’
‘Ik verlang maar heel weinig.’
‘Welnu dan?’
‘Ik zou gaarne zien dat gij hier eenige dagen bleeft, mijnheer Sylvester; maar zoo
gij iets te huis hebt uit te voeren, dan moet gij gaan. Herinnert gij u nog? Twee jaar
geleden hebben wij elkander op Witten Donderdag ontmoet.’
‘Ja.’
‘Ik voor mij, heb dat nooit vergeten! Weet gij wel wat er toen voorviel?’
‘Niet goed meer.’
‘Dat dacht ik wel...’
‘En waarom dat? Welke reden hadt gij om dat te veronderstellen?’
‘Het is maar bij wijze van spreken... Herinnert gij u nog, ik heb u, bij den heer
kapelaan aan huis, twee koeken gegeven?’
‘Het waren twee Heilige-Magdalena-koeken.’

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

66
‘Ik had ze van de processie meêgebracht.’
‘Ja, ja, nu weet ik het weêr. Gij hadt linten in het haar.’
‘En eene roode japon.’
‘Juist. Gij waart zoo mooi, en ik heb dagen lang aan u gedacht...’
‘Om mij daarna te vergeten; en thans, hebt gij mij in het eerst niet herkend. Dat
verbaast mij volstrekt niet; in twee jaren tijds verandert een meisje van gelaat, en ik
begin oud te worden.’
‘Gij zijt in het geheel niet veranderd, kind.’
‘Nu wilt gij den draak met mij steken; maar ik wil niet dat gij mij kind noemt,
zeide Thomazia.’
De sergeant-majoor kwam aanloopen en riep uit, met een vriendelijk gebaar:
‘Nu, kind, je ooms vroegen zich al af of je niet op de vlucht waart gegaan met
mijnheer Sylvester.’
‘Wij waren juist bezig er over te spreken, vader; maar gij zoudt met ons meê
moeten vluchten’, antwoordde zij met bekoorlijke vermetelheid.
‘Het zij zoo! en dat God ons begeleide!’
De grijsaard trad naderbij en merkte Thomazia's handwerk op.
‘Je moest je schamen’, zeide hij: ‘hemden te verstellen in bijzijn van mijnheer!’
‘Ik! Wat kan daar voor kwaad in liggen? Het zou heel wat meer schande zijn
gescheurde hemden te dragen. Mijnheer Sylvester, vergeef mij mijne
nieuwsgierigheid, maar ik zou wel eens willen weten wie voor uw linnengoed zorgt?’
‘Het verkeert altijd in een jammerlijken staat; zoodra een voorwerp onbruikbaar
is geworden, koop ik er een ander.’
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‘Een mooie manier om met de zaken om te springen! Indien gij dichter bij woondet,
zou ik u aanraden mij uw wasch te zenden... Gij lacht? Misschien verbeeldt gij u dat
ik geen verstand heb van stijven? Zie het hemdsboord van mijn vader eens aan. Is
dat niet stijf en goed gestreken?’
‘Het eenvoudigste zou zijn,’ viel de grijzaard haar in de rede, ‘dat mijnheer
Sylvester hier kwam wonen; op die wijze zoudt gij voor zijne kleêren kunnen zorgen
zooveel gij maar wildet.’
Thomazia vatte den zin dezer woorden en sloeg de oogen neêr.
Daarop vertoonden zich de vier geestelijken, nog altijd onder elkander
redetwistende; wij wandelden al pratende den kant op van de rivier, waar de
sergeant-majoor een kelder en een klein palviljoen bezat.
Wij daalden naar den kelder af, die heerlijk koel was, en eenige minuten later
bracht eene dienstbode ons namiddag-eten op: gebakken forellen in een grooten
roodsteenen schotel.
Thomazia ging aan den zoom van een waterplas selderij en sterrekers plukken,
waarvan zij eene salade toebereidde, nadat zij eerst hare handen met zand uit de rivier
gereinigd had.
Wij plaatsten ons om een der omvergeworpen tonnen, en begonnen de forellen en
de salade te eten met blinkende ijzeren vorken.
Thomazia legde een der visschen op een snede brood en ging een weinig ter zijde
zitten op het vat waaruit wij wijn tapten, die bruisend te voorschijn kwam.
Wij dronken allen uit denzelfden kroes, en wanneer deze tot een der priesters
kwam, gaf hij hem wel eens ledig terug.
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‘O! Ooms! Ooms!’ riep Thomazia vroolijk uit.
‘Nu, kleintje!’ gaf oom Joâo ten antwoord: ‘gij hebt zelf geen afkeer van wijn; als
men alleen maar water drinkt, heeft men zulk eene fraaie kleur niet als de uwe.’
‘Drink maar, kind, drink gerust,’ sprak de sergeant-majoor: ‘wijn is een uitstekend
middel ter versterking.’
Toen de kroes uit mijne handen in die van Thomazia overging, bracht zij hare
lippen op dezelfde plek waar ik de mijne had geplaatst, en ziende dat ik haar
gadesloeg, bloosde zij.
Tegen het vallen van den avond keerden wij huiswaarts.
(Slot volgt.)
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Zedegeschiedenis.
Twee-en-tachtig Zinnespreuken uit een handschrift der 15e eeuw,(1)
door Franz Jostes.
1) Alle sunde is en willendes werck.
2) Opvodinghe ende discipline maket zeeden, ende dat selve voelt een yewelick,
dat he gheleert hevet, also dat de guede ghewonte sal uitslaen, dat de quade
gheleert hevet.
3) Smerte ende liden wort verwonnen met lydsamheyt.
4) Dat verkees, dat dy nummeer en rouwe.
5) Dar na sta, dattu leever hoereste dan du sprekes.
6) De onseker doet vorkoemet vele lude, de beteringhe eers levens vertoeghen;
dar omme sal ellick dach gherekent weerden als dyn leeste.
7) Du, holt dy cloeck yn worden, is dattu dy selven wilst bewaren dat noet is eer
al andere menschen.
8) Dattu verhoelen willest hebben, dat en segghe

(1) Zie, Dietsche Warande, 1893, bl. 259.
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nemande; hebstu dy selven nicht bedwungen, wo hoepestu dan een swyghen
van anderen luden?
9) Het is wal to belachen, dat yemant syn onoeselheit verleset omme hat yemandes,
de mysdadich is.
10) Oelder lude ghyricheit is gelyck dem meerwunder, want als men to segghen
pleghet: wat is gecker dan to vermeeren de wechspyse, wanneer des weghes
ghebreket?
11) Alle nygghegheboeren kynder komet naket to der erden: en schame dy nicht
armeliker te leeven, dan du gheboeren bist.
12) Wat is ghenoechliker dan to hebben eenen vrent, dar du alle dynck meede doerst
spreken als mitti selven?
13) Het is van groter macht te vergheeten des gheens, de dy misdaen hevet.
14) Dy is te achten alleene, we du bist, nicht we du gheholden werdest.
15) Noch en bistu nicht salich, is dat dy de lude nicht en bespotten.
16) Eer dattu loevest, soe beraede dy, ende wanner du ghelovet hebbes, so
vollenbrenghe
17) Also werke, dat dy neemant en haete mit rechte na dynen veerdenste; ende al
en makede dy dyne mysdaet gheene vyande, nochtan solde dy hat der lude
viande maken.
18) He soeket eenheit, de mitten onoeselen leven wil.
19) De beeste ende de suverlikste syn is der gheenre, de gode oefenen, de hem
onthoelden van vromeder echtscap, de oeren olderen bewisen gudertyrenheyt,
oeren maghen woldadicheit.
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20) Du en salt nicht anders leeven in enicheit ende anders op den markede.
21) En beghere nicht, dattu soldest gheweighert hebben, en weyghere nicht, dar du
omme ghebeden soldest hebben.
22) Du salst hebben vrede mitten menschen, mer orlich mitten sunden.
23) Dat hevet alle begherte, dat ze menet, dat alremalk daer op ghestortet sij, daer
se op verdwaeset is.
24) Het is guet gheloevet te werden, meer dat is edeler, loevelick te wesen.
25) Heet is dwaesheyt to ontzien, dattu nicht schuwen en moeghest.
26) Meenen de lude quaet van dy, mer den quaeden te myshaghen is gepriset te
weerden. (sic!).
27) Spreken de lude quaet van dy, se doen dat, dat de pleghen, de gheen guet en
konnen spreken.
28) Dyn vaderlant sy dy al waer du bist. Heet is dar haeste guet, dar dat is, doer
welken dat guet is, ende dat en is yn der steede nicht, meer in den menschen.
29) De almisse en baetet nicht soe seer den de se ontfanghen als den gheenen de se
gheven.
30) De hoepe des loens wert ene verlychtenisse des arbeides.
31) Heet is de meeste armoede te ghebruken der ghyricheit des gheldes.
32) Een ontvruchte gheenen meedeweter dyner heymeliker dynghe meer dan dy
selven, wante eenen anderen machstu ontflen mer dy selven nummer.
33) De is arm, den selven duncket, dat hee arm sy.
34) De van veelen wort ontseen, de ontseet vele lude.
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35) Onnoselheit van sunden is waere saelicheit.
36) Schalkheit is oers selves pyne.
37) Ene quaede conscienscie is dicwyle vry, meer nummer zeker.
38) De em myt evenen moede den quade versellet, de is quaet.
39) Nemant en salstu lychtelick loeven, neemen en saltu lychtelick beschulden.
40) Het is ghebrekelick al dinck te gheloeven, het is ghebrekelick nicht to gheloeven.
41) Der rycheyden sal men ghebruiken mer nicht mysbruken.
42) Alsoe leeve, dattu nicht verordelt en werdes van dynen oversten ende dattu nicht
onvruchtet en werdes van dynen ondersten.
43) Ghene stede een meyne to wesen sunder tuech; du in dy selven ende alle dyne
dynghen syn god kundich.
44) He is stercker, dye syn begherlicheit verwynt dan die synen vyant onderwarpet:
soe seer swaer is hem selven to wynnen.
45) Die werdicheit des moedes is edelheit des syns.
46) Die werdicheit des menschen is een edel verstandel ghemoet
47) Een cranck ghemoet toent een scandelick.
48) Nummer wes drovich.
49) Een utermaten costelick leven solden die menschen leiden op der eerden, weert
dat twe worden van naturen der dinghen ghenomen worden, als myn ende dyn.
50) Die armoet ontsiet, die is onsien
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51) Ghelt ensadet den ghirighen nicht, meer et maket em quaeder.
52) Gheloeve my: du en moeghest nicht ryck wesen ende salich.
53) Leerstu wal, so schaeme dy quaeder to doen dan du radest.
54) En ander verghiff altoes, mer dy selven nummer.
55) Alsoe vele nemestu toe in doegheden, als du dyns eyghen willen uutgaest.
56) De den quaeden spart, die schadet den gueden.
57) Et is een ghewoenlick dynck to verdoemen, mer die sacke maket den menschen
lasterlic.
58) Wat du in dynen moet ghedacht hebbest, dat sal hem lichtelick openbaren den,
dy myt dy omgaen.
59) Die toernich ende wreet is yn synes selven knechte, die toent ghenoech, dat he
onmachtich hevet ghewest thegen vroemde lude.
60) Die nicht en kan swigen, die en kan nicht sprecken.
61) Et is die meeste konst te konnen ghebruken der armoede.
62) Neersten aendacht scharpet den sien.
63) Nummer en sal men sunden mit sunden verwynnen.
64) Dat is eyn guet man, de soe veer syne begherte ghebracht hevet, dat he nicht
allene nicht sundighen will, als he nicht en mach.
65) Die doet is beter dan dat leven des ghirighen, ende die ewighe rust is beter dan
die blivende quellinghe.
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66) Niemant en wort om vromder sunden ghepynighet, want om en anders
rechtverdicheit wort nyemant ghecroent.
67) Begherlicheit der spysen syn verachtinghe der zielen, want alsoe vele alse die
bueck des lichaems vort gheoket, alsoe vele to meer wort die zeele vermynnert.
68) Al die salicheit der rechverdighen is maticheit ende ontholdenisse der spise,
want die sparicheit etens ende drinckens mynnet, die en lidet ghene seecheiden.
69) Dronckenscap is raserie der verstandenisse.
70) De en hevet nicht ghesundes, die syn verstandenisse verliset.
71) Mit vele banden der sunden wort he ghevanghen, die van velen wyns druncken
wort.
72) Ghene sunde kan he wederstaen, die em selven nyet regieren en kan.
73) Een droncken mensch is eyn ende aller sunde: ghene sunde kan he verwynnen,
die synre verstandenisse berovet is.
74) Den beghere allene so behaghen, den myshaghet, dat alremalk myshaghet.
75) Schuwe de vyande, die smekers, want sy bedrighen mit valschen pryse die
lichten zielen ende setten sunden in dieghene, die em gheloven
76) Salich is dat ghemoet, dat volcomelick hevet verwonnen dat gebreeck, dattet
nicht en smeket, noch den smeker nicht en gheloevet, dat nyemant bedrighet,
noch van yemant bedroghen wort.
77) Nummer en salstu anders wat in den herten holden ende anders wat myt den
monde voertbrenghen.
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78) Wattu dy schames to segghen, dat schame dy oeck to dencken.
79) Een maneer ende een maete is altoes lovelick ende dat alre beste in allen
dynghen.
80) Nicht en battet dat men gheleert hevet, wat men doen sall, ende nicht to doene.
81) Wat in gueden dynghen dat middel boven gaet, dat is sunde
82) Nicht en doe, dat dy rouwe, alset ghedaen is.
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Beeldhouw- en schilderkunst.
Japansche kunst in Nederland
door H.J. Biegelaar.
Aan Mejufvrouw A.C. Croiset van der Kop.
DE onderstaande regelen houde men voor ‘Penkrassen’, eenvoudige kantteekeningen,
op de blz. 286, vlg. en bl. 485, vlg. (1892) van dit tijdschrift: ‘Over Japansche
Bouwkunst’.
Ruim dertig jaar geleden, zag zender dezer ‘Krassen’ er niet heel veel bijzonders
aan, als hij te Leiden, in Den Haag, te Amsterdam, in ‘aardigheidjesverzamelingen’,
vreemde boeken zag van Japansch letterschrift, met voortbrengselen eener
barbaarschgeachte kunst; bronzen beeldekens in stijf geplooide kleeding, met strakke,
wezenlooze oogleden. Hij hoorde daarbij o.a. vertellen, dat ééns zelfs eene geheele
scheepslading van dat bronswerk, naar Holland verzeild, terecht kwam in de
smeltovens, om te worden omgezet in ‘nieuwerwetsche waren’. Jaren lang, bleven
zulke zaken - boeken, teekeningen, bronzen en ivoren - weggeborgen in hoeken van
oudheidsvergaârplaatsen, meegebracht als ze waren, uit
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verre Oostlanden, om der ‘aardigheidswille’, als reisherinneringen en al ware het
ook maar ‘heelemaal’ ter bevredeging eener spoedig voldane nieuwsgierigheid.
Europa immers - laat staan Nederland - had in de Japansche kunst nog niet eene
meesterhand gevonden. Zelfs de weinigen, die Japansche verzamelingen van hun
reistochten medebrachten, met een meer bepaald doel, en daarbij meer of minder
regelmatig te werk gingen, hadden voor die kunst evenwel nog geen oog. Want zij
verlangden hoofdzakelijk, zoo niet uitsluitend, volk en land méér te leeren kennen
en te wijzen op de grondstoffen, die voor de Europeesche nijverheid, met voordeel,
zouden kunnen worden aangevoerd uit Japan. Niet genoeg bedenkend dat: ‘geld
vervloeit, kunstvoorwerpen blijven’... gaf, in der tijd, het koophandelend Nederland
nagenoeg uitsluitend slechts acht op de geldelijke voordeelen der handelsbetrekkingen.
Dat toen schatten van kunst, met name op 't gebied van plaatwerken en prenten, niet
in 't bezit van Nederland kwamen, daarvoor zou eenigszins tot verontschuldiging
kunnen dienen: dat die betrekkingen met Japan beperkt waren tot een uithoek van
het land, tot Nagasaki, een vrij onbeduidend, opzettelijk voor de Nederlandsche
huisvesting ingericht eilandje. Eene andere verontschuldiging is, dat de tijd, voor
zulke kunstbeschouwingen, nog niet scheen te zijn gekomen. 't Is immers nog niet
lang geleden, dat Europa het ‘allééneigendom’ meende te hebben der hoogste uitingen
op kunstgebied, zonder zelfs te vermoeden, dat in 't verre Oosten eeuwenoude
kunstoverleveringen zijn, opgebouwd door reeksen van menschengeslachten. Wie
droomde toen ook maar van onderscheidene scholen
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en kunstrichtingen in Japan? Van de zoogenaamde Ukiijo-ije-riu (de u klinkt als oe)
of natuurschool, van de Fosa-, de Kano-, de Chineesche en de Buddhistische scholen?
De eerstgenoemde school, in 't laatst der 16e eeuw ontstaan, met een bloeitijd tegen
het einde der 18e en in de 19e eeuw, is, met haar kunstenaars, vooralsnog het meest
bekend bij de gewone kunstliefhebbers in de Europeesche landen. Van de gelegenheid
der omwenteling in Japan (een zestigtal jaren geleden), toen zoovele tempels en
lusthoven van voorname personaadjes werden verwoest, maakten sommigen gebruik
om eene menigte kunstvoorwerpen bijeen te brengen, in de ‘Oude wereld’.
Beknoptheidshalve worden hier de rijke verzamelingen slechts aangestipt van Franks,
van Burty, Guinet en Cernuski, wier kabinetten echter door verkoop verstrooid
geraakten en vervolgens verhandeld werden tot bijna fabelachtige prijzen, vooral
wat de teekeningen betreft (van eigenlijke schilderkunst in Japan kan geen sprake
zijn, bij gebreke van verfschilderijen), waarvan o.a. Fenollosa er niet minder dan
vijfduizend bijeenbracht. De verzameling van Gierke is aangekocht door het muzeum
te Berlijn, die van Anderson, tweeduizend hangrollen en prentenboeken, door het
Britsch Muzeum. ‘Les Japonisants’ - eene keurbende van kunstkenners te Parijs erkennen op 't eerste gezicht een kunstwerk, als toebehoorende tot de eene of de
andere Japansche kunstrichting of school (zóóver bracht men het in Nederland nog
niet...)
Die Japansche kunstkenners te Parijs weten, in de lijnen en het
kleurschakeeringstelsel, de hand van den Japanschen meester te ontdekken, zonder
zich bijna ooit in de juistheid te vergissen, als de
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kunstrechters van het kunstgebied in Europa, slechts voorgelicht door kenners der
Japansche taal, zonder meestal in staat te zijn de onderteekening der platen te
ontwaren. De vraag naar werken der straks bedoelde natuurschool was in de laatste
jaren zóó klemmend, dat bijv. geen exemplaren meer te verkrijgen zijn der eerste
drukken van Hoka-sai's teekeningen (voor meer dan een honderdtal werken, te zamen
ruim vijfhonderd deelen, teekende hij in ‘illustratiën’, onder ten minste tien
fantasienamen) Londen en nog meer Parijs zijn de grootste afnemers geweest dier
waar. Ietwat levendiger is in Nederland de zin (smaak!) voor Japansche kunst pas
geworden in de allerlaatste jaren. De heer Bing, de bekende kunstkooper, stelde, een
paar jaren geleden, eene keurverzameling tentoon te 's Gravenhage, waarvan het
bezoek beneden de verwachting bleef. Eene tentoonstelling van Japansche prenten,
verleden jaar, in den ‘Haagschen Kunstkring’ maakte reeds veel meer opgang. Van
de veilingen, van tijd tot tijd gehouden, bracht o.a. die van Tithsing, te Amsterdam,
vrij goede prijzen op. Die veilingen werden, in 't laatst der laatste maand September
wederom eens afgewisseld door eene tentoonstelling, in straks genoemden ‘Kring’.
Deze verzameling van Japansche Prentkunst, uit den tijd van 1646 tot ongeveer 1861,
is welwillend afgestaan in bruikleen door den medewerker van ‘Le Japon Artistique’
te Parijs, den heer S. Bing. Door de doelmatige plaatsing, kreeg men dáár een
overzicht, groepsgewijze, van de werken der Japansche kunstenaars der 17e, 18e en
19e eeuwen. De oudsten zijn Moronobou, Korin en Massanobou; dan volgen
Kigomitou, Mitsunobou en Massagoski's karakter-
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teekenen en schetsen, en Fogokouni, met zijne in 't oog springende, woeste uitingen
van krijgsmansbewegingen. Naast een vrij kostbare Sharikou, zag men dáár achttien
werken van Outamoro, over wien, gelijk bekend is, De Goncourt een niet onbelangrijk
werk schreef. De landschappen zoowel als de dieren en de figuren, die stijl hebben,
zijn dáár door ‘kenners’ ‘verrassend’ geheeten; ja zelfs ‘overweldigend’ noemde
men de vindingrijkheid, in kleur en vorm, van Hokosaï; ‘merkwaardig’ heette de
manier van navolging (reproductie), kunstvaardig was zij dan ook uitgevoerd. Van
Kiroshige zijn vooral vier ‘bijzonder mooie’ nummers. Als ‘teeder’ en ‘fijn’, worden
de werken van Hokkeï geroemd. ‘Sterk uitgedrukt’ zijn de lijnbewegingen in een
orkaan, van Kounigoski. In afgodendienst: de kakemono's(1), (eigendom der heeren
Cremer en Lindo), die er óók verzeild waren, gaven aanleiding aan sommigen tot
ernstige beschouwingen, zelfs tot het vermoeden van allerlei Japansche zinnebeelden
en verdichting. Heusch fraaie maskers waren geplaatst tusschen de prenten, en midden
in een der zalen prijkte een Turkooise vaas, van ruimen omvang, met bloeiende lelies
en chrysanthemums. Behalve de hangrollen (kakemono) van de Buddhistische school
ter opluistering ingezonden, en een paskwil, eene proeve der Chineesche school of
manier van teekenen, op bestelling vervaardigd (in Japan worden nu zelfs ‘hangrollen’
fabriekmatig, in den kortst mogelijken tijd, gemaakt voor de Europeesche markt),
en twee werken van Korin - eene opzichzelve staande vertakking der Tosaschool,
zich onderscheidende door kleuren-

(1) Hangrollen.
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overeenstemming, door forsche trekken en vreemdsoortige vormen - was die
tentoonstelling geheel gewijd aan de hierboven genoemde natuur- of leekenschool(1),
met eene onderscheiding van drie tijdperken. Van over oude tijden werden prentjes
van Buddhistische vrome personaadjes in zoogenaamde kloostergestichten
vervaardigd, en, door houtsnede vermenigvuldigd, verkocht; de oudstbekende
afbeelding van ‘wereldlijken aard’ evenwel zou, volgens den japanoloog Satow, een
verlicht (geïllustreerd) geschiedkundig werk zijn, van 't jaar 1610. Tot 1615 zijn de
houtsneewerken uit de hand gekleurd; daarna werden óók de kleuren met werktuig
op 't papier gebracht. De plaatdrukkunst maakte dra groote vorderingen, waarmeê
de opkomst dier leekenschool zeer nauw samenhangt. Want, bepaalde men zich tot
hiertoe tot het versieren van handschriftrollen (makimono) óf het teekenen van
hangrollen (kakemono), bij de uitbreiding der plaatdrukkunst moest rekening worden
gehouden met den smaak en de eischen van het ‘groote publiek’. Die plaatdrukkunst
ontleent tevens een deel harer waarde aan het onbeholpene der wijze van het Japansche
teekeningen maken. In Europa treedt de graveerder zelfstandig op, een spiegelbeeld
vervaardigend van het natebootsen voorwerp; in Japan werkt de plaatsnijder
rechtstreeks daarop, zoodat het voorwerp of voorbeeld verloren gaat. Zeer weinige
oorspronkelijke teekeningen dier school zijn daarom nog te vinden.

(1) Iwasa Matahei wordt algemeen voor den stichter dier school gehouden. Van zijn teekenstift
is echter weinig overgebleven, en na zijn dood volgde een stilstand, zoodat zij kan gerekend
worden te beginnen met Hisigawa Moronobu, van 1646 tot 1746.
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Op zeer doorschijnend dun papier aangebracht, wordt de oorspronkelijke teekening,
met de vóórzijde, op het meestal kersenhouten plaatje, gekloofd in de richting van
den draad, geplaatst. Het beeld schijnt alzoo omgekeerd door het papier heen. Voorts
wordt, met een soort beitel, alles weggestoken wat niet bedekt is met woorden en
teekening, en de overige papierschilfers verwijderd. Uit hoofde geen pers gebruikt
wordt, is daarbij geen sprake van eigenlijk drukwerk. Met een hand of een borstel
worden de witte papieren gewreven tegen de ingeinkte plaat. Door een veeg over
sommige partijtjes der kleur- of inktlaag, komen de schakeeringen; voor meerdere
kleuren of tonen méér houten plaatjes. De kunstsmaak van den plaatdrukker, die
doorgaans met den teekenaar samenwerkt, heeft alzoo óók gezag. Het eerste tijdperk
- in drie tijdruimten kan trouwens die leekenschool worden onderscheiden - kenmerkt
zich door een meer eenvoudigen kleurendruk, in twee of drie tinten, óf door
teekeningen in zwart. Steeds meer volkomen wordt de kleurendruk in 't tweede
tijdperk. Fatsibani Moriluni, een der beste meesters, schijnt daarbij vergeten te zijn;
toch kwamen een aanzienlijk tal zijner werken naar Europa, waaronder sommige
leerrijke teekenvoorbeelden voor aankomende kunstenaren.
Tot het derde tijdvak, de bloeitijd, worden de meesters gerekend, die in den
‘Catalogus’ staan vermeld, te beginnen met Katsugawa Sigur-Sigo. De voorstelling
van spelers (acteurs) in hun verschillende rollen, is het bevoorrecht onderwerp in dit
tijdvak, waar niet het minst de kleeding met zorg behandeld is; zoodat dergelijke
portretten natuurgetrouw zijn, al schijnen ze, op 't eerste gezicht, wel wat veel over-
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laden. (De Japansche ‘bedrijver’ (acteur) takelt zich (grimeert) over 't geheel toe op
zeer overdrevene, afzichtelijke wijze, zoodat die ingenomenheid voor
schouwburg-tooneeltjes óók eene schaduwzijde had, n.l. de slechte gewoonte om
zelfs óók geschiedenishelden als tooneelspelers te doen optreden. De Japansche
verzenmaker, Alotowori, schreef des betreffende (volgens de zinsneden vertaald):
‘Niets menschelijks hebben onze teekeningen van krijgshelden. Aan duivels doen
ze denken, de rollende oogen, de opgespalkte neusvleugels, de niet geëvenredigd
groote mond! Wie zou willen beweren, dat die onnatuurlijke, duivelachtige
voorstelling de ware wijze is om krijgshaftigheid te beteekenen? Toch niet. 's
Krijgsmans fierheid behoort waarlijk te worden weergegeven, maar tevens moet hij
worden voorgesteld als een menschelijk wezen. Zoo behoort mede een braaf man te
worden geteekend, dat hij n.l. den aanblik geeft van een inderdaad deugdzaam man.
In stede echter van getrouw te blijven aan dat beginsel, bekreunen zich de
hedendaagsche meesters maar om forsche penseelstreken, de edele en brave menschen
van den ouden tijd voorstellende als zoovele vlegels en stumpers. Als de vreemdeling
onze beroemde personaadjes gelijk stumpertjes ziet afgebeeld en onze vrouwen niet
ongelijk aan vogelverschrikkertjes, dan zal hij allicht gelooven, dat de Japaners
werkelijk een afzichtelijk voorkomen hebben en dat onze vrouwen afschuwelijk
leelijk zijn.’ Dat die woorden van Motowori onjuist zijn, althans in hun algemeenheid,
bewijst Bings verzamelde tentoonstelling, die nog aantrekkelijker had kunnen zijn
vóor het ‘groote publiek’, indien er meer teekeningen waren opgenomen van dieren
en
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planten. Al is dit soort niet het minst in de Kanoschool beoefend, toch zijn ook in de
leeken- of natuurschool prentteekeningen, in dat soort, die zelfs door hen kunnen
bewonderd worden, die, over 't geheel, het schoon der Japansche Kunst nog maar
niet heelemaal smakelijk vinden, om de vreemdsoortige vormen, vreemdsoortig als
de namen der kunstenaren. Bekend is 't, óók reeds in Nederland (Noord en Zuid),
hoe de Japansche teekenaar het eigenaardige der ‘Flora en Fauna’ van zijn land tracht
weertegeven, rekening houdend met alle, zelfs de kleinste eigenschappen. De
Japansche schrijver Ki no Masatama liet zich daarover aldus uit (volgens de zinsneden
overgezet): ‘De teekenaren van bloeiende struiken, van zeldzame gewassen kunnen
kwalijk beter doen, dan zich verdiepen in den aard der natuurlijke groeiwijze. Hoe
zouden wij het neerhangen of het opwaarts gericht zijn der takken, het lenige der
bladeren, het vertoonen der bloemen van kroon of bodem, het levendige óf de matheid
der kleuren, tot volkomenheid kunnen brengen, zonder de voorwerpen in de natuur
zoo getrouw mogelijk na te gaan? De plantkundigen beelden, wel is waar, de planten
af, met hare bloemen en vruchten, wortels en stengels, tot in de kleinste
bijzonderheden, maar hoewel zij zelfs geen stipjes vergeten, toch bederven zij daarmeê
het esthetische (artistieke), alzoo verliezende den fijnen kunstsmaak.’
In de landschapteekeningen zijn zij veel minder grillig dan die der Chineesche
school, zoodat er een streven naar waarheid uitschijnt, die de benaming ‘natuurschool’
reeds op zich zelve rechtvaardigt, al is er iets droomerigs in, dat de natuur doet
aanschou-
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wen, door den Oosterling weergegeven, zooals blijkt uit de photographieën van
Japansche landschappen, die in den handel zijn. Bovendien is er meer ‘perspectief’
en eenheid in het samenstellen (de compositie) dan in de landschapteekeningen der
andere scholen. Waarbij de vraag zich opdringt: of eene Hollandsche invloed daaraan
wel geheel vreemd is? 't Is immers bekend, dat Ran-gwa (Hollandsche teekeningen),
in 't laatst der vorige en in 't begin dezer eeuw, vlijtig bestudeerd zijn door vele
Japansche kunstenaren. Ook buiten den kring der ‘Japonisants’, is geen Japansch
‘artiste’ zoo bekend als Hoc-Sai. De voorstanders van het ‘aristocratische’ in de
Japansche Kunst betwisten hem de aanspraak op den naam van kunstenaar. De
Japansche kunstkenners in Europa echter zijn op end'op van bewondering voor 't
geen zijne milde teekenstift voortbracht in alle soorten van Japansche Kunst. De
waarheid zal óók hierbij wel in 't midden liggen: meesterschap over den vorm, bij
gemis aan het rustige der andere scholen. Er is weleens beweerd, dat hij eene menigte
teekeningen teekende voor de Hollanders der factorij te Decima, zoodat de Japansche
regeering daartegen zelfs een verbod zou hebben uitgevaardigd. Maar, wáár zouden
die teekeningen gebleven zijn? Op de Japansche eilanden heet het (naar den zin
overgezet): ‘Niet bij kunstlicht moet men teekeningen bezien, ook niet te midden
van festijnen en drinkgelagen; noch als het regent, sneeuwt, waait, rookt, mist, noch
in 't schemerdonker; want 's kunstenaars bedoeling zou dan niet worden begrepen,
althans niet goed. Van de wijze, waarop teekeningen moeten gezien worden, begrijpt
het gewone volkje niets; men
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komt er met de vingers aan of gaat er boven op liggen met den neus. Om eene
teekening behoorlijk te leeren kennen, moet men ze ophangen aan den muur, ze eerst
bekijken op een afstand en daarop van nabij, om terdege na te gaan de lijnen en de
kleuren.’ Die wenken gelden ook de nieuwjaarsprenten, waarin men de laatste
ontwikkelingswijze ziet der kleurendrukkunst in Japan, waarbij het gebruik van
zilver, soms uitstekend van bewerking, hoogst opmerkelijk mag heeten.
Om op de veilingen met een woordje terug te komen: bij de firma E.J. Brill te
Leiden, kwam onder den hamer eene verzameling Japansche boeken, prenten, hangen schriftrollen, die sinds eene reeks van jaren in Nederland waren en derhalve niet
kunnen gerekend worden te behooren tot de nieuwste voortbrengselen. Een groot
deel der hangrollen dier verzameling is afkomstig van kunstenaren der Chineesche
school, want ze zijn meestal verkregen van heeren ambtenaren der voormalige factorij
te Decima (Nagasaki). Van ongeveer vier honderd Japansche boeken zijn er een
aantal versierd door meesters der natuur- of leekenschool. Zelfs in de Leidsche
bibliotheek was nog geen volledig exemplaar der groote ‘encyclopedie’ als op deze
veiling voorkwam; de schetsen daarvan zijn wel niet bijster fraai, maar toch leerrijk.
De opmerkzaamheid, zoo van geleerden als van kunstkenners, werd mede getrokken
op een standaardwerk der Japansche oudheidkunde en oude kunst - op de
plaatsbeschrijvende letterkunde, versierd door de bekwaamste teekenmeesters, op
beroemde natuurhistorische werken en ‘botanische’ verhandelingen, met fraaie
afbeeldingen van bloemen en bloemruikers. Behalve
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eenige boeken, uit andere veilingen aan den catalogus toegevoegd, waren er nog een
tal uit de bibliotheek van wijlen den heer Geerts, den bestuurder der scheikundige
en gezondheidbevorderende werkplaatsen in Japan (‘Catalogue des livres Japonais
de feu M. le Dr. A.J.C. Geerts. Leide, E.J. Brill, ‘1887’). 't Zijn nog opene vragen:
of de Japansche kunst op den duur bij machte zal wezen den schoonheidssmaak van
Westerlingen, als de Nederlanders zijn, te bevredigen? Of er iets wezenlijk schoons
is in die kunst, buiten de volkomenheid van het handwerk, die toch op zichzelve den
echten indruk van het schoon niet teweegbrengt? Wat men ook redekavele, met
verschillende meeningen, over persoonlijken kunstsmaak, over de kleurschakeering,
over allerlei eigenaardigheden in de handeling (actie), die de Japansche kunstenaar
weet te leggen in zijne groepeering, of men er al eene zoogenaamde wetenschap
bijhale en bewere, dat in de allereerste uitingen van den menschengeest alle eenlingen
(individuën) van een zelfde groep op nagenoeg dezelfde manier handelen, alleen met
verscheidenheid van versiering en vormen, doch binnen hoogst nauwe grenzen - 't
is een onafwijsbaar feit, dat op de Japansche eilanden het eenlingschap (de
individualiteit) reeds eene v e r b a z e n d e h o o g t e op het kunstgebied bereikte.
Zoodat dan ook in de hiervoren bedoelde verzamelingen kwalijk twee voorwerpen
te vinden zijn, op elkaar gelijkende in allen deele. In hoever dit al of niet pleit voor
de mate van beschaving der Japansche bevolking, wordt hier ter plaatse in 't midden
gelaten. Maar zender dezer ‘penkrassen’ wil er geen punt bij zetten, zonder te
vermelden, dat het hem zelfs alhier (te Rome) ter ooren kwam, zij 't ook
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toevallig, dat, op de jongste ‘driejaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van
de levende meesters,’ óók reeds aan Japan deden denken de paneelen ‘Alchimist’ en
‘De vrek en de doodprijs,’ die op kunstkenners den indruk maakten:
Japansch-c a r i c a t u u r a c h t i g te willen wezen, zonder dat, door den kunstschilder
dier paneelen, gedacht is, aan 't geen den vroolijken Japanner is ingeboren en voor
dezen natuur is. De nabootsing wordt maar al te grof, zelfs onnatuur. In beteren zin,
hoewel in lijst gevat, bevond zich daar gejaponiseerd de ‘Witte Pauw’.
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De boekdrukkerij
van Laurens Haeyen en van de ‘Broeders van het Gemeene Leven’,
te 's Hertogenbosch, in 't begin der 16e eeuw,
door Ch.C.V. Verreyt.
HET is aan de liefhebbers der bibliographie bekend, dat de boekdrukkunst vóór de
15e eeuw ook te 's Hertogenbosch werd uitgeoefend, en dat aldaar in 1484 Gerard
Leempt in dit bedrijf werkzaam was(1).
Deze boekdrukker, die reeds, in vereeniging met Nicolaas Ketelaer, te Utrecht en
zonder compagnon in zijne geboorteplaats Nijmegen als zoodanig was gevestigd
geweest, moet Den Bosch vóór 1498 verlaten, zijne drukkerij opgeheven hebben,
ofwel overleden zijn, daar de ‘Illustre Lieve-Vrouwe broederschap’ te dier stede in
gezegd jaar haar drukwerk, ‘bij gemis van een printer’, te Zwolle deed verrichten(2).
In 1506, bij gelegenheid dat paus Julius II aan deze vereeniging eenen nieuwen
grooten aflaat verleende,

(1) CAMPBELL, Annales de la typographie Néerland. au 15e siècle, vermeldt negen
voortbrengselen der persen van Leempt te 's Hertogenbosch.
(2) Rekening der broederschap van 1498-1499.
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lieten hare proosten twee duizend exemplaren der pauselijke bulle te Antwerpen
drukken(1).
Ook het stedelijk bestuur, dat in 1506 van den raad van Brabant vergunning kreeg
tot het houden van twee loterijen binnen den tijd van vier jaren, om met derzelver
opbrengst ‘stads dringende schulden’, ontstaan door de Geldersche oorlogen, te
kunnen aflossen, deed de loten en de lijsten der uitgeloofde prijzen voor de eerste
verloting, waarvan de trekking op 6 November begon, in de Scheldestad ‘prenten’.
Het zond den klerk Lambrecht Wouters derwaarts, die met een ‘boeckprinter’ aldaar
een contract voor dit werk sloot tegen betaling van vijftien rijnguldens(2).
Neemt men bij deze feiten in aanmerking, dat zoowel de stedelijke regeering als
de L.V. broederschap, blijkens hunne rekeningen, de loffelijke gewoonte hadden
hunne werkzaamheden door de ingezetenen te doen verrichten, als men eenigszins
buiten hulp van vreemden kon, dan geloof ik dat men mag besluiten, dat te 's
Hertogenbosch van omstreeks 1498 tot en met 1506 geene boekdrukkerij in leven
was.
Maar eene volkrijke plaats als Den Bosch, tevens vierde hoofdstad van Brabant,
met hare vele en rijke kloostergestichten, haar kapittel en hare vermaarde fraterschool,
welke destijds 1200 leerlingen telde, kon zeker niet lang zonder eene ‘prenterij’
blijven. Immers dit

(1) Rek. 1506-1507. ‘Alsoe onse Allerheylichste Vader Paus Julius der bruederscap een nyeuwe
bulle van groeten afflaet gegoint heeft, en omme de bruederen ende susteren in andre landen
sijnde daeraff kennisse te gheven, hebben die proesten by advys endé goetduncken der
bruederen die belle doen printen t' Antwerpen ten getalle van 2000.’
(2) V. ZUYLEN, Stadsrekeningen, blz. 22; Verzameling van kronijken betrekkelijk de stad en
meyerij van 's Hertogenbosch, blz. 73. Van de tweede verloting vindt men niets vermeld.
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bedrijf bood zonder mededinger een zekere kans van slagen en vooruitzicht op goede
verdiensten, waarvan men in die dagen evenmin afkeerig was als in onzen tijd.
De ‘boeckbijnder’ Laurens Haeyen treedt dan ook spoedig op als ‘boeckprenter’.
Omtrent zijn persoon mocht mij niet veel bekend worden, doch dit weinige is
alreeds belangrijk, als men in aanmerking neemt, hoe weinig nog over de levens en
lotgevallen van de beoefenaars der boekdrukkunst in ons vaderland in de 16e eeuw,
is gepubliceerd.

Laurens Haeyen.
Van hem vind ik voor 't eerst melding gemaakt in eene acte van 30 Jan. 1506, waarbij
‘Hendrick Glavimans(1) en Laurijns Haeyen, boeckbijnder’, optreden als ‘dekenen
der gilde ende bruederscappe van den eerweerdighen heylighen Sacrament in den
convent van de preekheeren in der stadt van den Bossche’.
In een stuk van 16 Maart 1508, met Gilles van Doerne in gelijke kwaliteit vermeldt,
wordt hij ‘boeckprenter’ genoemd.
Met het oog op bovengemelde feiten moet zich Haeyen dus omstreeks dien tijd
als boekdrukker gevestigd

(1) Glavimans was een gegoed man en o.a. eigenaar der kapitale huizing ‘het Gulden Lavoir’
aan de Markt op den hoek der Kolperstraat naar de zijde van het stadhuis, dat hij in 1511
aan de stad verhuurde voor rekenkamer, tegen 25 rijnguldens 's jaars. In dit pand hebben
later de Palier's het boekdrukkers bedrijf uitgeoefend van 1690-1869. Zie over hen mijn
artikel: De boekdrukkers en uitgevers te 's Hertogenbosch in het Noordbrabantsche jaarboekje
voor 1890.
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hebben; tevens blijkt dat hij tot de gegoede burgerij behoorde, daar de dekens dier
broederschap meestal voorname ingezetenen waren.
De vader van onzen ‘prenter’ was Jan Haeyen, ‘keerssenmaeker ende poirter van
's Hertogenbossche’; de naam zijner moeder vond ik niet aangeteekend. Laurens zag
dus hoogst waarschijnlijk het levenslicht in de hertogstad en kan bijgevolg het
‘boeckprenten’ bij Gerard Leempt geleerd hebben; ook is 't zeer goed mogelijk dat
hij diens drukkerij, na eenige jaren van stilstand, heeft aangekocht.
Zoo ik mij niet bedrieg was Haeyen in den echt verbonden met Geertruida Hollants,
welke hem o.a. een zoon Jan en eene dochter Maria geheeten, geschonken heeft.
Op verzoek van den boekbinder Servaas Janszoon Pleugtiers, belastte zich Haeyen
in 1517 met de vereffening der schulden bij diens vader nagelaten, zooals de volgende
schepenacte van 21 April 1517 aantoont: ‘Servaes Jansoon Pleugtiers, boeckbijnder,
segt dat sijn vader destijds doe hij leefde seecker sculden had gemaect aen
verscheyden crediteuren ende cooplieden van boecken, welcke sculden hij door sijne
onbejaertheyt nyet had kunnen betaelen, noch sijnen momboir, door de cleynheyt
van den goeden bij denselven Jan Pleugtiers affter gelaeten.
Ende sijn ter cause van dien seecker gedruckte boecken, gebonden ende
ongebonden, gereserveert geweest in eene besloeten kiste tot behoeff van de voirs.
crediteuren, om die te behoirlicke tijde te vercoopen ende mette penninghen dairaff
comende de voirs. crediteuren een yeghelicke nae advenante te betaelen. Dewelcke
hij in sijne propere persone, overmits andre notelicke occupalien, nyet gedoen en
can, hoewel nochtans dat hij
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tot sijnen mondigen jaere en dage gecomen is, ende heeft daer omme daertoe geset,
gestelt ende geordineert Laurijns Haeyen, librairier ende medepoirter.’
Uit eene acte van 22 Jan. 1523 blijkt, dat de zoon van onzen boekdrukker, gehuwd
met Frederika Heymericx Jansdochter, reeds het tijdelijke met het eeuwige verwisseld
had.
Jan Haeyen had zijn vader en zijn vrouw's broeder, Reinier Heymericx, benoemd
tot het beredderen zijner nalatenschap, welke ingevolge deze opdracht voor de weduwe
en haar kroost bij bedoeld document een huis, tuin en erve in de Kerkstraat, verkochten
aan den goudsmid Petrus Vuchts(1).
Bij zijn bedrijf bekleedde nog Haeyen de betrekking van bastionier of stokdrager
der ‘Illustre Lieve-Vrouwe broederschap’ en van het kapittel der St. Janskerk(2).
Uitgedost in een rood en blauw laken rijk met goud belegd costuum, het hoofd gedekt
door eene bontgekleurde fluweelen kaproen, en een zilveren staf ter hand, bewaarde
deze ambtenaar, aan het hoofd van een aantal dienaren, de orde bij de plechtige
kerkelijke en feestelijke bijeenkomsten en ommegangen der broederschap en des
kapittels; voor dit laatste dagvaarde hij ook de personen, welke bij dit collegie moesten
verschijnen.
Het sterfjaar van Haeyen vond ik niet aangeteekend, doch blijkens eene acte van
12 October 1532 was onze boekdrukker reeds de eeuwige rust ingegaan en

(1) ‘Frederica filia quondam Johannis Heymericx, relicta (vidua) quondam Johannis filius Lauryns
Haeyen, impressor.’
(2) Rek. der broederschap 1509-1520; v. Zuylen, Stadsrekeningen, blz. 303; Proeve van oudheiden taalkunde v.h. genootschap ‘Dulces ante omnia’, II, blz. 93.
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had eenige vaste goederen achtergelaten, die hem als een welgesteld man doen
kennen(1). Ik zou hier nog eenige bizonderheden omtrent zijne dochter en kleinkinderen
kunnen laten volgen, maar met het onderwerp niet in direct verband staande, kan het
gevoegelijk achterwege blijven.
Haeyen dreef zijne zaak in de Kerkstraat, het derde huis van de Torenstraat, thans
Wijk E, nr 3. Over deze woning stond de kerk- of zondagsschool, gelijk in eenige
zijner persvoortbrengselen is vermeld.
Bij gebrek van een opvolger deed Haeyen zijn bedrijf over aan Gerard van den
Hatart, die in 't zelfde huis bleef gevestigd en in 1541 een opvolger kreeg in Jan
Schoeffer of Scheffer.
Deze woning, alstoen ‘het Missaal’ en ‘Vergulden Missaal’ genoemd, werd het
stamhuis der familie Schoeffer, later Scheffer en Scheffers, welke daarin van vader
op zoon het drukkersbedrijf meer dan twee-en-halve eeuw uitgeoefend hebben(2).
Blijkens de door mij geziene drukken kon Haeyen wedijveren met zijne gelijktijdige
Nederlandsche kunstgenooten, zoowel in keur van letter, deugdelijkheid van inkt en
papier, als in kunstmatigheid der letterzetterij.
Eenige zijner kwarto uitgaven zijn versierd met eene fraaie groote houtgravure,
verbeeldende de patroon des drukkers St. Laurentius, die hij in knielende houding
een boek opdraagt. Vermoedelijk zien wij daarin zijn uithangbord.

(1) De bizonderheden omtrent Haeyen zijn ontleend aan de Bossche schepen- en
notaris-protocollen.
(2) Zie voor meerdere bizonderheden mijn Geslacht Schoeffer te 's Hertogenbosch van 1541-1796,
in betrekking tot de boekdrukkunst. Haeyen's merk heeft zeer veel overeenkomst met het
aldaar afgebeelde op blz. 21.
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Het merk door Haeyen gebezigd verbeeldt het wapen van 's Hertogenbosch (zonder
adelaar), vastgehouden door een boschman(1).
De volgende werken, allen hoogst zeldzaam, kwamen van zijne pers.

1509.
Boetius, de consolatione philosophiae.
Aan het einde:
Impressus in Buscoducis per me Laurentium Haeyen. Anno domini 1509. 4o, 53
ongep. bladen.
Bij den Schrijver(2).
De H. Laurentius op het titelblad.

1511.
Juvenci hispani presbyteri poema evangelice legis sacrosanctum contextum heroïco
carmine complectens. typicis formis ab Laurentio Hayo In illustrissima Austrasiorum
urbe Buschoducis nuper magna industria excusum atque elaboratum.
Achteraan:
Impressit hoc opus Laurentius Hayus, in praeclara Austrasiorum urbe Buschoducis.
Recognovit verò summa accuratione atque ingenio Laurentius Andellius, presbiter
christo musisque sacratus. Nonis Decembribus anno a natali Christiano 1511. 4o, 76
ongep. bladen.
Koninkl. biblioth. te 's Gravenhage.
Op de titel den H. Laurentius. De laatste bladzijde is mede versierd met eene fraaie
groote houtgravure, verbeeldende de H. Lambert, met het bijschrift: ‘Sanctus
Lambertus’.

(1) Vergelijk mijne verhandeling over dit wapen in de Dietsche Warande, 1892.
(2) Zie mede de cat. der bibliotheek van Fr. Vergauwen, nr 668.
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1513.
Tijdens de oorlog tusschen Brabant en Gelderland werd het dorp Schijndel met
deszelfs kerk, op 3 Sept. 1512, door de Gelderschen afgebrand. De inwoners hierdoor
zeer verarmd, waren niet in staat hunne parochiekerk te herbouwen, om welke reden
Paus Leo X, op verzoek van kardinaal Willem van Enckevoirt, der ‘arme kerck tot
Schijndel verleende die groote gratien ende aflaten bij diversche pausen in verscheyde
kercken tot Rome ende daer buyten op sekere daghen verleent, die elcke mensch in
de voirs. kercke van Schijndel mocht verdienen, gelijck of hij selver in persoon tot
Rome de kercken aldaer visiteerde. Deze aflaet was te verdienen met devote versuecke
ende milde handtreyckinghe tot behulp ende reparatie van de kerck. Welcke aflaet
toen ten Bossche gedruckt is, waervan eene copye onder mij berust.’
v. Oudenhoven, Beschrijv. der meyerij van 's Hertogenbosch, uitgave 1670, bl.
20.

1514.
Hier begint dat wonderlijcke leven der gesellen des heylighen vaders sante Franciscus.
Nu eerstwerf geprent. Seer scoon om (te) lesen.
Achteraan:
Hier eyndt dat leven vanden gesellen des heylighen vaders sinte franciscus. Ende
is geprent Tshertogenbosch, teghen die schole over, bi mi Laurens Hayen, in die
kerckstraet. Int jaer ons heeren 1514. 12o, 106 ongep. bladen.
Koninkl. biblioth. te 's Gravenhage(1).

(1) In 1862 aangekocht uit de bibliotheek van Mr. W.C. en Mr. J. Ackersdijk.
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De titel is versierd met eene houtsnede: St-Franciscus biddende in gezelschap van
een monnik, die ook voorkomt aan weerszijden van het laatste blad. Het drukkersmerk
aan het einde des werks en op de keerzijde des titels; boven dit laatste een vignet,
verbeeldende een dubbele adelaar met een schild voor de borst, waarop de letters
S.P.Q.R.

1516.
Isocratis oratoris ad Nicoclem oratio de regno e graeco in latinum traducta Jacobo
Marino Weertensi interprete.
Op het einde:
Impressit hoc opusculem Laurentius Haeyus in praeclara Austrasiorum urbe
Buschoducis. Anno a natali christiano Millesimo Quingentesimo decimosexto. 4o,
8 ongep. bladen.
Biblioth. van wijlen den heer C.v. Cutsem, te Antwerpen(1).
Het drukkersmerk op den titel. De H. Laurentius op de laatste bladzijde.

1518.
Een devote Oefeninghe, met neghen oracien tot een yeghelike Choor der Enghelen,
daer inne ghetoghen van die alre heilichste Drievuldicheyt ende die seven
bloetstortingen ons Heeren Jhesu Christi, allen kersten menschen oerbaerlic als si
gaen totten Sacramente. Gheprent Tshertoghenbossche, bi mi Laurens Haeyen,

(1) De titel medegedeeld door den heer Th.J.J. Arnold, te Gent. Zie ook Biblioth. Crassier, nr
3245.
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in die kerckstraet. Int jaer ons heeren 1518. 12o, 24 ongep. bladen.
Biblioth, v.d. hertog van Arenbergh, te Brussel(1).

1519.
De Illustre Lieve-Vrouwe broederschap te 's Hertogenbosch, opgericht in 1318,
ontving op 18 Jan. 1518, oude stijl (dus 18 Jan. 1519 volgens onzen stijl), een nieuw
reglement van Everhard van der Marck, prinsbisschop van Luik, waarbij de
verplichtingen en voorrechten der leden nader werden omschreven.
Deze uitvoerige bisschoppelijke brief kwam in het Nederlandsch vertaald van de
pers bij Laurens Haeyen. De geschiedschrijver Jacobus van Oudenhoven bezat een
exemplaar van dit hoogst zeldzaam boekje, en deelt die vertaling voor het grootste
gedeelte mede in zijne Beschrijv. van 's Hertogenbosch, uitgave 1670, blz. 102-109.

1520.
Dit is den berch van Calvaryen. Een scoon devoet hantboexken voer een yeghelijc
kersten mensch, hoemen den berch van Calvaryen sal opclymmen ende onse Heere
helpen sijn swaer cruyce draeghen, want hij seer moede is gheworden vanden swaeren
anxte des doots.
Achteraan:
Gheprent Tshertoghenbossche, in die kerckstraet, bi my Laurens Haeyen, teghen
die schole over. Int jaer Ons Heeren 1520. 8o, 16 ongep. bladen.
Biblioth. Eerw. Paters Predikheeren, te Huissen.

(1) Aangekocht uit de boekerij van prof. M.C.P. Serrure, te Gent, in 1872.
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Het boekje is versierd met een vijftal grove houtsneden. Op het titelblad een vignet:
Christus aan het kruis, dat ook voorkomt op de laatste bladzijde.

1521.
Francisci Philelphi Equitis aurati oratorisqum ac poetae tam graece quam latine
linguae peretissimi epistole aliquot breviores elegantioresqum selectum ex secundi
voluminis libris tractenus hac forma mesqum impresse.
Achteraan:
Impressum in Buschoducis, per me Laurentium Hayum, Anno 1521, ultima Marcij.
o
4 , 40 ongep. bladen.
Britsch museum, te Londen(1).
Het drukkersmerk op den titel. De H. Laurentius op de laatste bladzijde.

1521.
Quinti Horatii Flacci sermonum libri duo monosticha Ascensiana argumentorum in
satyras sermonum Horatii Johannis Brucherii Trecensis oratio in Horatii sermones
publice ab eodem Parrhisiis habita.
Achteraan:
In Sylva ducali ex adverso ludi literarii, per Laurentium Hayanum, anno 1521,
mensis Septembris die XIIII. 4o, 45 ongep. bladen.
Biblioth. v.h. Nd. Brabantsch Genoots., te 's Bosch.
De titel, half rood en half zwart gedrukt, is omgeven door eene geillustreerde lijst
en voorzien van het drukkersmerk.

(1) Zie mede de cat. der bibliotheek van Fr. Vergauwen, no 1129.
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1522.
Dit jaar hield de stad eene loterij van zilverwerk, om hare achterlijke schulden, een
gevolg der Geldersche oorlogen, te kunnen aflossen. Deze begon 30 Juli en eindigde
19 Aug. d.a.v.
Haeyen drukte de loterijkaarten en de lijsten der uitgeloofde prijzen, waarvoor hij
26 riemen papier gebruikte. Hij ontving voor elke riem 2 rijnguldens, doch moest
volgens contract bij elke riem voor 18 stuivers loten nemen.
Behalve 156 loten, werd hem in 't geheel nog 28 rijnguldens 12 stuivers betaald.
Ook drukte hij 300 lijsten met de namen der prijswinners, waarvoor hij nog 3
rijnguldens 16 stuivers genoot.
In 't geheel werden 23.403 loten verkocht(1).
Behalve deze werken zagen bij hem, doch zonder jaartal voorzien, nog het licht:
Tractaet brueder dyonijs Cartuser, vanden loflijken maeghdelijken leven.
Achteraan:
Bidt voer die Carthusers te Vucht by Shertogenbosch, dye dit op heuren coste
hebben doen drucken.
Geprent Shertogenbosch, bi my Laurens Hayen, in die Kercstraet. 8o, 48 ongep.
bladen.
Biblioth. v.d. hertog van Arenbergh, te Brussel(2).

(1) v. ZUYLEN, Stadsrekeningen, blz. 367, 380; v. HEURN, Hist. van 's Hertogenbosch, III, blz.
416. De St. Jacobskerk te Antwerpen kreeg honderd loten, ten einde zij haar voorgenomen
loterij dat jaar zoude uitstellen.
(2) In 1872 aangekocht uit de bibliotheek van prof. M.C.-P. Setrure.
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De auteur van dit werkje is broeder Dionysius à Rickel of de Leewis. Het moet
omstreeks 1510 in 't licht gekomen zijn.
Orationes familiares et elegantissime ex omnibus Publii Ovidii libris formate.
Aan het einde:
Impressum in Buscoduce per me Laurentium Hayen. 4o.
La Serna Santander, Dict. bibliogr. du 15e siècle, III, blz. 503.
De schrijver vergist zich, gelijk wij zien, met dit boekje aan de 15e eeuw toe te
kennen.
Een devoet ende suverlyck boexken ende is ghenoemt: den boem des levens des
ghecruysten jesu, ghemaect vanden vierighen doctoor sinte bonaventura, ende leert
hoemen met devocien overdencken sal die bitter passie ende lyden ons heeren jhesu
christi.
Aan het einde:
Gheprent tshartoghenbosch, by my Laurens Hayen, tegen die school over. 8o, 52
ongep. bladen(1).
Koninkl. biblioth. te 's Gravenhage.
De titel, regel om regel met roode letters gedrukt, is versierd met eene houtsnede:
Christus op zijn kruis gezeten. Op de keerzijde ook eene houtgravure: de Verlosser
aan het kruis, waaronder: ‘Cum privilegio imperiali’.

(1) In 1605 bezorgde pater Cornelius Thielmans, gardiaan des Minderbroeders te 's
Hertogenbosch, eene nieuwe vertaling van dit werkje, bij den boekdrukker Jan van Turnhout
aldaar.
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Deze afbeelding, doch grooter, komt mede op de laatste bladzijde voor.
Een devoet ende Suyverlijck boexken, gheheyten inden latijn: De spiritualibus
ascensionibus, nu eerst overgeset wt den latijn in duytschen, By eenen eerwerdighen
prioer van den regulieren, wiens naem gescreven moet wesen int boeck des levens.
Ende is vol gheestelicker leeringhen, hoemen wt den val der sonden weder om
geestelic op climmen sal tot een doechdelic leven. 8o, 81 ongep. bladen.
Koninkl. biblioth. te 's Gravenhage.
Zonder plaats of naam van drukker, doch met dezelfde letter en één bandje gebonden
met het vorige. Wat echter alle twijfel wegneemt is het vignet op den titel: de dubbele
adelaar met een schild voor de borst, waarop de letters S.P.Q.R.; hetwelk ook
voorkomt in 't ‘Leven der gesellen van St. Franciscus’, door Haeyen in 1514
uitgegeven.
Aan de keerzijde des titels het wapen van den Roomschen koning (eenhoofdigen
adelaar), met ‘Cum privilegio imperiali’.
De auteur van dit voortreffelijk boekje is Gerard Zerbolt van Zutphen, de vermaarde
leerling van Gerard Groote en Floris Radewijns.
Dit en vorig werkje moeten omstreeks 1514 van de pers gekomen zijn(1).

(1) Beide boekjes zijn, met dat onder 1511 vermeldt, onder de regeering van koning Lodewijk,
met alle oude drukken uit de boekerij van den advokaat Mr. J. Visscher, voor genoemde
bibliotheek aangekocht.
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Ter Koninklijke bibliotheek te Brussel bevindt zich een latijnsch boekje betreffende
de Illustre Lieve-Vrouwe broederschap te 's Hertogenbosch, hetgeen zoo niet uniek,
zeker uiterst zeldzaam is. Het is in kl. 8o, heeft 8 ongep. bladen, geen afzonderlijken
titel, noch jaartal, plaats of naam van drukker. Het eerste blad heeft aan weerzijden
eene houtsnede. Vz. Veronica met den zweetdoek, tusschen de apostelen Petrus en
Paulus. Kz. St. Johannes Evangelist, wien de H. Maagd met het kind Jezus verschijnt.
Aan het hoofd van blz. 2 staat: ‘Forma erectionis.. (1318).. de fraternitate seu gilda
Beatae Virginis Mariae in ecclesiae Sancti Johannis Evangelistae in opido de
Buscoducis.’
Het boekje bevat verder de pauselijke goedkeuringen der broederschap van
Eugenius IV in 1436, Paulus II in 1469, Innocentius VIII in 1488 en Julius II in 1506,
benevens de voorrechten aan de leden verleend.
Op de laatste bladzijde in eene geïllustreerde lijst het wapen van den Roomschen
koning, gelijk in 't vorige, waaronder het merk van Haeyen.
Zeer waarschijnlijk is dit werkje, dat kort na 1506 het licht zag, het eerste
voortbrengsel zijner pers.

De ‘broeders van het gemeene leven’.
De Fraters of ‘Broeders van het Gemeene Leven’ erkenden den vermaarden Gerard
Groete van Deventer als hunnen stichter.
Deze ijveraar voor de godsdienstige en wetenschappelijke belangen zijner
landgenooten opende het moederhuis der Fraters in zijne geboorteplaats.
Zeer nederig met het onderwijs van eenige scho-
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lieren begonnen, heeft deze instelling, gelijk bekend is, hare vertakkingen heinde en
verre verspreid.
Niet alleen de Nederlanden, maar Frankrijk, Duitschland, Italië, Portugal enz.
zagen de Fraterhuizen verrijzen, welke zich jegens de wetenschap door hun lager en
middelbaar onderwijs hoogst verdienstelijk gemaakt, en onder welker nederig dak
vele groote mannen door geleerdheid uitgeschenen hebben. Van het moederhuis te
Deventer, ging omstreeks 1384 de eerste afdeeling naar Zwolle, uit welke stad in
1425, op verzoek der regeering van 's Hertogenbosch, eenige Fraters overkwamen(1).
Deze kregen aan het Hinthamereinde een geschikt verblijf, hetwelk later verbouwd
en vergroot tot een van de aanzienlijkste gestichten der stad behoorde, en paus
Gregorius I als beschermheilige vereerde, blijkens het latijnsch opschrift boven den
hoofdingang:
‘Anno M.CCCC.XXV erigor in hoc opido praeside D. Gregorio Pont. Max. Fratrum
Collegium’(2).
Het Bossche Fraterhuis, dat onder zijne leeraren vele geleerde mannen heeft bezeten(3),
nam spoedig toe in bloei en het getal zijner leerlingen steeg tot 1200, die waren
onderscheiden in twee afdeelingen voor rijke en mingegoede scholieren.

(1) DELPRAT, De Broederschap van G. Groote; SCHUTJES, Gesch. v.h. bisdom 's Hertogenbosch,
IV.
(2) SWEERTIUS, Monum. Sépuler. bl. 347.
Thans is daarin eene afdeeling van zusters uit het klooster van Tilburg gevestigd.
(3) O.a. Antonius van der Beeken, Hendrik Boort, Gerard Cannijf, Johan Dillen, Johan Lantfort
van Turnhout, Georgius van Lanckveldt, Jacob Marin, Johan Nemius, Johan van Pauteren,
Gerard Sellius, Dominicus Schenckels, Hieronymus van Verle, Simon Verreept, Petrus en
Christoffel van Vladeracken, Matthias van Voorne, allen ook als schrijvers bekend.
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Behalve met het onderwijs hielden zich de Fraters, gelijk in de meeste hunner
gestichten, vooral ook bezig met afschrijven van boeken, waarvan eenige fraaie
voortbrengselen in 't archief der St-Janskerk te 's Hertogenbosch worden bewaard(1).
Ook begonnen zij, in navolging van eenige hunner inrichtingen, eene drukkerij,
voor welk bedrijf de Broeders flinke en ontwikkelde werkkrachten hadden onder
hunne mingegoede leerlingen, die aan de letterkasten en de persen geplaatst tevens
een beroep leerden, waarmede zij later in hun onderhoud konden voorzien.
In welk jaar de drukkerij tot stand kwam, is moeilijk vast te stellen, doch zeker
niet voor het begin der 16e eeuw.
Van dit gevoelen was ook de geleerde bibliograaf wijlen Dr. Campbell, aangezien
hij een voortbrengsel der broederpers, algemeen voor een werk der 15e eeuw
gehouden, in zijne Annales niet heeft opgenomen.
Boven zagen wij dat te 's Hertogenbosch van omstreeks 1498 tot en met 1506
geene boekdrukkerij werkzaam was.
Een nader bewijs daarvoor is dat de proosten der ‘Illustre Lieve-Vrouwe
broederschap’ den aflaatbrief van paus Julius II, van 1506, in hetzelfde jaar door de
Fraters deden afschrijven op perkament en sierlijk ‘floreeren’ (met bloemwerk
afzetten), maar daarvan

(1) Als kostbare perkamenten zangboeken, een fraai perkament manuscript, getiteld: Vita Gerardi
Magni, en een dito: Mirakelen van onse lieve Vrouwe tot Shertoghenbosch; welk rijmwerk
is geraadpleegd door den geleerden Jezuiet Otto Zylius voor zijne Hist. miraculorum B.
Mariae Silvaeducensis. Antv 1632.
Bij den boekhandelaar J.W. van Leeuwen te Leiden zijn op 13 Dec. 1887 eenige handschriften
van het Bossche Fraterhuis verkocht.
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te Antwerpen twee duizend exemplaren lieten drukken(1).
Dit laatste doet tevens zien dat de Broeders toen nog geene ‘prenterij’ hadden,
anders ware hun zeker ook het drukken der pauselijke bulle opgedragen.
Ook een voortbrengsel hunner pers wijst op een later tijd.
Niet lang moet hunne drukkerij werkzaam zijn gebleven, dewijl de vermaarde
Fraterheer Georgius van Lanckveldt, beter bekend als Macropedius, reeds in 1535
een paar zijner werken ter perse legde bij Gerard van den Hatart te 's Hertogenbosch(2),
hetgeen zeker niet was geschied, als de Broeders nog hadden ‘geprent’.
Verschillende feiten wijzen er dan ook op, dat hunne drukkerij slechts korten tijd
is werkzaam geweest en wel tusschen de jaren 1520 en 1530.
Zeer waarschijnlijk heeft de concurrentie der twee vakgenooten Gerard van den
Hatart en Jan van Turnhout, en vooral ook den bloei der stichting, - de Fraters kochten
in 1525 stadslasten af voor 150 rijnguldens, na reeds vroeger tot hetzelfde doel 600
rijnguldens, kapitale sommen voor dien tijd, te hebben betaald, - er veel toe
bijgedragen om de ‘prenterij,’ welke zeker geene groote verdiensten afwierp, spoedig
op te heffen.
Slechts twee persvoortbrengselen van het Bossche Fraterhuis zijn bekend, waarvan
de titels volgen.

(1) Rek. der broederschap 1506-1507. Dit perkament sierde de kapel der broederschap in de
St-Janskerk tot in 1629 en berust nog in haar archief.
Het is door vocht bijna onleesbaar geworden.
(2) ‘Comicarum Fabularum Georgii Macropedii duae, rudibus adhuc et tenellis Trajectinae
scholae auditoribus nuncupatae, quarum altera rebelles, altera aluta inscribitur’.
‘Graecarum Institutionum Rudimenta Hieronymiani in Trajecto gymnasy tyrunculis, per
tabulas copendiosius aliquanto quante perstricta, autore Georgio Macropedio’.
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1526.
Martialis, M.V., Epigrammata selecta, quibus utilitatis plurimum, seu verba spectes,
seu res obscoenitatis minimum inest.
Impressus in Buscoducis, Anno Domini 1526, in domo sancti Gregorii. 8o.
Titel en laatste blad geplaatst in eene geillustreerde lijst(1).
Hermannus Torrentinus, Commentarium in XIII. Elegias Marci Antonii Coccii
Sabellici de Beata Virgine, Gregorii Tipherni Hymnum, et Baptistae Mantuani votum
ad eandem.
Sylvaeducis, apud F.F. Gregorianos. Zonder jaar. 4o(2).
Waar berusten beide boekjes? Ik deed er te vergeefs onderzoek na!
Zeer waarschijnlijk hebben nog meer werken hunne drukkerij verlaten, welke thans
nog onbekend zijn, geen naam van drukker of plaats hebben, of wel voor andere zijn
ter perse gelegd, wier namen op de titels prijken.
De Fraters belastten zich ook met den verkoop van boeken, blijkens de twee
volgende:

(1) De titel is aldus vermeld in Cat. no 117 van M. Nijhoff. 's Grav., Dec. 1869.
Het boekje is geprijst voor f 50 en werd gekocht, zooals mij den heer Nijhoff schreef, door
den boekhandelaar G.A. van Trigt, te Brussel.
(2) PAQUOT, Mémoires, uitgave in fol I, blz. 499, in 8o V, blz. 220.
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Eenen Seyndbrieff des Eerw. ende Hooghel. Heere ende Meester M. Michiel Bay,
Doctoor inder Godtheyt ende Cancellier der vermaerder Universiteyt binnen Loven,
van den eedt tot Antwerpen opt stadhuys gheraempt ende met gemeyne stemmen
aenghenomen. Doort beveel des Hertochs van Alenzon den Borghers afgeeyscht.
Tshertoghenbossche, Jan Scheffer, 1582. 8o.
Op het laatste onbedrukte blad het wapen van den Spaanschen koning, waaronder:
Men vyntse oock te coop int Fraterhuys(1).
Tobias, sive Comice conscripta, sacra veteris instrumenti Tobiae historia, praeter
alia pietatis, et virtutum documenta, perspicuum quoddam conjugalis continentiae,
et in rebus adversis patientiae, exemplar proponens; jam primum lambico versu
composita, et in proscenium producta per F. Petrum Vladeraccum, Sylvaeducis, Joan,
à Turnhout, 1598.
Daaronder: Veneunt in aedibus Fratrum, apud Librarium P.G. Berkelium. 8o(2).
Wellicht zijn beiden op kosten van het Fraterhuis uitgegeven.
Rotterdam, 1893.

(1) Bij den schrijver en in de Universiteit-bibliotheek te Leiden.
Eene vertaling van een latijnsch boekje in 't zelfde jaar uitgekomen te Leuven, bij Petrus
Zangrius en Jan Maes.
(2) Bibliotheek van Jhr. D.T.A. van den Bogaerde van Moergestel, te Heeswijk, en bij den
Schrijver.
Gerard van Berkel was vele jaren bibliothecaris in het Fraterhuis.
Verscheidene kwitantien voor ontvangen schrijfloon, door hem in deze kwaliteit afgegeven,
berusten in 't archief der St-Janskerk.
Uit deze stukken blijkt, dat de Fraters ook bindwerk verrichtten, en in 1565 voor Franciscus
Sonnius, eersten bisschop van 's Hertogenbosch, eene kaart van dit bisdom vervaardigden
met goud en kleuren afgezet.
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Zedegeschiedenis.
De Tooverkunst in de Middeleeuwen,
door H.-G. Van Elven.
I.
GEDURENDE gansch het middeleeuwsch tijdvak en later nog was Europa, gelijk men
weet, onder het juk van heksen en tooveraars. Door de geneeskunst wisten zij immers
het vertrouwen der menschen te verwerven; door hunne kennis in 't bereiden van
elixirs en minnedranken, van vergiften en toovermiddelen maakten zij zich geducht;
door hunne gewaanden of ongewaanden omgang met de booze geesten hielden zij
hunne macht in hand. Zij breidden hunnen invloed uit, door het geheimzinnige hunner
voorstellingen en verrichtingen. Voegen wij hierbij dat zij menigmaal vereenigd
optraden, en dat hunne plannen in plaatselijke of gewestelijke bijeenkomsten, of
soms in nog uitgebreider vergaderingen, rijpelijk werden beraamd.
Zoo groot was de stoffelijke en zedelijke macht der tooverij op gansch 't westelijk
gedeelte van Europa, van 500 tot omtrent 1200, dat het getal heksen en tooveraars
vermeerderde niettegenstaande de schrikkelijkste verordeningen van koningen en
keizers, niettegenstaande de vreeselijkste vonnissen van kerkvergaderingen en Pausen
en de strenge, ja soms uitzinnige maatregelen die tegen hen

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

110
genomen werden. De wereld beefde voor hen. De vorsten zelven, na ze lang en
vruchteloos, op verzoek van het kerkelijk gezag, te hebben bestreden, zochten
tooveraars, sterrekijkers en waarzeggers aan, ja boden hun aanzienlijke sommen
gelds en bedienden zich van hen als ‘charaudeurs’ ten voordeele van hunne politiek.
Zoo streefden, bij voorbeeld, de twee koninginnen Frédegonde en Brunehilde om 't
zeerst naar den omgang met de beroemdste heksen en tooveraars. Toen de vermaarde
tooveres, die uit de gevangenis van Agericus, bisschop van Verdun, gevlucht was,
aan 't hof van Frédegonde kwam, was het zeker uit medelijden niet dat de
bloeddorstige vorstin haar ontving en openlijk beschermde: de frankische zeden die
steeds met vergift, hekserij en bijgeloof te werk ging, wier bezoldigde moordenaars,
onder den verderfelijken invloed harer schoonheid, als betooverd waren, wilde zich
de kunst der giftmengster ten nutte maken, om hare helsche ontwerpen des te beter
te kunnen uitvoeren.
In de VIe, VIIe en VIIIe eeuw verrichtten heksen en tooveraars openlijk de zwarte
kunst, welke een mengsel was van hetgeen de westersche volken, de Romeinen en
de Germanen op dat gebied pleegden.
Overal verzetten zich de Christelijke bisschoppen krachtdadig tegen de gruweldaden
der tooveraars, tegen de openbare vergiftiging, en wij lezen in de wetboeken der
Lombaarden, Franken en Gothen dat de strengste maatregelen genomen werden tegen
de ‘herbourgs’, de strio of keteldragers, de begoochelaars, de stormverwekkers, de
nestelknoopers, in een woord, tegen al wie tot de ‘gilde van den Duivel’ behoorde.
Zij kwamen vooral op tegen 't afschuwelijk gebruik van menschen te eten, dat in de
vergaderingen van die ‘Satanskinderen’ plaats had. Niet dat een herburg (hereburger)
eenen
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menschen levend opeten kon, zooals de Lombaardsche Rhotaric zegt, maar de
slachtoffers werden in stukken gesneden, aan 't spit gestoken, gebraden en geëten
behalve de deelen welke dienen moesten tot 't bereiden van geneesmiddelen of tot 't
verrichten van hekserij(1). In Engeland was het nog in de 12e eeuw. De bepaalde
straffen waren zoo streng dat ze, niettegenstaande de schadevergoedingen in
goudstukken (15 frank), doorgaans de Haverijn, of de pijnbank, of de marteldood
voor gevolg hadden. Niettegestaande de wetten, die in de VIIIe eeuw door Childeric
III, door Carloman en door Karel den Groote werden hernieuwd, gingen de
‘herbourgs’ (herburgers), van vader tot zoon, met hunne booze werken voort, zoodanig
dat het woord ‘herbourg’ of ‘herburg’ een familienaam werd, die tot op onze dagen
heeft bestaan(2).
Begoochelaars, waarzeggers, uitvinders van tooverwerken en vergiften hielden
niet op hun winstgevend bedrijf uit te oefenen, en zich tot Gilden te vereenigen. In
de Capitulariën van Carloman van 743(3), zien wij dat er in de stilte der wouden
plechtige vergaderingen gehouden werden; dat de drek van ossen en paarden bij de
tooverkunst werd gebezigd; dat de hersens van vele vogels voor 't bereiden van
tooverdranken, gemengd werden met het bloed en het vet van kinderen of mannen,
of met zekere gedeelten van het hart van maagden; dat tooveraars en heksen met
eene toorts in de hand

(1) Zie: BOUQUET, t. IV, p. 136; CANCIANI, Leges barbarorum antiquae. LINDENBROG, Codex
legum antiquarum. In lege Salica, tit. XXI, XXIII, LXVII, enz.; Lex Rotharii, Cap.
CCCLXXIX. Lex Ripuar. tit. LXXXVIII. Lex Wisigoth, I, IV et VI, tit. II, no I, III, IV.
(2) DUCANGE, Glossar; Leboeuf. M. de l'Acad. des inscript.
(3) Vita S. Eligii, door S. AUDOËNUS, D. II, Cap. XV.
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en met lompen bedekt, 's nachts rondliepen, en dat ze een akelig wraakgeschreeuw
lieten hooren; dat de herburgs allerlei tooverwerk verrichtten op beelden van deeg
of van vodden, op kunstige voeten of handen, ten einde aan afwezige personen ziekten
of den dood te veroorzaken.
Dit alles staat insgelijks vermeld in de Capitulariën van Karel den Groote, van
Pepijn, koning van Italië, van Lodewijk den Zachtmoedige en van Karel den Kale.
Waarzeggers, wiskunstenaars of sterrekijkers, tooveraars, begoochelaars, giftmengers,
wichelaars, nestelknoopers, stormverwekkers, schattengravers en geestenoproepers
worden er met name aangeduid(1).
Minnedranken, amuletten of giftmengsels bereiden, droomen uitleggen,
verbintenissen met den duivel aangaan, brevetten of voorschriften opstellen om
ziekten te genezen, dat alles wordt er ten strengste, meestal zelfs op straf van dood
verboden. Uit eene door Karel den Groote tegen de Saksers uitgevaardigde wet blijkt
zelfs dat het gebruik van menschen te eten in de VIIIe zoowel als in de Ve eeuw
bestond en dat die misdaad door of op tooveraars werd gepleegd. ‘Als iemand, staat
er in die wet, onder voorwendsel dat een man of eene vrouw tooveren kan of menschen
eet, ze zelf eet of aan anderen te eten geeft, na ze aan 't spit gestoken en gebraden te
hebben, zal hij met den dood gestraft worden.’(2)
Al die maatregelen bleven zonder uitwerksel. De

(1) CANCIANI. Indiculus superstitionum paganicorum en Leges Barbar. t. III, bl. 88. Capitul
Herardi, Turon. Episcop. anni 858. - Baluz. bl. 1288. Id. Capitul. Pippini regis bl. 540. Capitul.
Carol. Magn. z. bl. 518.
(2) Baluz. anno 769 bl. 191 enz. enz. Zie Monumenta g.h. (Pertz) Legg. II, pass.
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grooten der aarde, de koningen zelve waren even bijgeloovig als het volk. Ze droegen
tooverringen, gelijk, bij voorbeeld, Carloman, en amuletten of andere
voorbehoedmiddelen, gelijk Karel de Groote, Lodewijk de Zachtmoedige en Karel
de Kale. Dan, onmiddellijk na den dood van Karel den Groote, volgde het leenstelsel,
in vele opzichten een tijdstip van achteruitgang. De regeering van den grooten keizer
was slechts eene geniale poging tot heropbeuring van wetenschap en letterkunde,
een straal van beschaving tusschen twee perioden van barbaarscheid geweest. Na
hem heerscht er in het westen groote ordeloosheid op alle gebied, en die toestand
duurde tot aan de kruistochten.
Tooveraars waren er nu meer dan ooit. Dat ze hunnen invloed overal herkregen
blijkt hier uit dat er tot aan de regeering van Karel de Kale(1) niet eene kerkelijke of
nationale vergadering plaats greep, of er was sprake van nieuwe wetten tegen de
tooverij in te voeren of oude wetten te doen herleven. Weer was alles vruchteloos.
De tooverij ging des te meer vooruit, naarmate de onwetendheid der Grooten, de
kerkelijke twisten en de haat der slaven tegen de leenheeren toenamen.
Overal zag men dus tooveraars in de IXe en Xe eeuw, en iedereen geloofde aan
hunne macht. Hinemar, aartsbisschop van Reims spreekt van menschen die betooverde
kleeren dragen; van anderen die zinneloos worden of uitkwijnen omdat zij behekst
zijn; van anderen nog die bleek zijn als dooden, omdat ze door booze wezens
uitgezogen zijn; van vrouwen en dochters die hunne heiligste plichten vergeten en
uit hun huis wegloopen,

(1) Zie: Ducange, in Glossar, S.V. Caragü en Caraulae, - Leboeuf; Concil. van Auxerre; Concil.
van Rouen (630).
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onder den invloed van eenen minnedrank. Niet alleen waren er heksen en tooveraars
op vele kasteelen, maar zelfs aan vorstelijke hoven In 876, was de vermaarde Jood
Sedecias aan het hof van Lodewijk den Zachtmoedige en wekte daar aller bewondering
of schrik. Ook had hij veel invloed op Karel den Kale, dien hij vergiftigde, onder
voorwendsel van hem te genezen(1).
Zelfs in de jongste eeuwen bleef die tooverij bestaan. In 1553 nog zien wij Edward
VI van Engeland bezwijken onder de handen van eene tooveres, die beweerde dat
ze hem aan den dood zou ontrukken. Tot op 't einde der 17e eeuw zijn
heksenprocessen, gelijk bekend is, in Duitschland algemeen.
Na de regeering van Karel den Groote, evenals te voren, hielden de Grooten zich
uitsluitelijk met lichamelijke opvoeding bezig en lieten aan onadelijken de zorg over
om de oude handschriften te ontcijferen. De onwetendheid was in de mode; evenzoo
het bijgeloof. De geleerdheid werd nu het aandeel van de kloosterlingen en van de
verstandigste leeken, die aan grond en bodem behoorden en zich vrijmaken wilden.
Hiertoe bestonden er maar twee middelen, namelijk de kloosterstand en de
tooverkunst.
Wil dat zeggen dat de wetenschap, die de vorige eeuwen met zooveel moeite
vergaard hadden, buiten de kloosters verloren ging? dat er geene nieuwe ontdekkingen
gedaan werden? O neen. Het volk met zijn gezond verstand, met zijn ingeboren
positivisme, had zorgvuldig bewaard wat zijne voorgangers hem nagelaten hadden;
het had de kennis van de eigenschappen der planten, steenen en vetstoffen aan de
nakomende geslachten over-

(1) Zie: TRITHEMIUS. Chronic Hirsaug, T. I ad ann. 879.
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geleverd. Niemand zou kunnen zeggen wat al schade het aan de hoogere standen
deed door de uitwerkselen der giftplanten te kennen. Niemand zou de sommen gelds
kunnen berekenen die de bedriegers hun wisten af te troggelen bij middel van de
geheime kunst allerlei dranken te vervaardigen, welke dienen moesten om te genezen,
te benadeelen of te dooden.
De Xe eeuw die op wetenschappelijk gebied zoo weinig vruchtbaar scheen te zijn
droeg nogtans veel bij om eenen grooten ommekeer in de gedachten te
bewerkstelligen; ze bereidde ons nieuwe stof tot wetenschap, eene nieuwe letterkunde
en nieuwe zeden voor.
De Oostersche volken die niet opgehouden hadden de wetenschap te beoefenen
hadden in 't Westen, aan de beroemde arabische universiteiten te Toledo, te Sevilla
en te Salamanka den lust tot de studie heropgewerkt. Op 't einde der IXe en in 't begin
der Xe eeuw kwamen er uit alle westersche landen naar die beroemde scholen zeer
veel leerlingen die naar de onmogelijke oplossing van het Groote Vraagstuk de
‘Chrysopea’ of Goudmakerskunst streefden en alzoo, wellicht zonder het te weten,
de heropbouwers der wetenschappelijke en letterkundige studiën in Europa werden.
Want lang bleef het programma van het hooger onderwijs zeer klein. En als dat
uitgeput was, moest de geest aan valsche wetenschap vragen wat hij behoefde om
zijnen leerlust te bevredigen. Maar de natuurkunde bepaalde zich bij 't nemen van
eenige proef van koude en warmte, de scheikunde, bij 't nasporen van het droombeeld
om een metaal in een edeler te veranderen en eenen drank te bereiden die den mensch
onsterfelijk maken zou. De sterrekunde vergenoegde zich met het waarnemen van
de beweging der zon en der planeten om de aarde die als middenpunt van 't heelal
beschouwd werd, de wijs-
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begeerte met de studie der redeneerkunst en de beginselen der godgeleerdheid.
Op twintigjarigen leeftijd had de jonge geleerde gansch den kring der menschelijke
kennis doorloopen. Er bleef hem niets over dan de geneeskunde, en deze bestond
enkel in de kennis der brevetten of geheime, half wetenschappelijke en half
tooverachtige, geheel op ervaring gegronde voorschriften. Echte wetenschap, als
natuurkunde, chemie, werktuigkunde en stelkunst, werden als tooverij aanzien, terwijl
de kunst om de geesten op te roepen, om amuletten of andere voorbehoedmiddelen
te vinden, voor echte wetenschap doorging, en de kaballistiek der zielen en booze
geesten deelmaakte van de bovennatuurkunde. Geene rechtstreeksche waarneming,
dus geene kritiek was er, om de verdwaalde zoekers voor te lichten. En terwijl de
geleerden het beneden hunne waardigheid achtten de drie natuurrijken praktisch te
bestudeeren, en alleen droomden van drinkbaar goud en zilver en van middelen om
het leven te verlengen, hield het volk zich uitsluitend bezig met de nuttige en
schadelijke eigenschappen van planten en delfstoffen, van dierlijke en menschelijke
voortbrengselen te leeren kennen; of zij de ijselijkste mengsels samenstelden, daar
was hun weinig aan gelegen, als zij maar iemand genezen of benadeelen of vergiftigen
konden. Met eene wezenlijke macht gewapend, verwekten zij bij de anderen eenen
schrik die nog vermeerderd werd door zekere voorstellingen, die wij belachelijk
zouden vinden, maar die op de menschen van dien tijd eenen diepen indruk maakten.
Geen wonder dus dat de XIe en de XIIe eeuw door kinderlijken eenvoud en
kleingeestigheid, door nieuwsgierigheid en geestdrift, door een buitengewonen schrik
voor al wat tooverij heet, gekenmerkt zijn. De tooverij was de opperste kunst, het
nec plus ultra van den men-
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schelijken geest. Om zich daarvan een denkbeeld te vormen, leze men slechts den
Parthenopeus van Blois en den Spieghel der Werelt(1).
Maar geheime wetenschap en tooverij werd als eene en dezelfde zaak beschouwd,
en tusschen een geleerde en een tooveraar werd geen onderscheid gemaakt. Men
moet wel bekennen dat Paus Sylvester II, Albrecht de Groote, Sint-Thomas, Peter
d'Ailly, Roger Baco, Arnold van Villeneuve en andere beroemde mannen van dien
tijd de zoogenoemde geheime wetenschap bestudeerden. Wilden mannen als Lanfranc,
Sint Anselm, Abeilard, Sint Bonaventura, Sint Bernard, Johan Gerson, er zich niet
mede bezighouden (en zij hadden gelijk), wat kan men daaruit afleiden? Kon men
de macht om de booze geesten te onderwerpen niet als iets nuttigs en roemrijks voor
het menschdom, als een zegepraal voor den godsdienst beschouwen? Zeker is het
dat de godgeleerdheid de geheime wetenschap en, veel meer nog, de tooverkunst
steeds veroordeelde.
Doch in de XIe en XIIe eeuw geloofde, als gezegd is, iedereen min of meer aan
tooverkunst en hekserij. En het was aan het heilig vuur van die twee wetenschappen
dat het dichterlijk genie weder ontblaakte. Als Apollo geene Muzen meer had, werd
hij een tooveraar, in afwachting dat de feeërie hem een ander minder ernstig vak zou
leveren. De Chronijk van den valschen Turpijn en die van Geoffroy van Monmouth
waren uitgangspunten van de letterkunde der volgende eeuwen, van de romans van
den Cyclus van Karel den Groote, en van die van den Cyclus der Ronde Tafel.

(1) Zie: Illustr. miracula, L.V. cap. IV. - BOUQUET. T. X, XI enz. Parthénopeus v. Blois, vers
5873 enz.
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De bond der Tooveraarsgilden ontstond nu; de Sabatten en Esbatten werden meer
en meer bezocht; de kunst om vergiften, minnedranken, poeders, en nuttige of
schadelijke vetten te bereideu werd volmaakt, de schrik en het bijgeloof schoten nog
dieper wortelen in 't hart der menschen. Alles droeg bij om de macht der tooveraars
te bevestigen, tot zelfs de uitvinding der kreeftverzen die ten onrechte aan Johan
Meschinot, een dichter uit de XVe eeuw, toegeschreven wordt, want er bestonden er
reeds in de XIe eeuw. Wij halen hier voor eene aardigheid, de twee volgende aan,
welke betrekking hebben op 't geloof aan de macht des duivels:
Signa te, signa, temere me tangis et angis:
Roma tibi subito motibus ibit amor.

't Was nu dat de mesgnies of nachtelijke vergaderingen van tooveraars gehouden
werden. De beroemdste was de Mesgnie Hellequin, nu nog op zekere dorpen
vermaard, onder den naam van Chasse Arlequin en van Charles-Quint, dit is, van
Karel den Kale(1). 't Was zoo dat het oude manicheïsme op nieuw ontstond, eene
afschuwelijke Westersche sekte, die zich met tooverij en zedelooze bedrijven bezig
hield, met het doel om godsdienst en staatkunde te ondermijnen. In het begin der
XIIe eeuw vinden wij die instelling der openbare vergiftigers in het bisdom van
Keulen, en wat later in Vlaanderen, waar de volgelingen hunnen ouden naam van
Catharen, gelijk in Italië en in Frankrijk, wedernamen. Allen stonden tot elkander in
zoo nauwe betrekking dat een lid van het genootschap geheel Europa doorreizen kon
en zeker was van overal, hulp en bescher-

(1) Zie: Order. Vital. (Algemeene geschiedenis) L. XIII, en Petr. Blez, Epistola XIV.
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ming, kost en huisvesting te vinden. Zij heetten ook Pataren, Begarden, Brabanders,
Navarreezen, Basken, Hendricianen, Leonisten, Aragoneezen, Petrobusianen,
Arnoldisten, Piffers, Koordendraaiers of Wevers, Passagianen, Trivardinen.(1)
Na die reusachtige poging stonden de mindere klassen eindelijk tegen de meerdere
op, en de lijfeigenen wreekten zich op de leenheeren. Waldenzen, Stadingers,
Cotereaux worden verslagen en gedwongen zich te verbergen en tot hunne geheime
of tooverachtige wraakoefeningen, tot hunne Sabatten en Esbatten terug te keeren;
zij herwonnen allengs, als genezers en tooveraars, hunnen zedelijken invloed, na het
verlies van hunne politieke macht.
In de Sabatten werd niet alleen het zaad der zedeloosheid gestrooid; daar werden
nog alle soorten van ondeugden aangekweekt. De kreet: ‘Wreekt u, wreekt u!’
waarmee de tooveraars hunne vergaderingen eindigden, toont ons wel eene
vereeniging van opstandelingen die in het bloed of in de tranen hunner medemenschen
den haat zochten te koelen, welken ze aan de inrichtingen der maatschappij
toedroegen. In die Sabatten leerde men de gevaarlijke kunst om zulke vergiften te
bereiden en toe te dienen, die den mensch eenen plotselingen dood veroorzaken,
ofwel hem zinneloos maken en doen wegkwijnen; die, op de velden,

(1) Zie: EVERV. STEINFELD, Litt. ad Bernard. Clarav. Hug. Metell, - Godefr. Monach. Sub anno
1163, Trithem. in Chronic Sub eodem anno. - Bonacurs. Epistol. bij d'Achéry in Spicileg. t.
XIII, bl. 63. - Cesar Heisterb. in Illustr. iniracula B.V. cap. XVIII; - Reyner, in summa; Radulph. Cogeshal, in Historia: - Wil. Neubridge. - Wil. Brito, in Philipp. bij Duchesne,
B.V. bl. 102; Petr. Monach. cap. III; - Concil. Senon. bij Marguerin de la Bigne.
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op de wegen of in de stallen gestrooid, de dieren dol maken of dooden. Gelukkiglijk
is de samenstelling van de schrikkelijkste vergiften een geheim gebleven en zijn ze
alleen door hunne uitwerkselen bekend. Zoo is het met het Sabbat- of duivelspoeder;
men weet alleen dat er stof van verbrande padden, van katten, van hagedissen, van
pasgeboren kinderen en van gewijde ouwels in kwam. Wat men beter kent, is de
samenstelling van het vet der tooveraars, of de zalf waarmee zij hunne zinnen
zoodanig ophitsen, dat zij zich den Sabbat met al zijne wellusten voorstelden, er op
eenen bezemsteel of op eenen bak naartoe meenden te rijden. Het hoofdbestanddeel
van die zalf was altijd menschenvet; hierbij mengden zij eppe, belzenkruid, scheerlings
en maankop; en, om dat mengsel nog gevaarlijker te maken, voegden zij er nog wolfsof dollekers, monnikskap, watereppe, vijfblad, maagwortel, populierbotten en roet
bij. En zoo het uitwendig, of zelfs inwendig gebruik van die zalf niet altijd den dood
ten gevolge had, was het omdat de bestanddeelen ervan op de gelijkmatigste en
nauwkeurigste wijze werden verdeeld. De Chineezen die zich met opium of hachisch
vergiftigen weten ook hoeveel zij ervan gebruiken moeten om er niet van te sterven.
In de XIIIe eeuw openbaarden zich de Sabatten in al hunnen luister. Door de
dichters werden ze nu bezongen, door de schilders op perkament afgemaald, door
de beeldhouwers op de muren der praalgebouwen gebeiteld. De roman van Perceforêt
en het gedicht van Fauvel bevatten desaangaande zeer kluchtige beschrijvingen, met
miniaturen die heel fijn bewerkt maar even onkuisch zijn als het onderwerp dat ze
voorstellen. 't Is zeker hieruit dat onze Teniers de stof voor zijne tafereelen van heksen
en heksendansen getrokken heeft.
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In de XIVe en XVe eeuw vooral werden er veel openbare vergiftigingen en ook veel
tooverij bij middel van volten of wassen beelden gepleegd. De tooveraars der XVIe
eeuw legden zich bijzonder op 't maken van die figuren toe, welke zij doopten met
den naam van hen aan wie zij eenig kwaad berokkenen wilden en door wier borst
zij met naalden of spijkers staken. Natuurlijk kon dit voor de slachtoffers niet nadeelig
worden dan wanneer hun tevens eenig schadelijk kruid, poeder of vet werd toegediend.
Vorsten en onderdanen, rechters en geestelijken, iedereen was bevreesd voor die
soort van betoovering wier naam schijnt af te stammen van 't latijnsche votum, dit
is, iets dat tot vernieling gedoemd is. Deze algemeene schrik bewijst dat die volten
een wezenlijken invloed hadden niet door zich zelve, zooals men meende, maar door
de kunst der giftmengers. In 1218 stierf Aymar Taille-Fer aan de gevolgen van zulk
eene betoovering, en van toen af ondergingen veel menschen hetzelfde lot. In 1305
was het de beurt van Johanna van Navarre, zoon van Filips den Schoone; en de
kinderen van deze vorsten moesten malkander hulp bieden tegen de tooveraars die
hen met dergelijke middelen om het leven brengen wilden. In 1317 liet Filips de
Lange, tweede zoon van Filips den Schoone, aan den Graaf van Nevers uitdrukkelijk
weten dat de tooveraar Hugo de Boisjardin, die in zijn graafschap de wijk genomen
had, veel menschen zocht te doen sterven, ‘zoowel door aanroeping van den duivel,
als door 't steken van wassen beelden’. In 1319 zien wij Margaretha de Belleville,
eene te Parijs vermaarde tooveres, zeer ervaren in 't maken van vergiften en wassen
figuren, met vijf andere tooveraars samenspannen om Johanna van Burgondië ter
dood te brengen. Wij zouden meer voorbeelden van dien aard, onder menschen van
allerlei
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rangen en standen, kunnen aanhalen. De vorsten zelve gaven zich aan alle soorten
van tooverij over. Toen Robert van Artois, schoonbroeder van Filips van Valois, om
zijne misdaden van het hof van Frankrijk weggejaagd, en naar het kasteel te Namen
was getrokken, hield hij zich daar met allerlei tooverachtige en duivelsche oefeningen
bezig en was van eene bende beroemde giftmengers omringd. Zij vervaardigden eene
soort van zwarten en rooden inkt waarmee zij de personen die eenen met dien inkt
geschreven brief lazen, deden in slaap vallen of sterven(1).
't Was onder de regeering van den armen Karel VI, die ook vergiftigd werd, dat
de tooverij de gewichtigste rol speelde. De hertogen van Orleans en van Burgondië
hadden aan hun paleis eene schuilplaats gehecht voor alle ietwat bekende tooveraars:
beiden waren op zoek naar de beste giftmengers. Is het te verwonderen dat de hertog
van Burgondië beschuldigd werd den hertog van Orléans te hebben willen om het
leven brengen, en dat beiden aangezien werden als de schuld van 's konings
krankzinnigheid? Hadden zij er geen belang bij, het ontwerp door hen opgevat uit
te voeren, en de gansche koninklijke familie door tooverij te doen omkomen?(2) Als
later de jonge hertog van Burgondië zijnen vijand den hertog van Orléans had doen
vermoorden, beweerde hij immers ook daartoe gedwongen geweest te zijn, omdat
de hertog van Orleans hem met een toovermiddel had willen vergeven.
De lage standen namen de gelegenheid opnieuw waar, om het juk der grooten, dat
al te zwaar op

(1) Mém. de l'académie des Inscript. X, p. 627, eerste série.
(2) JORDAN DE MEYER, De Divinat. CXVIII. Guillelm. Brito. in Philippido.
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hen drukte, af te schudden. Er ontstond eene sekte van Catharen onder de leiding
van een ouden tooveraar met name Gillis den Zanger, die in 1411 in de provinciën
Kamerijk en Brabant dezelfde baldadigheden pleegden, als de Catereaux hadden
gedaan. Wer werd de opstand der lijfeigenen in hun bloed gedempt, tot aan Amiens
en Doornik.
Engeland en Duitschland hadden niet minder van de tooveraars en giftmengers te
lijden. In 1417, werd in Engeland, de koningin Johanna wegens tooverij opgesloten.
Wat later werd de hertogin van Glocester beschuldigd toovermiddelen te hebben
gebruikt om Hendrik IV te doen omkomen, zij werd tot openbare boetpleging
veroordeeld en de uitvoerders van hare booze ontwerpen werden opgehangen. Later
betichtte Richard III de koningin zelve zijnen arm door een toovermiddel verlamd
te hebben.
In Duitschland, vooral in de Rijnprovinciën, woedde de tooverij. De Bul van
Innocentius III, van 1484, waarbij de inquisiteurs aldaar ingevoerd werden, toont
ons den ellendigen toestand waarin die landen verkeerden door de menigte vergiftigers
en tooveraars, zedelooze menschen en aanhangers van helsche sekten. Groot was de
schrik en de storing die dit ten gevolge had; iedereen verloor het besef van het
mogelijke en het onmogelijke, en ondanks de brandstapels verspreidden de tooveraars
zich alom. Volgens de Belgische kronijk(1), waren er in dien tijd zooveel tooveraars
en werden er zoovele verbrand, dat men ze niet zou kunnen tellen. Zelfs waren uit
Toledo en andere steden beroemde

(1) Zie: Wil. Brito. De gestis Philippi Augusti. bij Duchesne t.V. Chronic. Belg. L. XXII Cap.
XIV. Albert. Stadt. Chronic. Alberic. Chronic., sub anno 1160 en 1233. Trithem. Chronic.
Hirsaug. 1233.
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mannen gekomen, en deze hadden scholen van zwarte kunst en hekserij gesticht,
waarvan de vermaardste die van Utrecht was. Zij die, met de geheimen der zwarte
kunst bekend, uit die scholen kwamen, werden de Oversten van de voornaamste
tooveraarsvereenigingen. Zij die in de sabatten en esbatten het voorzitterschap
bekleedden waren vermomd en veranderden hunne stem; zij speelden de rol van den
duivel onder de namen van: Meester Leonard, Gebaarde duivel, Meester Jean Moulin,
Pierre Daguerre. Daarbij waren het de grootste booswichten die men denken kan.
Met een betooverd licht in de hand, drongen zij 's nachts overal, in kerken zoowel
als in bijzondere huizen, binnen, en roofden al wat ze konden. Zij dolven lijken van
kinderen en van priesters op, welke voor hunne tooveroefeningen moesten dienen.
Hun betooverd licht was eene hand van een ter dood gebrachte misdadiger, die zij
door eene half tooverachtige en half natuurlijke bewerking hadden laten uitdrogen,
en wier vingers vijf kaarsen van zuiver was droegen. Zij deden de lijken van
opgehangen menschen in 't geheim van de galg af en betaalden aan vroedvrouwen
de doodgeboren kinderen die hun bezorgd werden. Zij die geen geld genoeg hadden
of niet stout genoeg waren om zich het gebeente of de strop van een opgehangene
te verschaffen, gebruikten de alriunwortel die, evenals de twee voornoemde dingen,
het vermogen had om iemand gelukkig te maken, om schatten te doen vinden,
rijkdommen te vermeerderen, ongelukken te weren, zich den duivel gunstig te maken,
den bliksem te verwijderen, den brand te blusschen, de schapen van ziekten te
bevrijden en het leven te verlengen. Doch, om al die eigenschappen te bezitten, moest
de plant, om zoo te zeggen, door de kracht van de galg gewijd zijn, en in de
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nabijheid van deze geplukt worden. En daar men met ze te plukken gevaar liep van
binnen het jaar te sterven, vergenoegde men zich met den wortel te ontblooten en
liet hem verder door eenen hond uittrekken. Daarna werd die wortel gekleed en
verzorgd als een kind, tot dat de stinkende reuk die hem eigen is ten gevolge van
verrotting onverdraaglijk werd. Dan werd hij verbrand en zijne asch werd in de
tooverkunst gebruikt(1).
Twee groote feiten bewijzen dat de koningen zelven hunne toevlucht tot de
tooverkunst namen: de dood van de hertogin van Montsoreaux en die van den hertog
van Berry, die Karel de Stoute aan Lodewijk XI toeschreef. Ook kennen wij de
afschuwelijke daden van Gilles de Laval, en van al de uitvinders van gevaarlijke
zalven en elixirs en van doodende reukwerken, met het hart en de lever van menschen
vervaardigd.
De XVIe eeuw wijdde zich geheel aan astrologie, aan minnedranken en elixirs toe:
een sterrekijker was doorgaans een dokter, een ledenzetter, een tooveraar of een beul.
Had Filips de Schoone geen sterrekijkers in zijnen dienst? Was het niet een tooveraar
die de Vlamingen tegen hem opstookte? Catherina van Medicis was omringd van
tooveraars; niet alleen nam zij de orakels van haren astroloog Cosmo Ruggieri aan,
maar tevens droeg zij het vel van een geslachtofferd kind op hare borst, en om de
harten te winnen, gebruikte zij allerlei gift- en toovermiddelen. 't Was nu ook dat de
almanakken opkwamen en dat de vermaarde Nostradamus geschreven had, dat de
nestelknoopers en de makers van minnedranken bestonden(2). De zwakke Fre-

(1) CHARLES NODIER, Voyage pittoresque, t.H. Auvergne.
(2) JUVENAL DES URSINS, Hist. de Ch. VI. Bonincontri, Annales. Bokelius, De Philtris,
CALCAGNINI. Amatoriae magiae compendium.
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derik III, Keizer van Duitschland, stierf volgens sommige van eenen liefdedrank,
dien eene hofdame hem gaf om zich den vorst genegen te maken. Valentine van
Milaan vergiftigde op dezelfde wijs den ongelukkigen Karel VI, die acht en twintig
jaar lang krankzinnig bleef. Keizer Karel IV stierf van eenen giftdrank die hem door
zijne vrouw, de hertogin van Kleef, gegeven werd. Peter Lotichius, een van de beste
duitsche dichters, overleden in 1560, en de beroemde plaatsnijder Hendrik Gaud van
Utrecht bleven hun heel levenlang zwak van geest, door het nemen van dergelijke
dranken. Wel bestonden er gewaande voorbehoedmiddelen, doch deze waren meestal
kinderachtig en krachteloos. De strijd tegen de tooveraars begon opnieuw, veel erger
nog dan te voren, omdat de rechterlijke overheid, in die droeve tijden, alle gezonde
rede scheen te hebben verloren.
De tooveraars hadden dus in Europa, gedurende de middeleeuwen, eenen alles
overheerschenden invloed. Thans echter weten wij dat de kunst van heksen en
tooveraars niet veel beduidde en dat hun vermogen bestond in de eigenschappen van
minerale, plantaardige en dierlijke stoffen, die zij wisten te mengen naar gelang zij
iemand genezen, benadeelen of dol verliefd maken wilden. Voegen wij hier eenige
bijzondere middelen bij, om de menschen met magneet te betooveren, om zekere
gevaren te weren, om zich God en zijne heiligen gunstig te maken, zoo weten wij al
wat de zwarte kunst vermocht.
Al de mengsels van de middeleeuwsche wonderdokters kunnen dus onder de
genees- of voorbehoedmiddelen gerangschikt worden: de minnedranken en elixirs,
de zalven en vetten, de brevets, de vergiften en alle soorten van toovermiddelen.
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Lichtdruk. DERO, Geb. Antwerpen.
HET OOSTERSCH OF HANZEHUIS TE ANTWERPEN IN 1568, AFGEBRAND IN 1893.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

127

Bouwkunst.
Het Hanze- of ‘Oostershuis’
ook genaamd
Het Huis der Oosterlingen’ te Antwerpen.
(Met plaat.)
IN den nacht van zaterdag tot zondag den 10n December ll., werd het dusgenaamd
Oostershuis, door een geweldigen brand, in eenige uren tijds vernield.
Welke wandelaar rond de dokken van Antwerpen, zou in dit thans zwart, en half
vervallen stapelhuis, met stompen, afgeknotten toren, beschadigde kroonlijsten,
toegemetselde vensters nog het weelderige paleis der Hanseaten erkend hebben? Dit
huis waarvan Papenbrochius sprak als van ‘een huis uitstekend van zwier, een prachtig
gedenkstuk onder de verschillende pronkgebouwen van Antwerpen’. (Est domus illa
insigne clegantiac et opulentiae monumentum;...inter specimina magnificentionum
Antverpiae operum)(1).

(1) Annales Antverpienses, III, 31.
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Evenals de geleerde Jezuïet, roemen alle onze kronijkschrijvers, om het meest, het
werk van den beroemden bouwmeester Cornelis De Vriendt, die de plannen teekende
van het Oosterhuis, in denzelfden bouwtrant als het stadhuis van Antwerpen, een
ander kunstwerk, door denzelfden meester ontworpen.
Beide gebouwen worden door al de deskundigen beschouwd, als de twee
merkwaardigste gedenkteekenen van het eerste tijdvak der Renaissance in ons
vaderland.
Het stedelijk magistraat vergunde ten jare 1563 aan de afgevaardigden van de
Duitsche Hanse, of ‘Oostersche natie’ ‘eene ledige plaetse leggende in de nieuwe
stadt, tusschen de twee leste vlieten, mitsgaders dat de Hanse-steden tot den opbouw
zelve van een Huys zouden fourneren f. 60.000, en de Magistraet f. 30.000, te weten
alleen voor de muren, kelders, pakhuyzen, kamers, deuren, portalen, zolders, plaveisel,
vensters, schaliëndak, bornput, regenbak, cassey, enz. zonder daeronder te begrypen
eenig binnenwerk tot vereiersel of meerder comoditeyt, welk leste alleen moest
blyven ten laste van de steden’(1).
Antwerpen had te dien tijde het toppunt van zijnen handelsbloei bereikt; het was
een der weelderigste en bedrijvigste steden der wereld; uit alle gewesten kwamen
vreemdelingen toegeloopen en vestigden er handelshuizen en factorijen. Ieder
handelaar genoot te Antwerpen de gastvrijheid, en

(1) Wij hebben tot opstel van dit artikel voornamelijk geraadpleegd een handschrift uit de
achttiende eeuw, door den heer P. GÉNARD in het tijdschrift: Het Taelverbond, in 1854,
uitgegeven. Zie nog: Anvers à travers les âges, I. 498.
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zijn handel werd door de Regeering met gunsten en voorrechten gesteund. Tusschen
de vreemde kooplieden, die zich hier gevestigd hadden, waren de talrijkste en de
meest bevoorrechtigde, die van de Duitsche natie, of de Oosterlingen der Hansesteden
Niemand is het onbekend wat de Hanse was: een bondgenootschap tusschen vele
Duitsche steden voornamelijk dergenen die aan zee lagen, ter bescherming en
verdediging van hunnen handel ter zee en te lande. Deze handelsvereeniging bloeide,
gelijk men weet, van het begin der dertiende tot in de achttiende eeuw.
Reeds vroeg hadden de Hanzeaten kantoren gesticht en factorijen opgericht te
Brugge, dat toen nog in verbinding met de zee lag en eene wereldhave was. De graven
van Vlaanderen vergunden aan deze handelsvereeniging bescherming en talrijke
privilegiën.
In Antwerpen, dat langzamerhand den handel van Vlaanderens hoofdstad tot zich
trok, door zijne gunstige ligging op de Schelde, hadden de Oosterlingen, bijna
tegelijkertijd als te Brugge, kantoren gevestigd, als blijkt uit het privilegie door hertog
Jan van Brabant ‘aan de kooplieden van Alemanien’ in 1315 geschonken. Twee
eeuwen later, in 1545, werd de groote factorij van Brugge naar Antwerpen
overgebracht en de zetel van de Hanse in de Nederlanden er gevestigd. Den 22n
October 1563 werd eene overeenkomst gesloten tusschen legaten of afgevaardigden
der Hanse-steden en het Magistraat, ‘bestaende in 23 articulen, rakende den opbouw
van het groot Oostersch Huis ende daeraen verleende en gehechte vryheden, ten
einde de koopluiden der
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Hanse-steden aldaer gemeinschap en gemeine tafel zouden houden, zoodanig gelijk
te London in Engelant op het Staelhof, en te Bergen in Noorwegen.’
Onmiddellijk na deze overeenkomst sloeg men de hand aan het werk en werd tot
den opbouw van het paleis overgegaan. Op een plein, gelegen in het Noorden van
de onlangs vergrootte have en daarom de Nieuwe stad genoemd, tusschen twee diepe
vlieten, die voor dokken dienden, aan de schepen, welke de Schelde op- en afvoeren,
werd het gebouw opgericht en het besloeg eene oppervlakte van ongeveer zes duizend
meters. Van het Zuiden tot het Noorden bedroeg de lengte 230 voet en van het Westen
tot het Oosten iets over de 200 voet; zoodat op afstand gezien de huizing een bijna
volmaakt vierkant vertoonde.
De benedeverdieping werd ingericht tot een ruim en gerieflijk stapelhuis, met
uitgangsdeuren aan de twee zijvleugels voor het laden en lossen der schepen; terwijl
langs het Oosten, een uitgestrekt plein de noodige ruimte gaf tot den aan- en afvoer
der koopwaren, welke met wagens werden aangebracht. Twee hooge
bovenverdiepingen bevatten drie honderd kamers, en waren ingericht tot herberging
van honderd huisgezinnen van kooplieden.
Het hooge schaliëndak was versierd door sierlijke schoorsteenen en dakvensters.
Boven de monumentale inkompoort, in den voorgevel aan den Oostkant, verhief zich
een vierkanten toren, met eene zuilengalerij, dienende tot uitkijk op den stroom en
de omliggende landstreek, en was bekroond door een slanke torennaald in vlaamschen
renaissance-stijl.
Toen het gebouw voltooid was vertoonde het geheel, zooals men uit de bijgevoegde
plaat kan bespeuren, een harmonisch en heerlijk uitzicht.
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Dit trotsch en overgroot gebouw werd, op betrekkelijk korten tijd voltrokken.
De eerste steen werd gelegd den 4n Mei 1564, door de burgemeesteren Hendrik
van Berchem en Jan van Schoonhoven, als bleek uit een gedenksteen in den
Noordervleugel van het gebouw:
Den eersten steen van desen Huyse is geleyt den IV Mey Ao M.D.LIIII.
Op het binnenplein was vroeger het jaartaal der voltooiing van het Huis, tusschen
het plaveisel in den blauwen steen aangeteekend: M.D.LXVII, alhoewel in den
voorgevel het jaartal 1568 gebeiteld staat, jaar wanneer de tresorier en rentmeester
der stad Antwerpen van stadswege, bij acte van 18 Maart, het Huis hebben opgedragen
aan de oudermans en kooplieden der Duitsche Hanze.
Bij eene andere collegiale acte van 7 Juli 1568 werd zulks bekrachtigd door het
stedelijk Magistraat: ‘deze huizing metten gronde en alle zyn toebehooren in volle
proprieteit en vrydom aan de Oosterlingen overgevende, tot een eeuwig en erfelyk
bezit en gebruik; belovende hetzelve tot allen tyden te vryen en waeren van alle
chynzen, lasten, kommeren, calangien en aenspraken, die eenigzins in toekomende
tyden daerop mogte worden gevonden.’
Toen de versiering en de meubeleering van dezen bouw, ‘veeleer een vorstelijk
paleis dan eene koopmanswoning’, zooals Dantzig, een der Hansesteden, klagende
over de zware uitgaven, zich uitdrukte, veroorzaakten aanzienlijke onkosten, zoodat
de eindelijke rekening sloot met een tekort van 1400 pond vlaamsch of 84,000
florijnen.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

132
In 1569 was het Oostersch Huis bewoonbaar, en door eene nieuwe collegiale akte
bevestigde het Magistraat, den 7n Juni, ‘den contracte en accoorde, metten legaten
van de Hanse-steden ende dezer voorsd. stadt, onderlinge den 22n October 1563
hebben aengegaen, onder anderen is bevoirwaert ende ondersproken, dat men de
koopluyden van de Hanse-steden, en de nieuwe huyzinge, alsdoen te bouwene ende
nu geboudt zouden bevryden niet alleen van accyze van wyn, bier en allerhande
eetwaren, maer ook van alle belastingen of hetgene er ingelegd, gedronken, geslagen,
gebakken, verteerd of gesleten zal worden’. Dat voorrecht strekte zich uit tot de
broodige familien der kooplieden, voor hunne dienaars en al degene die bij hen
inwoonden.
Ongelukkig, nauwelijks hadden de Oosterlingen hunne nieuwe en weelderige
woning betrokken of de machtige koophandel van Antwerpen, werd door
burgertwisten, godsdienstgeschillen, gedurige onlusten belemmerd. Reeds een tiental
jaren na den opbouw van het Oostershuis was de voorspoed van lieverlede van
Antwerpen verdwenen. De handel verplaatste zich naar Amsterdam, en naarmate die
stad aanwaste verminderde Antwerpen, en bijgevolg de handel der Oosterlingen.
De sluiting der Schelde in 1648 was de genadeslag voor Antwerpens welvaart en
al de vreemde kooplieden verdwenen uit deze stad.
Echter bleef het Oostershuis in het bezit van de Hanze. Zij stelde een toezichter
aan, om de gebouwen te onderhouden, en om zooveel de tijdsomstandigheden het
toelieten te benuttigen.
Het diende voortaan tot kazerneering van krijgs-
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lieden; van 1708 tot 1761 tot tempel van een protestantsche gemeente: De olijfberg
genaamd.
Toen in 1795 de Franschen de Schelde open verklaarden, namen de overgeblevene
steden der Hanse weder bezit van het gebouw, om de magazijnen en de woningen
te verhuren; doch in 1808 vond Napoleon het gevaarlijk te midden zijner
oorlogsdokken zulk een groot gebouw in handen eener vreemde mogendheid te laten;
hij bemeesterde het eigenmachtig en wederrechtelijk.
In 1815 wilde Willem I het Oostershuis voor het tolbestuur benuttigen; doch de
overblijvende Hansesteden: Hamburg, Bremen en Lubeck, zich steunende op
handvesten verleend door Philips II, werden in het bezit hersteld van hunnen vroegeren
eigendom.
Gansch het gebouw werd dan tot magazijnen ingericht; alle versieringen verdwenen
en de zwierige toren werd gedeeltelijk afgebroken; zoodat er niets van overbleef dan
een wanstaltige vierhoek.
In 1863 werd deze eigendom aan den Staat afgestaan, tegen vergoeding van het
half millioen dat de drie vrije handelssteden moesten bijdragen, in den afkoop van
den Scheldetol.
In 1882 werd de stad Antwerpen, door eene overeenkomst met den Staat, eigenares
van het Oostershuis; liet het in de laatste jaren tot een stapelhuis voor granen, volgens
de nieuwste stelsels herbouwen, en voorzien met dusgenaamde clevators, door
waterkracht in beweging gesteld, die de aan de kaai liggende schepen met eene
verwonderlijke snelheid losten.
Aan de kaaien van Lubeck en van Bremen stonden baggermolens Pulson, die niet
min dan zestig duizend ton graan per uur in de ruime pakhuizen konden inschuren.
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Doch nu is dit vroeger zoo weelderig paleis, een der merkwaardigste gedenkteekenen
van de vlaamsche bouwkunst in de zestiende eeuw, verdwenen. Er blijft heden niets
meer over van al zijne pracht! - Buiten- en binnenmuren zijn ingestort of omgehaald.
Alleen staat nog recht de vierhoekige toren en de monumentale voorgevel in witten
steen, door dorische en ionische steenpijlers versierd, die waarschijnlijk insgelijks
zullen gesloopt worden.
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Dichtkunst, letteren.
Karel Stallaert. †
SEDERT de uitgave der November-aflevering 1893 en onder het afdrukken van dit
Januarinummer verloor de Dietsche Warande haren verdienstelijken medebestuurder,
den algemeen vereerden letterkundige Karel Stallaert, werkend lid en onderbestuurder
der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Wij weten geen beter middel hem onzen lezers nader te doen kennen dan door de
woorden van zijnen meest vertrouwden vriend Th. Coopman, eveneens werkend lid
van genoemde Academie, op ons verzoek geschreven, hier weder te geven.
RED.
Onze betreurde vriend, Karel-Frans Stallaert, zag het levenslicht te Merchtem, den
23n September 1820. De liefde voor de aloude landstaal zat hem in 't bloed; want
reeds had zijn grootvader ze op eene niet gansch onverdienstelijke wijze in dichtmaat
beoefend.
Zijn eerste leermeester was de dorpsvicaris, zijne

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

136
eerste school die van Turnhout. In het Klein Seminarie te Mechelen bekwaamde hij
zich tot hoogere studiën en stond er aangeschreven niet alleen als een uitstekend
leerling, maar tevens als een vurig vlaamschgezinde; 't was immers daar, dat hij
Conscience's eerstelingen las, Willems' Belgisch Museum doorbladerde en, naar 's
mans eigen getuigenis, zijne vroegtijdige liefde voor de moedertaal met geestdrift
sterkte aan onzen nooit volprezen Reinaert De Vos.
Het moet ons dus niet verwonderen dat de jongeling, bij zijne aankomst in de
Lovensche Alma Mater, al spoedig de genegenheid verwierf van hoogleeraar David,
wiens lessen hij volgde. Hier dichte hij zijn proefstuk De Dood van Karel den Goede,
waarmede hij onder de eerste leden van het taalminnend studentengenootschap Met
Tijd en Vlijt werd opgenomen.
Hij werkte met lust en mocht zich eene schoone toekomst droomen.
Maar helaas! daar trof hem, na een jaar philosophie geleerd te hebben, een
onverwachte zware slag. Zijn vader overleed in 1838, en vader was de eenige steun
der familie! Vaarwel, rechtsgeleerdheid of geneeskunde! Met benepen hart pakte de
bedroefde en beproefde zoon zijne leerboeken samen, drukte weenend de handen
van prof. David en toog de wereld in. Op de schouders van den 18jarigen jongeling
drukten voortaan heilige plichten. Hij zou ze vervullen met moed, zonder ooit eenige
klacht te slaken, met bewonderenswaardige toewijding.
Op die wijze verstreken tien lange jaren, gedurende dewelke Stallaert
achtereenvolgens werkzaam was op een handelskantoor, beambte in eene
spoorwegmaatschappij en in openbare besturen. Doch, te
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midden van die weinig gunstige omstandigheden, begaf de lust voor de studie hem
nooit. Hij was en bleef een overtuigd medekamper voor de Dietsche taalbelangen.
In lateren dag heeft Stallaert vaak met weemoed teruggeblikt naar die tien jaren
welke hij als verloren beschouwde voor de wetenschap; maar met des te meer
erkentelijkheid den man herdacht, dien hij als zijn reddenden engel beschouwde en
tot zijn laatsten levenssnik als een tweeden vader heeft vereerd: die man was de
waalsche, doch vlaamschgezinde voorzitter van het Brusselsch gerechtshof, wijlen
onze taalgeleerde Delcourt, door wiens voorspraak hij werd aangesteld tot archivaris
van de burgerlijke godshuizen der hoofdstad.
Delcourt mocht fier zijn op zijn jeugdigen vriend; want reeds in 1850 werd Stallaert
bekroond door de Maatschappij IJver en Broedermin te Brugge, met zijne
‘Verhandeling over den staat der kunsten en wetenschappen in België onder Philips
den Goede’; hetzelfde jaar door de Koninklijke Belgische Academie met zijne
‘Mémoire sur l'instruction publique en Belgique au moyen-âge’. En nu verschenen
zonder verpoozen in de tijdschriften geleerde taal- en geschiedkundige opstellen van
zijne hand, zoodat het staatsbestuur, zijne groote verdiensten erkennende, hem het
ambt van leeraar der nederlandsche taal in het Athenaeum van Brussel opdroeg en
daarna hetzelfde ambt in de militaire school.
Twintig jaren lang heeft hij die zending trouw en met iever vervuld, strooiende
zaden van burgerdeugd en vaderlandsliefde in het hart der jeugd, tegen vooroordeelen
in, eerbied wekkend voor 's lands verongelijkte taal.
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Voor zijne leerlingen schreef hij Cours de langue flamande, waarvan het 1e deel niet
minder dan 11 uitgaven beleefde; zijne Leesoefeningen voor de Jeugd werden 12
malen herdrukt.
In 1852 had Stallaert de eerste hand gelegd aan zijn merkwaardig boek:
‘Geschiedenis van Hertog Jan den Eerste van Braband en zijn tijdvak’. Het verscheen
eerst in 1859.
Uit de inleiding blijkt ten overvloede hoe zedig de betreurde ontslapene was, hoe
ernstig hij zijne taak als geschiedvorscher opvatte, hoezeer hij met hart en ziel èn de
waarheid èn zijn volk liefhad.
Dezelfde geest spreekt ons uit al zijne overige talrijke werken die hem het
lidmaatschap verwierven van het Historisch Genootschap van Utrecht, de
Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, de Vlaamsche Bibliophilen
en tal andere geleerde genootschappen.
In 1873, ten gevolge eener borstkwaal, bij de vervulling zijner ambtsplichten
getroffen, werd hij als leeraar op rustgeld gesteld.
Doch het uur der rust kon nog voor hem, den mild begaafde, niet aangebroken
zijn; want weldra zien wij hem met meer vuur dan ooit het verleden onzer voorouders,
hunne gewoonten en zeden opsporen uit oude oorkonden en charters; vergeten en
verloren parelen opdelven uit de oude letterkundige schatten onzer taal.
't Was Stallaert niet te doen om eerebewijzen of volksgunst. Hij werkte in stilte,
bewust van het goede dat hij stichtte, overgelukkig als hij nu en dan uit Noord of
Oost, van eenen gevierden geleerde, zonder dat iemand het wist, een woord van
oprechte hoogschatting ontving; voor het overige niets anders
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wenschende dan door zijn voorbeeld jongere krachten tot navolging op te wekken
tot eer en heil van onze taal en onzen stam.
Zijne laatste levensjaren zou hij besteden aan het bewerken en drukvaardig maken
van zijn sedert 1850 voorbereid Glossarium van verouderde rechtstermen,
kunstwoorden en andere uitdrukkingen, uit Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche
oorkonden, en waarvan de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden,
door de bemiddeling van Professor Mathias de Vries, de uitgave zou bezorgen.
Hoe Stallaert het waagde zulk reuzenwerk aan te vatten op reeds gevorderden
leeftijd, kunnen alleen zij begrijpen die wisten hoe eenvoudig zijne levenswijze was,
hoe mannelijk vast zijn betrouwen op eigen kracht, hoe immer frisch zijn geloof in
de toekomst, hoe kalm en groot zijne berusting in den wil van God.
Ziedaar, in korte, zeer onvolmaakte trekken het verhaal van zijn zwoegen en sloven,
de schets van zijn waardig leven.
Zijne werken zullen den geleerde tot een blijvend gedenkteeken verstrekken, maar
zijne nagedachtenis zullen wij eeren, als die van een doorbraaf en doorgoed man,
van een ridderlijk wezen wiens rein gemoed, in den strijd voor schoonheid, recht en
waarheid, zelfs niet eens bevlekt werd door eene onedele gedachte.
Stallaert heeft op aarde vrede gesticht.
In vrede moge hij rusten!
TH. COOPMAN.
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Vondeliana(1).
Kantteekeningen op de Vondel-uitgave van Mr. J. Van Lennep.
Uitvaart van Maria Van den Vondel (X, 164-65).
Ziedaar een dier ‘gedichtjens van kleineren omvang’, ja, maar vol grootsche en rijke
denkbeelden, waaraan de Heer v.L. geen recht liet wedervaren. Hij kenschetst het
alleen als ‘aandoenlijke regels’ en in de spaarzame aanteekeningen tast de beter
letterkundig en historisch dan wijsgeerig-theologisch onderlegde commentator een
paar keeren jammerlijk mis. Bij de voortreffelijkheden van dit dichtje, zoo eenvoudig
en ‘roerend verheven’(2), bij de hooge ‘vlucht’ en ‘'t rustig zelfbezit’, waardoor het
zich bijzonder onderscheidt, staan wij niet stil; maar ziehier wat wij op de verklaring
hebben aan te merken.
Na den plechtig- eenvoudigen aanhef, die zich bij het motto
Insuetum miratur limen Olympi
nauw aansluitend luidt:
‘Wanneer dit tijtlijck leven endt,
Begint het endelooze leven,
Bij Godt en engelen bekent,
En zaligen alleen gegeven’ -

vervolgt de dichtei al hooger en hooger stijgend:

(1) Verg. De Wetenschappelijke Nederlander, 4e Jg. D. I, bl. 230, vlgg.
(2) Dr. JONCKBLOET. Gesch. der Ned. Letterk. D. IV, blz. 197
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Vs. 519. ‘D a a r z i t d e G o d t h e i t o p d e n t r o o n ,
I n 't m i d d e n p u n t v a n a l l e r o n d e n ,
Dat overal,en eenigh schoon,
N o y t z i j n e n o m v a n g h e e f t g e v o n d e n .’

‘De zin is’, beweert de H.v.L.: ‘het middenpunt zonder buitensten omtrek, het is een
voorstelling der oneindigheid van het heelal.’
Doch 1o bij een ‘middenpunt’, vooral waar onder deze uitdrukking de Godheid
gedacht wordt, zal wel noch van binnensten, noch van ‘buitensten’ omtrek spraak
kunnen zijn. Een cirkel heeft zijn middelpunt en zijn omtrek, en wil men zich
ongelijke, concentrische cirkels denken, dan valt het middelpunt dier cirkels bij
verschil van omtrek ineen; maar een middelpunt met of zonder buitensten omtrek wat beteekent dat in gewone prozataal?
2o V. zegt niet alleen dichterlijk, dat dit ‘middenpunt’ nergens zijn omtrek heeft
gevonden, maar tevens dat het ‘overal’ is.
3o en dit is onze hoofdgrief: de Heer v.L. verstaat van ‘de oneindigheid des heelals’,
wat door den dichter bedoeld wordt van de oneindigheid, en bepaald van de
onmetelijkheid, van God.
Vooreerst toch is het ‘heelal’, d.i. alwat buiten God bestaat, al het geschapene,
niet oneindig, noch in den eigenlijken zin van infinitum, noch in den oneigenlijken
van indefinitum, onbepaald, als bv. een oneindig vergrootbaar getal. Alleen kan men
metaphorisch en hyperbolisch spreken van de ‘oneindigheid’ des heelals, als van
zijne ontzettende uitgestrektheid, grootheid, physische onmetelijkheid, de ontelbarheid
zijner schepselen, enz.
Vervolgens, de uitdrukkingen, hier door den dichter gebezigd, bewijzen duidelijk,
dat hem voor den geest stond de bepaling, door sommigen gegeven van Gods wezen,
van de zijde zijner onmetelijkheid beschouwd, als: de cirkel, welks middelpunt overal
en welks omtrek nergens is(1).
V. nu, zegt, alweder dichterlijk, dat God zijn troon in dat middelpunt heeft gesteld
en van dit middelpunt’ alle ionden’, alle schepselenkringen, alle geschapene orden,
alle tijd- en ruimte-cirkels uitgaan.

(1) Leonardus Lessius o.a., de even viome als machtige denker, spreekt God, na de overweging
van diens onmetelijkheid, aldus aan: ‘Tu sphaera incomprehensibilis, cujus centrum ubique,
ambitus et circumferentia nusquam, ut quidam Philosophus recte dixit, si sano sensu intellexit’.
(De perf. moribusque divinis. Lib. II, C. IV).
Wat hij vroeger zegt, bevestigt hetgeen wij in den Alm. v Ned. Kath. 1887, bl. 206-13, (zie
hierachter) tegen Dr. Jonckbloet omtrent V.'s uitdrukking: ‘van tijd noch eeuwigheid gemeten’
verdedigd hebben: ‘Complectitur enim [Deus] in se et superat omnem dimensionem, omnem
aeternitatem, omnem multitudinem’ etc. (Ibid. c.I.)
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Eindelijk wordt van dit ‘middenpunt’ door den dichter gezongen, dat het ‘overal’ is,
‘eenigh schoon’, dat het ‘noyt zijn omvang heeft gevonden’, dat het ‘alle oogen naer
zich toe trekt’, als ‘de eerste zon’ en de onbeschaduwde ‘bron des lichts’. Hoe zou
dat alles passen op de ‘oneindigheid van het heelal?’
Vs. 13-14. ‘W a t g o e t z i c h i n 't g e s c h a p e n s p r e i t
B i j s p r e n c k e l e n , i s h i e r v o l k o m e n .’

D.i. ‘wat hier en daar, of nu en dan, op de geschapen waereld al goeds ondervonden
wordt.’ Aldus v.L.
Wij zijn van meening, dat hier V.'s gedachte weder te bekrompen wordt
weergegeven. Er is toch bij den dichter geen spraak van de ‘geschapen waereld’,
maar van het ‘geschapene’, de schepselen, in 't algemeen; en ‘zich spreit’ staat ook
niet gelijk met of heeft niet juist als gevolg het ‘ondervinden’ van dat goede door
een bewust of althans gevoelend schepsel. De geheele volzin drukt eenvoudig de
stelling uit: wat er in de schepselen goeds wordt gevonden, bij gedeelten, als
stukswijze, is in God volmaakt aanwezig; het goddelijk Wezen omvat al het goede,
dat in de schepping ligt verspreid, op oneindig volmaakte wijze in Zich zelf(1); het is
als de Zon, als de Bron, waaruit alle stralen en beken, droppels en ‘sprankelen’ van
het goede in de schepselen voortkomen.
Vs. 25. G o d ..... ‘h e t b e s t e d e e l e n h o o g s t e l o t .’

Toespeling op de woorden des Zaligmakers bij Luc. X, 42:
‘Maria heeft het beste deel verkoren, dat haar niet zal ontnomen worden’.
Vs. 45-47. ‘E e n r e y v a n e n g l e n k r o o n ' d e z i e l
M e t l a u w e r i e r i n 's h e m e l s h o v e n ,
N u 't k l e e t d e s l i c h a e m s h a e r o n t v i e l .’

‘Een gelaurierde ziel wil mij niet bevallen’ - teekent v.L. hier aan; maar V. gebruikt
die onwelluidende uitdrukking, welke bovendien eene wansmakelijke voorstelling
opwekt, volstrekt niet: iets anders is de overwinnende ziel, met lauweren kronen,
iets anders: eene ziel laurieren, waarbij men denkt aan hullen in, omwinden met

(1) Of formaliter of eminenter, leert de School, d.i. om het kort en gemeenzaam uit te drukken:
in God is of dezelfde goede eigenschap als in het geschapene, bv. wijsheid, goedheid; of in
plaats daarvan, eene betere, bv. in plaats der menschelijke redeneerkracht het goddelijk zien
en kennen, in plaats van geest- en stof-zijn het zuiver geest-zijn enz.; en dit alles heeft of
liever is God oneindig.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

143
lauriertakken. Wij zien niet in, waarom lauweren hier een minder dichterlijke
bekroning aanbieden dan goud, rozen of andere sieraden, waarmede ook o.a. de
gewijde Boeken de gelukzaligen tooien. De strophe slaat daarenboven blijkbaar terug
op de voorafgaande:
‘Wat kroontghe, opdat uw liefde blijck',
Met paerle, zilver, en gesteente,
En palm, en roosmarijn, het lijck?
O Speelnoots, dit 's een dor gebeente.’

Dat deze ‘Uitvaert’ door de Heeren Van Lennep en Van Vloten ten onrechte op het
jaar '63 gesteld is, blijkt zoowel uit Unger's Bibliographie, bl. 131, nr 705, als uit
J.A. Alb. Thijm's Portretten v. Vondel, Genealogie van Baertgen Hooft enz. Verg.
bl. 107 aldaar:
Maria Van den Vondel was het 3e en laatste kind uit het huwelijk van Joost Junior
met Aeltie Ariaens Van Bancken. Zij werd geboren in 1648, stierf na ‘tien paer jaren’
in December 1668 en werd den 17n dier maand in de N. Kerk begraven. Juist een
maand vroeger had de grijze dichter zijn 81n geboortedag gevierd.
J.C. ALB. THIJM. S.J.
Dr. G. Kalff geeft in het Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde, 1894,
D. XIII, aflev. I, bl. 40, vlgg. een artikel: Vondel als vertaler.
De schrijver beschouwt hierin zoowel de vertalingen uit het Grieksch en Latijn
als die uit andere talen. Hij verwijst tevens op Dr. Worp's Hollandsche vertalingen
van Grieksche treurspelen in de 11e eeuw (Gymnasiums programma). Groningen,
1882-1883. Hij wijst ook op A. Hendriks, Proefschrift, Joost van den Vondel en G.
de Bartas, Leiden 1892. Dr. Kalffs onderzoek leidt tot de volgende slotsom:
1.
Het is waarschijnlijk dat Vondel, bij zijne vertaling van Seneca's Hippolytus,
de tekstrecensie heeft gevolgd, door Leo ‘A’ genoemd.
2.
Met de vertalingen uit het Grieksch is het evenals met die uit het Latijn. ‘Waar
Vondels vertaling niet overeenstemt met den hedendaagschen tekst der tragieë’
ligt daarvan de oorzaak hierin, ‘dat Vondel den tekst van 't origineel niet heeft
begrepen, of in het verschil van tekst tusschen eene nieuwe uitgave en eene uit
Vondels tijd’.
3.
Meer dan eene oppervlakkige kennis van het Grieksch (zegt Dr. Worp)
verwierf zich Vondel niet. Dat Vondel ‘meer naar eene Latijnsche vertaling dan
naar eene Grieksche zelve’ zag, houdt Kalff ‘voor zeer onwaarschijnlijk’.
4.
De onjuist verklaarde regels zijn daarvan een der bewijzen.
5.
Wanneer Vondel in plaats van uit het Grieksch uit het Latijn vertaalde, ‘hield
hij zich toch niet uitsluitend aan het Latijn. Maar hij sloeg wel eens een blik in
't Latijn’.
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6.

Vondel vertaalde zonder ‘angstvalligen schroom’. Maar hij was daarin een
‘ernstig kunstenaar’.
7.
Bartas is soms uitmuntend wedergegeven, ofschoon men ‘stoplappen’ vindt
en ‘dikwijls iets fraais is verloren gegaan’. Menigmaal echter staan de
nederlandsche verzen ‘niet achter bij hun voorbeeld’.
RED.

‘Van Tijt noch eeuwigheit gemeten.’
Wat wijlen Dr. W.J.A. Jonckbloet in de ‘derde’ geheel omgewerkte uitgave’ zijner
‘Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde’ (1882) hebbe omgewerkt - en dit is,
ook wat Vondel en Vondel-‘kritiek’ aangaat, niet weinig - hetgeen onzen phenixzanger
in de eerste uitgave als ‘volmaakte bombast’ ten laste werd gelegd, ging in volle
lengte en breedte, zonder eenige omwerking, in de laatste editie over. Het ligt
hoegenaamd niet in onze bedoeling het voor al de gewraakte versregelen - ‘de tolken
mijner menschelijkheid,’ zou de nederige Joost zelf gaarne bekennen - tegen den
criticus op te nemen; integendeel met de meeste zijner aanmerkingen stemmen wij
in en erkennen dat men den goeden Nederlandschen Homeer, misschien nog ruim
zoo dikwijls als den Griekschen, op eene dichterlijke indommeling kan betrappen.
Maar des te krachtiger verzet doen wij hooren, waar, in naam van 't gezond verstand,
een niet slechts ender dichterlijk, maar ook onder wijsgeerig opzicht onberispelijke
uitdrukking door Dr. Jonckbloet als ‘volmaakte bombast’ dreigt gebrandmerkt te
blijven en wenschen bondig aan te toonen, dat des Hoogleeraars ‘vrees’ voor
‘volmaakten bombast’ of ‘klinkklank’ in dit geval ‘volmaakt’ ijdel en de redeneering,
waarop zij steunt, louter ‘klinkklank’ is.
Onder het hoofd ‘Klinkklank’ dan lezen wij op bl. 162 van het 4e Deel der
bovenvermelde laatste uitgave:
‘Ja, ik vrees zelfs er het altijd zoo hooggeroemde vers uit den Lucifer onder te
moeten rangschikken:
‘Wie is het, die zoo hoogh gezeten....
Van tijt noch eeuwigheit gemeten,
Noch ronden’....

‘Mij geeft het althans geen denkbeeld van Gods grootheid, dat hij noch door den tijd,
noch door de eeuwigheid bepaald is (gesteld al, de eeuwigheid ware een maatstaf),
dat hij dus noch tijdelijk, noch eeuwig is. En Vondel had wel gelijk, toen hij elders
zei:
“Geen wezen kan men ons betoonen, of de tijt
Besluit het in zijn ronde, of 't spreidt zich overwijt.
o o wijt als d'eeuwigheit, en voor en na onendigh.”’
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Tot zoover Dr. Jonckbloet. ‘Tijt’ en ‘ronden’ laten wij rusten: de moeilijkheid schuilt
geheel, gelijk men ziet, in het al of niet meetbare van Gods wezen door de eenwigheid,
en die moeilijkheid is eene tweevoudige. Vooreerst: kan men de eeuwigheid wel een
maatstaf noemen? en zoo ja, is zij dan niet noodzakelijk de maatstaf van den duur
van 't bestaan Gods, zoodat ontkennen, dat God door de eeuwigheid wordt gemeten,
gelijkstaat met de ontkenning dier eeuwigheid zelve?
Anders:
de eeuwigheid is een maatstaf of zij is het niet;
is zij 't, dan wordt God door de eeuwigheid gemeten;
is zij 't niet, dan kan er van een al of niet meten door de eeuwigheid geen spraak
zijn;
in beide gevallen derhalve is Vondel's ‘hooggeroemd vers’ slechts zinledige
‘klinkklank.’
Vóór ruim zeshonderd jaar stelde de H. Thomas van Aquine, in zijne Summa
Theologica Gods eeuwigheid behandelend, zich een dergelijke, maar juist de
omgekeerde moeilijkheid ter oplossing: de eeuwigheid is een zekere maatstaf, zoo
laat hij zich tegenwerpen; maar God is onmetelijk; derhalve is God niet eeuwig. En
terwijl de Leidsche Hoogleeraar zijne ‘Geschiedenis’ herdrukte, werd Thomas'
opwerping door diens waardigen leerling P. Jozef Kleutgen in zijne verhandeling
De Deo ipso nogmaals opgenomen, met des meesters eigen woorden weerlegd en
kortelijk toegelicht. Door deze en andere Christen denkers voorgelicht, geven wij de
inderdaad zeer eenvoudige oplossing van Dr Jonckbloet's schijnschoone
tegenbedenking en verstouten ons tevens uit dit alles de ‘moraliteyt’ te trekken, dat
niemand als verklaander, laat staan criticus, van den geheelen Vondel ten ijs moet
komen, tenzij voldoende beslagen in hetgeen de dichter zelf, blijkens zijne werken,
zoo deugdelijk had bestudeerd: scholastieke wijsbegeerte en godgeleerdheid.
Van de eeuwigheid, zoo leeren ons deze en wel bepaald van de hier bedoelde
eeuwigheid Gods, kan onder tweeërlei opzicht spraak zijn: òf volgens onze wijze
van opvatting, welke, als aan onze begrippen van de schepselen ontleend, gebrekkig
is en onvolkomen; òf volgens hetgeen wij weten, dat de eeuwigheid in zich zelve (a
parte rei, zegt de School) zijn moet. Beschouwen wij haar op de eerste wijze, dan
belet niets de eeuwigheid te noemen: de maat van den duur van Gods bestaan. Immers
tot ons begrip van eeuwigheid - het ‘NUNC STANS’ - komen wij door ons begrip van
tijd - het ‘NUNC FLUENS’; en daar wij den tijd opvatten als de maat van den duur der
veranderlijke wezens, kunnen wij zeggen, dat, gelijk deze gemeten worden door den
tijd, zoo het onveranderlijke wezen Gods, in zekeren zin, gemeten wordt door de
eeuwigheid; de eeuwigheid mag dus in dezen zin geheeten worden de maatstaf van
den duur van Gods bestaan.
Anders echter is het, als wij willen uitdrukken wat de eeuwigheid niet
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naar de voorstelling van onzen geest, maar in zich zelve, d.i. in God is. Dan toch is
zij, evenals alle andere eigenschappen Gods, niets anders dan God zelf; dan is de
eeuwigheid en de Eeuwige volmaakt hetzelfde; dan moet men dus bevestigen, dat
God door zijne eeuwigheid, die van Hem, den Onmetelijke, niet is onderscheiden,
onmogelijk kan gemeten worden. Ontkent men, zoo sprekende, de eeuwigheid Gods?
Volstrekt niet, maar men ontkent, dat de eeuwigheid, zooals zij in God en met Hem
eenzelvig is en leeft, door het denkbeeld, aan den tijd ontleend, wordt achterhaald,
maar hetgeen dat denkbeeld uitdrukt oneindig overtreft; in welken zin dus God door
zijne eeuwigheid niet te meten is.
Zoo kan men dan beide naar waarheid beweren: èn, dat God door de eeuwigheid
gemeten, èn dat Hij door zijne eeuwigheid niet gemeten wordt? - Ongetwijfeld, maar
onder verschillend opzicht: in 't eerste geval spreekt men van de eeuwigheid naar
onze noodzakelijk gebrekkige wijze van opvatting; in het tweede, van de eeuwigheid,
zooals zij werkelijk in God bestaat. Of kan men bv. van de zon niet zoowel bevestigen
als ontkennen, dat zij op- en ondergaat? bevestigen, wanneer men spreekt volgens
onze gewone waarneming van iederen dag; ontkennen, als men wil zeggen wat in
werkelijkheid in dat zichtbare beeld der Godheid plaats heeft?
Vondel, althans zijdelings, de eeuwigheid een maat noemend, geeft haar derhalve
een naam, aan onze opvattingen ontleend; maar zegt tevens, ontkennend, dat door
die eeuwigheid het goddelijk wezen wordt gemeten, dat die opvatting zeer
onvolkomen en beperkt, en God in zich zelven onmetelijk is. Hij verbindt alzoo in
dezen éénen regel de beide geoorloofde wijzen van Gods eeuwigheid te bespreken,
en schreef een vers, dat niet minder om zijn inhoud der strengste wetenschap dan
om zijn vorm der poëzie toebehoort.
Er kan hier niet slechts van ‘bombast’ of ‘klinkklank’, maar zelfs van hyperbool
geen spraak zijn, en wij hadden den criticus, in wiens oog zelfs dit te recht’
hooggeroemde vers’ geen genade vond, wel eens de niet minder beroemde slotverzen
willen hooren vonnissen van b.v.
Mozes' lofzang (Exod 15, 18): ‘Dominus regnabit in aeternum et ultra!’
of Broere's Dithyrambe op het Allerheiligste:
‘Immer! Immer! en nog meer!’
of Racine's Esther:
‘Que son nom soit béni; que son nom soit chanté!
Que l'on célèbre ses ouvrages
Au delà des temps et des âges,
Au delà de l éternité!’

Wij willen verder niet aandringen; niet vragen, of Vondel misschien maar eenvoudig
heeft willen zeggen: ‘denk u een duur, zoo lang mogelijk, Gods bestaan gaat dien
oneindig te boven!’ niet, of hij wellicht door tijd den duur van het menschelijk bestaan,
door eeuwigheid van het leven der engelen (aevum) heeft willen uitdrukken? Wij
voor ons gelooven dit wel is waar
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niet, en meenen, dat de dichter hier wel deugdelijk door eeuwigheid de eeuwigheid
Gods heeft bedoeld, of althans gewild, dat zijne uitdrukking ook van die eeuwigheid
in den strengen zin met recht zou mogen gelden; maar toch zoolang ook deze
uitleggingen aannemelijk zijn, zouden zij reeds volstaan om onzen grooten zanger
van ‘bombast’ vrij te pleiten.
De dichter is derhalve ook niet met zich zelven in tegenspraak, wanneer hij in den
rei van den Lucifer zingt, dat God door tijd noch eeuwigheid wordt gemeten, en in
zijn Bespiegelingen leert, dat alle wezens of tijdelijk of eeuwig zijn, en er NB. te
dezer plaats van het eeuwige Wezen bijvoegt: ‘en voor en na onendigh,’ oneindig in
zijn duur, zelfs niet, zooals de lierzang zich uitdrukt, ‘gemeten door de eeuwigheid.’(1)
J.C. ALB. THIJM, S.J.

Februari 5. - Vondels sterfdag.
Zijn eer wil bloeyen op zijn graf.

(Jozef in Dothan.)

(1) Verg. Alm. v. Ned. Kath., 1887, bl. 206 volgg. Deze jaargang van den Almanak, uitgekomen
bij het 3e eeuwfeest van V. 's geboorte (1587) bevat veel lezenswaardigs omtrent onzen
‘phenixdichter’. (Uitg. C.L. Van Langenhuysen, Amsterdam).
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Boekenkennis.
Germania's Dichtbloemen, door B. VAN MEURS. Culemborg, Blom en Olivierse,
1893.
Het is reeds de derde druk van dezen bundel: eene lofspraak voor het lezend
publiek, zoowel als voor den schrijver of vertaler. Een oog in deze bladen overtuigt
u bovendien van de zorg door de uitgevers aan het werk besteed, op schoon papier
met lijsten gedrukt.
Het zal den schrijver niet moeielijk vallen ons op eenen tweeden, dergelijken
bundel te vergasten, waarin misschien Annette von Droste, Brill, Weber en anderen
een plaatsje kunnen vinden.
Ziehier een staaltje van de keurigheid der vertalingen.
Dass Schloss Boncourt.
Ich träum' als Kind mich zurücke,

De Burg Boncourt.
Ik denk aan de jaren der jonkheid,

Und schüttle mein greises Haupt;

En schud het vergrijzende hoofd;

Wie sucht ihr mich heim, ihr Bilder,

Hoe treffen mijn geest weer de beelden,

Die lang' ich vergessen geglaubt?

Die, meende ik, de tijd had geroofd!

Hoch ragt aus schatt'gen Gehegen

Omheind van het schaduwrijk loover,

Ein schimmerndes Schloss hervor;

Heft scheemrend een burg zich omhoog;

Ich kenne die Thürme, die Zinnen,

'k Herken ze die torens, die slotpoort,

Die steinerne Brücke, das Thor.

Die brug met den hardsteenen boog.

Es schauen vom Wappenschilde

Van 't wapenschild staren de leeuwen

Die Löwen so traulich mich an;

Nog even vertrouwlijk mij aan,

Ich grüsse die alten Bekannten,

En laten mij, ouden bekende,

Und eile den Burghof hinan.

Gerust op het binnenplein gaan.

Dort liegt die Sphinx am Brunnen,

Daar ligt nog de sfinx bij de springbron,

Dort grünt der Feigenbaum,

Hier zwelt nog de vijg aan den boom,

Dort. hinter diesen Fenstern,

En ginds in die zaal, aan dat venster

Verträumt' ich den ersten Traum.

Verdroomde ik mijn jongelingsdroom.

Ich tret' in die Burgkapelle

Dan treed ik de stille kapel in

Und suche des Ahnberm Grab:

En zoek mijner vaderen graf -

Dort ist's, dort hängt vom Pfeiler

Hier is het! Daar hangt van den pijler
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Das alte Gewaffen herab.

De praal hunner wapenen af.

Noch lesen un flort die Augen

Weer zie ik de lettren van 't opschrift,

Die Züge der Inschrift nicht,

Ontcijferen kan ik ze niet,

Wie hell durch die bunten Scheiben

Hoe ook het geschilderde kerkraam

Das Licht daruber auch bricht.

Er 't veelkleurig licht over giet.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

149

So stehst du, o Schloss meiner Väter,

Zoo staat gij, o burg mijner vadren,

Mir treu und fest in dem Sinn,

Nog vast in den geest mij geprent;

Und bist von der Erde verschwunden;

Aan wie thans uw gronden beploegen

Der Pflug geht über dich hin.

Zijt ge, ach! slechts bij name bekend.

Sei fruchtbar, o theurer Boden,

Draag vruchten, gij dierbare bodem!

Ich segne dich mild und gerührt,

Dit wenscht u mijn treurig gemoed.

Und segn' ihn zwiefach, wer immer

Ik zegen u! 'k Zegen den landman,

Den Pflug nun über dich fuhrt.

Die u met zijn kouter doorwroet.

Ich aber will auf mich raffen,

Niet langer meer wil ik hier toeven,

Mein Saitenspiel in der Hand,

Vaarwel! Met de harp in de hand,

Die Weiten der Erde durchschweifen,

Zal 'k u in mijn liedren bezingen,

Und singen von Land zu Land.

Al zwervend, van land tot land!

A. VON CHAMISSO.
Bij onze Noorderbroeders. Reisindrukken uit Holland, door AUG. GITTÉE, leeraar
aan 't koninklijk Atheneum te Luik. Met twaalf teekeningen, door Heins, en eene
kaart. Gent, J. Vuylsteke, 1893.
De heer Gittée, die reeds zoo vele, aantrekkelijke blijken heeft gegeven van kennis
der nationale, burgerlijke oudheden, der volkszeden, misbruiken en vooroordeelen,
is de man om het nederlandsche volk met zijne gewoonten en karaktertrekken, vooral
na eigen aanschouwing, te schilderen.
Men zou het in elk ander geval een komische onderneming rekenen een boek van
184 bladzijden te schrijven over de tegenwoordige bewoners van een gewest dat,
eerstens, o n m i d e l l i j k a a n B e l g i ë p a a l t en uit alle punten van dit land in
weinige uren is te bereiken, dat, tweedens, eene bevolking bevat van denzelfden stam
als het grootste gedeelte van België, dat, ten derde, daarvan vele eeuwen lang de
lotgevallen heeft gedeeld, een geheel daarmede uitmakende wat eenvoudig De
Nederlanden werd genoemd - een gewest niet uitgestrekter dan België zelf, en welks
hoofdstad tusschen twee maaltijden kan bezocht worden, een land, waarvan sommige
bewoners van de eene residentie tot de andere komen, om een conservatorium-concert
bij te wonen en weder in eigen bed te gaan slapen.
't Klinkt bijna b e l a c h e l i j k , wanneer men beweert dat door de onkunde die
heerscht omtrent zulk een gewest, genoemd werk eene nuttige plaats inneemt.....
‘Noorderbroeders!’ Als of men te Palermo een werk over Siberië schrijft, of aan de
kaap De goede Hoop eene beschouwing van de omwoners der Baffinsbaai in 't licht
geeft.
En toch heeft de heer Gittée gelijk! In den ironischen titel zelven ligt met recht
een zeer kiesch verwijt voor allen die hun leven lang niet anders droomen dan van

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

..... une infernale cuve....
On la nomme P a r i s

(zooals Aug. Barbier, Jambe X, zegt) en van alles wat met fransche zeden, fransche
ijdelheid, oppervlakkigheid, fransche lusten en o n l u s t e n te zamen hangt.
Het werk bevat daarom eene groote, eene duurbare les, een verwijt, zoo groot en
sterk als geen ander.
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Het is geschreven op blijden, vriendelijken toon, door iemand die zich voorgenomen
heeft zich op reis niet te laten storen door gebruiken welke buiten zijne gewoonten
liggen; in tegendeel die gebruiken wil zoeken, den geest daarvan wil doordringen,
ze zoekt te schatten en menlgmaal aan te bevelen; dat is het doel van Aug. Gittée.
De schrijver bewijst in dit boek eene scherpe opmerkingsgave, waarmede hij, van
wat hij ontmoet, juist die eigenschappen weet aan te duiden, welke daarvan het
karakteristische leven uitmaken.
Door zijn helder oog gelukt het hem steeds den geest te erkennen van
eigenaardigheden, welke zelfs aan de opmerkzaamheid van den ‘Noorderbroeder’
zelven ontsnappen. Men wordt in dit boek dus verrast door aanmerkingen en
beschrijvingen, welke nieuw zijn ook voor hem die jaren lang in het land der
‘Noorderbroeders’ heeft gewoond.
De schrijver neemt zijnen weg over Zeeland naar Rotterdam en de andere
hoofdsteden van Noord- en Zuid-Holland, legt een bezoek op het ‘Waterland’ af en
keert over Utrecht en Arnhem naar huis. Het verhaal wordt ingeleid door goeden
raad op reis, gelijk Baedeker er geene betere kan geven en verheft zich daardoor
verre boven dat uitmuntende reisboek. Zie hier hoe de schrijver van de ‘Broeders’
spreekt op bl. VIII en IX’. De verbroedering tusschen Holland en Vlaanderen blijft
echter meestal slechts platonisch. Tegenwoordig wordt veel gereisd. De afstanden
bestaan niet meer; de ongemakken van het verplaatsen zijn tot een minimum
verminderd; en dit alles zou ons moeten aansporen om den Noorderbroeder te zijnent
te gaan opzoeken.
De Vlamingen die zich wat uitspanning willen gunnen begeven zich naar de zeekust
of bezoeken onze grootere steden; hebben zij gezien wat Brussel, Antwerpen, Gent
en Luik merkwaardigs aanbieden, en houden of verstaan zij iets van kunst, zoo zullen
zij wel eens de oude kleine stadjes gaan bezichtigen. Zij nemen soms een kijkje in
de Ardennen; en, huldigen zij de spreuk: ‘Mijn vaderland is mij te klein’, zoo komt
het tot een uitstapje in het buitenland. Ik hoef er wel niet op aan te dringen welke
toovermacht het woord Parijs op alle Belgen uitoefent. Bij de Walen is dit gevoel
verklaarbaar: immers, zij zijn Fransch door taal en zeden, en niet zelden Fransch
door streven en neigingen. Doch bij de Vlamingen is deze bewondering voor alles
wat naar Parijs ruikt, van een nationaal standpunt, zeer te betreuren. Dit feit op zich
zelf, levert reeds het bewijs hoezeer het nationaliteitsgevoel bij ons volk verzwakt
is. Parijs, de Rijnstreken, Londen, Zwitserland trekken ons aan.... en het land, aan
welks beschaving wij deel nemen, blijft meestal buiten onze reisplannen.’
De heer Gittée bewijst, het geheele boek door, dat hij niet zonder voorbereiding
zijne reis heeft ondernomen en geeft aldus het voorbeeld van hetgeen hij zijnen
landgenooten bijzonder aanprijst, wanneer zij er eenmaal toe mochten besluiten de
kilometer-brug van den Moerdijk, of diens golven (!) te trotseeren. Hij laat het niet
aan historische herinneringen ontbreken en weet daar volksverhalen in te vlechten,
die
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ook de ‘Noorderbroeder’ zich gaarne weder herinnert, zooals dát van den rijken
zeeuwschen matroos, die drie wagens huurde, een' voor zich zelven, eenen voor zijn'
hoed, en eenen voor zijn wandelstok, om daardoor zijn vermogen kond te doen.
De schrijver toont zich getroffen door de schoonheden des lands, doch niet minder
door den practischen geest der bewoners, die zelfs spreekt uit hunne
kunstverzamelingen (bl. 49) te Rotterdam, 's Gravenhage, Amsterdam enz. Hier zal
men, zegt hij, ‘eerst en vooral zijne aandacht schenken aan het Ryksmuseum, ..... een
pronkstuk als gebouw, een juweel als inrichting’ eene eerezuil, die het kunstminnende
en verlichte Nederland aan zijn verleden heeft opgericht.
Maar het zijn op het verstandelijk gebied niet alleen de kunstverzamelingen, welke
de opmerkzaamheid des schrijvers trekken. In zijn hoofdstuk ‘Intellectueele
toestanden’ werpt hij eenen blik op het geheele Nederlandsche geestesleven, de studie
en den leeslust, den kunstzin in 't algemeen, en zegt (bl. 125): ‘De leeslust is
merkwaardig overal in het Noorden. Hij is het uitvloeisel en tevens het kenmerk
eener degelijke volksontwikkeling; want enkel wanneer een zekere graad van kennis
voorhanden is, kan de zucht ontstaan naar verdere en grondige vorming van den
geest.’ De schrijver wijst op geestesarbeid van allen aard, ‘die voor de toekomst der
natie verheugend moge heeten’. De geleerde genootschappen zegt hij, ‘zijn dan ook
in Holland ongemeen talrijk; zelfs op vele dorpen van weinig gewicht bestaat een
leesgezelschap’.
Nevens dit geestesleven hoog van waarde geschat, wordt het uiterlijk voorkomen
der natie niet minder juist geschilderd: de kermissen bij voorbeeld, ‘De Hoogstraat’
te Rotterdam, De Jodenbuurt te Amsterdam, het leven op Marken, de reis in een
kotter, de kleederdrachten, de mutsen en jurken. Zelfs spreekt de schrijver tweemaal
van de lichtgekleurde kleederen der dienstboden, enz. Ook de Edammerkaas ontbreekt
met (die ondertusschen alleen ‘groot’ en ‘plat,’ niet bolrond wordt genoemd); de
koek- en banketsoorten worden behoorlijk gegroepeerd.
De eigenaardigheid van het ‘smokkelen’ (bl. 163) is niet vergeten, en alle die
bijzonderheden worden menigmaal met aanhalingen uit nederlandsche schrijvers
toegelicht.
De keurige plaatjes beantwoorden aan alle eischen der zincographie; de kaart is
uitmuntend.
Moeten wij ten slotte nog eenige aanmerkingen maken, zoo zij dit gedaan, op
uitdrukkelijk verzoek van den schrijver.
De gedeelten van het werk waarin (doch steeds als bijzaak) van het kerkelijk leven
en streven in Noord-Nederland wordt gesproken hadden gerust mogen wegvallen,
zonder aan het werk te schaden.
Ik zou haast zeggen: zoo vele volzinnen, zoo vele schattingen, die niet op ernstige
studie berusten.
Dat de schrijver den ‘heldenkamp’ (2), den ‘reuzenstrijd’
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(21, 58) onzer voorouders bewondert is in vele opzichten te verklaren; dat hij daarbij
de Watergeuzen bijzonder verheft berust wel eenigszins op een verouderd oordeel,
doch is niet wat ik bedoel; dat in de zestiende eeuw door ‘edelmoedigheid’ aan de
katholieken werd toegelaten hun ‘geloof te behouden’ (31) is wel eene al te
geestdriftige opvatting der gebeurtenissen.
Het tegenwoordig Nederlandsch leven besprekende, zegt de schrijver op bl. 30:
‘Alle klassen der maatschappij houden zich duchtig met theologie op en lezen eene
groote menigte theologische schriften’; doch op bl. 63 heet het: ‘Wie onttrekt zich
nog wel tegenwoordig aan den geest van ongeloof, althans van onverschilligheid
tegenover elke Kerk.’
Hierin ligt eene tegenstrijdigheid. Daarbij wordt dan in enkele volzinnen van
‘buitensporige eischen’ der geloovigen, van ‘priesterheerschappij’ enz. gesproken,
uitdrukkingen die, dunkt mij, in zulk boek (zonder bewijzen of voorbeelden) minder
op hare plaats zijn.
Op bl. 34 noemt de schrijver de Doopsgezinden Anabaptisten. De Anabaptisten
of Wederdoopers waren de misbruikers der leer van Menno Simonsz, niet zijne
volgelingen.
Van nederlandsche tijdschriften en dagbladen sprekende, noemt de schrijver er
slechts eenige en wel van eene bepaalde kleur. Er blijven vele belangrijke ongenoemd.
De Nieuwe Rotterdammer spant de kroon, hiervan wordt zelfs de inschrijvingsprijs
opgegeven (bl. 140). Op bl. 127 noemt de schrijver De maatschappij tot nut van 't
algemeen, ‘het Hollandsche Willemsfonds.’ Het Nut ontstond in een tijd van uitgedrukt
prozaïsch-rationalistische richting en kreeg, in 't verloop der tijden, na 30-40 jaren
eenen geest, waarbij de godsdienstige gevoelens van alle gezindheden beter werden
geëerbiedigd. In de maatschappij Willemsfonds geschiedde het tegenovergestelde.
Voor een 25tal jaren door mannen van door en door geloovigen, conservatieven geest
gesticht, onder den welbekenden naam van den in 1846 gestorven Willems, houdt
het zich thans meer en meer van alle uiting van godsdienstig leven verwijderd, zoo
zelfs dat uit den bundel oude liederen, die Willems heeft nagelaten, en waarvan hij
zelf de godsdienstige liederen de schoonste keurde, bij den herdruk door het
Willemsfonds deze ‘schoonste liederen’ achterwege werden gelaten.
Dat ‘wantrouwen jegens het katholicisme der Hollanders (bl. 31) een der redenen
is, waarom de Noord-Nederlanders over 't algemeen zoo koel blijven tegenover de
Vlaamsche beweging’, is naar de ondervinding van Ref. g e h e e l o n j u i s t .
Wat mij betreft heb ik in Noord-Nederland de Vlaamsche beweging nog nimmer
als eene beweging door katholieken begonnen hooren aanduiden.
Dat in Nederland (bl. 143) het vrouwelijk voornaamwoord haar in plaats van het
mannelijk wordt gebezigd, mag eene uitzondering wezen. Algemeen is het
omgekeerde het geval.
De huisvrouw gebiedt: ‘Mietje, de lamp! Zet 'm maar op de tafel.’
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De boer roept uit: ‘De koe heeft gekalfd! Pas op dat i geen kou vat.’ Enz.
Op bl. 13 zegt de schrijver, als spreekwoord: ‘Een kus is maar een afvegen.’ Jonger
gebruikelijk is:
Een kus is maar stof;
Wil je 'm niet hebben, dan veeg je 'm of.

Op bl. 86 leze men in pl. van (boterham) strookjes, de eigenaardige uitdrukking
reepjes, en op blz. 168 had de schrijver in plaats van ‘eerst links varende, dan weer
rechts,’ de geijkte uitdrukking laveeren kunnen gebruiken.
Ten slotte. Onze eerlijke schrijver laveert niet. Wij houden het niet voor mogelijk,
dat hij, om aan zijnen uitgever, het Willemsfonds, te behagen in sommige willekeurige
schatting is vervallen. Wij schrijven de kleine gebreken van het boek toe aan de
geheele opvoeding des schrijvers, aan veronachtzaming der studie van de historie
en aan den ongelukkigen strijdgeest die in België heerscht.
Gelijk ik zeide, kunnen, zonder eenige schade aan de verdeeling, de économie en
de waarheid en klaarheid, de geestigheid en het treffelijke van het boek te doen, uit
eenen volgenden druk de aangewezen volzinnen gerust wegblijven. Het boek zal er
door in aantrekkelijkheid winnen, die het nu reeds in groote mate bezit; want de
kleine vlekjes verduisteren ter nauwernood de groote verdiensten van het werk.
Ref. heeft hiermede, dunkt mij, aan den u i t d r u k k e l i j k e n w e n s c h des
schrijvers voldaan, bewezen dat hij de studie van de eerste bladzijde tot de laatste
(met groot genoegen) heeft gelezen en oprecht zijn oordeel heeft willen mededeelen.
Wij wenschen aan het werk eenen tweeden en volgende drukken, bijzonder met
de kleine voorgeslagen wijzigingen.
P. ALB. TH.
Almanak voor Nederlandsche Katholieken, onder redactie van J.C. ALBERDINGK
THIJM en JAN F.M. STERCK. Ao Di 1894, 4e en 44e Bundel. Amsterdam, C.L. Van
Langenhuysen.
Onder bovenstaanden titel is deze Almanak nu reeds sedert 43 jaren met roem
bekend. De piëteit der uitgevers heeft daaraan eenen tweeden titel, ‘Het jaarboekje
van Alberdingk Thijm’, toegevoegd, omdat Josephus Alb. Th. een der stichters is.
Zeer gelukkig komt ons dat dubbele, ietwat onjuiste opschrift niet voor. Doch wat
doet dit ter zake, als de inhoud van den 43n Bundel maar aan de 42 voorgangers
beantwoordt!
Is dit nu juist geheel het geval, terwijl Alberdingk Thijm zaliger, noodzakelijk
eraan ontbreekt?... 't Valt niet te ontkennen dat hij van zijn Almanak het voornaamste
sieraad was.
Ondertusschen kan ook een bloemruiker zonder la reine des fleurs een bevallige
bouquet zijn en kan men prettig en zwierig dansen, al is het niet met de bruid zelve.
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Namen als die welke wij hier vinden, en waarvan wij er in de 40 eerste bundels
misten, waarborgen den kunstrijken geest van het boek.
Wij begroeten daaronder met vreugde de bijdrage van den begaafden Benedictijn
van Heteren, welke de lezers verleden jaar in dezen Almanak en herhaaldelijk in de
Dietsche Warande ontmoetten.
De vlijtige geleerde schreef eene verdienstelijke studie: Kloostergebouwen in de
middeleeuwen. De abdij te Egmont. De titel is wat algemeen. ‘Middeleeuwen’ is een
groot, een wijd begrip. De historiestudie is sedert 50 jaar te veel gevorderd, om de
9e, 11e, 13e, 15e eeuw, enz. niet duidelijker te onderscheiden, en bijvoorbeeld te
spreken van de staatkunde, de aardrijkskunde, de Kerk, het tooneel der
‘middeleeuwen’, bij het groot verschil wat tusschen de tijden van Karel den Groote,
Barbarossa, Maximiliaan I, enz. bestaat.
Trouwens de schrijver schildert ‘den bouwkundigen toestand der abdij van Egmont
in de zestiende eeuw’; hij laat daaraan eene inleiding met eenige algemeenheden
over vroegeren kloosterbouw voorafgaan.
Eere zij aan den wakkeren werker, welke alle bijzonderheden met ijzeren vlijt
heeft bijeen gegaard en daarvan rekenschap geeft aan den voet der bladzijden.
Doch wij willen van voren af beginnen.
Na eenen heilwensch en Memento van den Redacteur Sterck opent het boekje
(achter den Kalender en vóór het Mengelwerk) met een gedichtje van Dr. Schaepman
op den Zilveren Bruiloft van Jos. Alb. Th. (1871) en eenige regels van dezen ‘In het
Album’ van Mijnheer Béguin (1860).
Pater Allard levert dan eene ernstige historiestudie over Flandrina van Nassau, de
heldin reeds vroeger door hem behandeld, hier met beeltenis versierd.
Reeds het vierde eener eeuw is over de eerste uitgave dier studie verloopen. ‘De
blijde vooruitgang der geschiedvorsching’ heeft aan den schrijver, zoo niet een hoorn
van overvloed, dan toch eene goede maatvol stukken en stukjes in handen geleverd,
welke zijne studie nog komen opklaren en versieren. De bescheiden zijn zoo belangrijk
dat zij allen in een eenig opstel niet konden worden verwerkt en de beschouwing van
Flandrina's beoefening der ‘heldhaftigste deugden eener hoogere orde’ dan die harer
broeders, voor het volgend jaar wordt bespaard.
De schrijver zij innig gedankt voor zijne zorgvuldige en levendige bewerking van
dit belangrijke en nationale onderwerp.
Na eene rij kleine gedichtjes volgt eene historische lyrische ontboezeming in proza,
van eenen ongenoemde; weder een handvol nette gedichten van den
wel-verdienstelijken Ant. L. De Rop, en dan het slot der studie van verleden jaar van
J.A. De Rijk, over Het Ursulinenklooster en pensionaat ‘Jerusalem’, te Venray, 182
bladzijden, waarin met andere bijzonderheden een ‘huiselijk feest’ wordt beschreven.
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Daarop volgen nog bijdragen van A.C. van Roermond, Edward Boom, De Veer, De
Leythe, Mevr. Bongartz; J.J. Graaf verdedigt het gebruik van bloemen in kransen
bij begrafenissen en op kerkhoven, doch stemt in met de bisschoppelijke voorschriften,
die het misbruik ervan tegen gaan. De mededeelingen ‘Uit oude papieren’ van †
Welvaerts, van Lommel en Jan Sterck zijn nuttige bijdragen voor geschiedenis en
oudheidkunde. Van Linde, van den Heuvel, Mes, en Feestrijmen (van J.A. Alb. Th.)
besluiten de schoone verzameling. Eindelijk zij nog de bijdrage van den eersten
redacteur met erkentelijkheid geprezen: J.W. Brouwers z.g. wordt daarin op historische
wijze, bijzonder als priester, herdacht.
Oud-Holland. Jan F.M. Sterck. Het Boelens- of Otters-koor aan de ‘nieuwe kerk’
te Amsterdam (uit Oud-Holland 1893, 11e jaargang). De 15e eeuwsche g o t h i s c h e
kerk op den Dam wordt gerestaureerd. In België weet men niet algemeen dat Vondel,
ofschoon niet zeer gothisch gestemd, die kerk ‘de koningin van Amstels
hoofdgebouwen’ noemde. Zij ging door de ‘Reformatie’ voor de katholieken verloren.
Sterck schrijft daarover een belangrijk stuk, waarin na eene algemeene beschouwing
over de wijze van kapellen te bouwen in de 15e eeuw, de geschiedenis der
Boelens-kapel en die der familie welke haar stichtte, grondig en nauwkeurig
behandeld, en met oorspronkelijke stukken wordt gestaafd. Verder wordt de wensch
geuit dat de tegenwoordige bezitters der Nieuwe kerk, die met zooveel kunstzin
bezield blijken te zijn - dit Saint Denys van de Amsterdamsche burgemeesters en
Patriciërs - zuiveren van het vuil en zand, waardoor zij nu onteerd wordt, en de
Boelens-grafkapel, dat heerlijke monument van den roem der oude Amstelstad, voor
verderen ondergang behoeden.
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Inhoud van Tijdschriften.
België.
Belfort. 11-12-1. Van Genck: Heraclius of de Kruisverheffing. Martens: De tempel
der wetenschap. Scharpé: Van Reinaerde. Oostdam: † C. van Koetsveld. De Lepeleer:
Ernst Wante's Hij heeft voor ons geleden. Fransche aanspraken v.J. David. Scharpé:
Guido Gezelle. Winkler: Germaansche plaatsnamen in Frankr. Muziekanten in de
natuur. Klankverander. voorkom. in de westnederfrank. eigennamen der Charles de
St Bertin.
Biekorf. 21-23. De Cholera. 't Fransch in Africa. Lydwina v. Schiedam (1421).
Liever en Moeten. Bulteel. Gelde = Gilde. Westvl. Oordnamen. Oude spell. d. dorpen steênamen v.W.-Vlaand. Sweven of Swaven in Vlaand. en Friesland. Hoe dient
onze tale te heeten. Osteghem. Nieuwe vlaamsche Bijbel. Doom en stoom.
Bulletin de la Soc. de Géogr. 5. Hist. de l'école cartograph. anvers. au 16e s. Le sol
du Katanga au point de vue agricole. Le tour du monde au 20e s.
Dicht- en Kunsthalle. 9-10. Jaroslav Vrchlisky. Kunstenaars ten dienste d. Heraldiek.
Onze taal in de Kamers. De belg.-fransche dagbladen en de vlaamsche beweging.
Fédération artistique. 3-11. L'art social. La ligne. Smith-Hald, peintre norvégien.
Instr. de mus. anc. et mod. J. Joachim.
Loquela. 3-4. Blok slepen, burrelen, djagonze, gebijen, foefe, ippentakken, kobbolie
loop, moederpattyn, omenden, pemelen, pijlsteertroche, poenen, trijltrul, wemelboor;
akkerbuk, begarzen, djane, dretsen, krammatte, maarliereput, nesschigheid,
panukkelen, slavendelen, tjeuteka, vuilkerte, warijsteren.
Magasin littéraire. 10-12. La quest. des classiques. Les peintres du peuple: Const.
Meunier. Edgar Tinel. Vie simple par Edm. Picard. La revanche de l'Idéal.
Museum (Nederl.) 7-8. Bergmann: Oudste herinneringen. H. Peeters: Opoffering,
drama in 4 bedr.
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Revue de l'Art chrétien. 6. Châssis de vitrail découv. à N.-D. de Château-Landon.
Décorat. polychrome de l'architecture. Justif. archéol. des reliques de Ste Cécile à la
métrop. d'Albi. Les princ. du beau en architecture. Tombeau d'un évêque du 14e s.
Cloche d'Héricourt, 16e s. Peésie liturg. du moyen-âge, p. Ulysse Chevalier. Analecta
hymnica etc. p. Dreves. L'infl. de l'acc. tonique s. la struct. mélod. et rythm. de la
phrase grégor. p. les bénédictins de Solesmes.
Revue Bénédictine. Janv. Lect. de table des moines de Marchiennes au 13e s. Hist.
des monast. bénéd. de la prov. de Reims.
Revue Générale. 11-12. Th. de Wysewa. Le Salon de Bruxelles. Les langues ancienn.
à Giessen.
Toekomst. (De) 10-11. De vrouwel. opvoed. De Telautograaf. Hoog. onderwijs voor
het volk te Gent.
Vlaamsche School. De drie Portieljes, bl. 165. De aesthet. v. het leelijke, 168.
Lambeaux' Dronkenschap.
Volk en Taal, 5-6. Het keeinen. Den oest inhalen. Volks- en kinderspelen, Het
Varewijkhof in 't land v. Waes. De folklore in 't onderwijs. Fransche tijd te
Oudenaarde.
Volksleven. (Ons) 11. De heksenprocessen in de Nederl. in de 15e en 16e eeuw.
Verminken onzer plaatsnamen. Spotnamen op steden en dorpen.

Nederland.
Familieblad. (Nederl.) 9-10. Brielsche vroedschap 1618-1794 betr. de fam. Keyser,
Meeuwesteyn, de Graaff, v. de Bergh. Oudste grafboek. d.S. Jacobskerk te 's Hage.
Geneal. v. Marselis, Verster, Scharp, v. Sittart.
Gids. (De) 12. P. Muller: Schainhorst's Max Lehmann. Kielstra: Het eiland Bali.
Emants: Japansche worstelaars. Hubrecht: De zon of de klok. Van Hamel: De Fransche
tragedie. Van Hall: Ibsen's Rosmersholm. Lapidoth's Goëtia. Coppée's Mon franc
parler.
Illustratie. (Kath.) 14-22. Cromwell bij Milton, n. Merté. Wedrennen in d. circus
Maximus, n. Ademollo. Zusje's dood, n. Stokes. De droom d.h. Cecilia, n. Azambre.
Profetisch gezicht v. Ezechiel. n. Sarrocchi, Pastoor Kneipp. Het doodbed v. Iwan
den verschrikkelijke, n. Maimann. De Sobere en De Smuller n. Siegert. De h. Familie
n. Roeber.
Katholiek. (De) 12-1. Beysens: Jan v. Arkel, bissch. v. Utrecht. Van Cooth:
Schaepman's Leo XIII. Poelhekke: Shakespeare en de Reformatie in Engeland.
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Hageraats: Van Hoogstraten's Gedichten. Jansen: Van de Wiel's Gregoriaansche
Zang.
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Noórd en Zuid, 5. Te Winkel: Nederl. spreek- en schrijftaal. Groothuis; Van
Koetsveld's Schetsen uit de Pastorij te Mastland. Van Moerkerken: Coleveldt's
Hartoginne van Savoyen. Den Hertog: Da Costa's meesterw. Aanteek. bij: Wachter,
wat is er v.d. nacht? Uit Potgieter's Proza: 't Is maar een Penneliker.
Maandblad v. muziek, 8. Opkomst v.h. tooneel in Frankr. en en de Ballets de Cour.
Mantegazza's Boek der Extase. De Wagnervoorstell. te Munchen. De Graner Mis
van Lisst.
Oud-Holland. XI, 3. Oude holl. kunst in Schotland. Marnix als teekenaar.
Rembrandt's verhoud. tot Jan Six. Een letterk. zeeman: Elias Herckmans. Briefwiss.
van Oranje en Wesenbeke.
Spectator (Nederl.). 44-52. Forster's Reise am Niederrhein 1790. Wilde's Salomé
(drama). Geldersche Volksalm. Blok's Gesch. v.h. nederl. volk. Vosmaer en
Rochussen. Micheels' Van Duyse. Lapidoth's Goëtia. Kipling's Balladen. Groningsche
volksalmanak. Een schilder van Tahiti: Paul Ganguin. Couperus' Majesteit. De drie
Marissen. Theod. Mommsen gehuldigd. Herinn. aan S. Maria del Carmine te Napels.
Rembrandt Imitator.
Studien op godsd., wetensch. en letterk. gebied. 3. Eenheid of verscheidenh. d.
grondtalen. Gedichten op Duk v. Heussen. Kunstm. gevormde of natuurl. ontwikk.
wereldtaal?

Duitschland.
Alemannia. 2. Das myst. Leben d. Nonnen v. Kirchberg i. 14. u. 15. Jahrh. Die
Univers. Freiburg 1818-1852. Urkundliches zu mhd. Dichtern: Fleck, Absolon,
W.v.d. Vogelweide. Ortsneckereien. Gassenlieder.
Annalen d. Histor. Vereins f.d. Niederrhein. 56-57. Erzbischof Dietr. v. Moers u.
die Stadt Köln 1414-1424. Erdbeben im 17-18. Jahrh. i.d. Aachener Gegend. Histor.
Litterat. d. Niederrh. i.J. 1891. Annalenregister Papst Martins V. Hausweberei im
Kloster der Tertiarier zu Köln. Das gräfl. v. Mirbach'sche Archiv. zu Harff 1462-1463.
Anzeiger d. German. Museums. 5-6. Goth. Brunnen v. Ende d. 15 Jahrh. Die
Chemie d. Markgraf. Friedr. I.v. Brandbg. Bücherausstattg. Schreibpult d. 17. Jahrh.
Schloss Bösenbrunn. Techn. Verwendung d. Papiers.
Centralblatt (Litterar.). Oct.-Nov. Fr. Nietzsche, Die mittelalt. Lebensbeschr. d.
Bonifatius. Fra Paolo Sarpi. Deutsche Lyriker d. 16. Jahrh. 100 ostpreuss. Volkslieder.
Bildende Kunst i. Böhmen. Hymnarius Severinianus. Höfische Epik.
Fl. Blätt. für Kirchenmus. 11-12. Weihnachtsfeier bei Kirchenchören. Zur
Orgelbaulrage. Einheit u. Mannigfaltigkeit i.d. Liturgie.
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Gesellschaft (Die). 11. Franz Stuck. Der Fall Tristan. Juliane Déry. Russland in
Paris. Fulda's Talisman u. die Unterhosen.
Jahrbuch (Histor.). 4. Karl. I.u. Cromwell. Geheime pol. Verbindgn d. Deutsch.
i.d. erst. Hälfte des 19. Jahrh. Formelbuch d. päpstl. Kanzlei v. 14. Jahrh. Aktenst.
z. Gesch. d. Papstes Urban VI. Karl. V. üb. Ferd. d. Kathol. Vorschlag d. Bisch. v.
Breslau an Papst Klem. VII. Uebingers Nic. Cusanus. Gottlob's Päpstl.
Kreuzzugssteuern d. 13 Jahrh. Brandi's Gesch. d. Abtei Reichenau.
Magazin f. Litterat. 44-52. Nietzsche's Vorwort zur Götzendämmerung. Roberts'
neues Schausp. Chic. Voss' Arme Marîa. Der deutsche Roman. Widmann's Jenseits
v. Gut u. Böse. † Tschaïkowsky. Leoncavallo's Medici. Hauptmann's Hannele. Jonas
Lie, der Nordische Erzähler. Zwei Satiriker: Panizza und Otto Ernst. Lindau's Der
Andre. Der dichter Lemaitre. Das norweg. Litteraturjahr. Geistiges Leben in Frankfurt.
Strindberg's Spiel mit dem Feuer. Rosegger's Bulthaupt's, Held's Gedichte. Ungarische
Litteratur 1893. Ibsen in Frankreich. Tolstoï's neues Werk: Das Reich Gottes ist in
euch.
Stimmen aus Maria-Laach. 10-1. Beissel: Die heil. Geräthe u.d. geistl. Kleidg. bei
d. päpstl. Messe i. 8. Jhdt. Schmitt: Der falsche Bald. v. Flandern. Kreiten: Die Lieder
des Mirza-Schaffy. Spillmann's Wunderblume v. Woxindon. Beissel: Aelteste
Mosaiken d. röm. Kirchen. Pfülf: Erziehung d. bayer. Wittelsbacher. Wasmann: Das
Kuckucksei u. seine Rätsel. Baumgartner: Der irische Dichter Aubrey de Vere. Von
Detten's Dom u. Klosterschulen d. Mittelalters.
Zeitschr. f. christl. Kunst. 8-9. Urspr. d. Dürer- Madonna im Kölner Museum.
Mittelalterl. Mosaiken v.S. Marco in Venedig. Französ. Elfenbein-Medaillon d. 15.
Jahrh. Mantelschliesse d. 13. Jahrh. Kunsthistor. Congress in Nurnberg. Alte Theile
d. Pfarrkirche zu Oberdollendorf. Mittelalt. Mosaiken v.S. Marco zu Venedig. Alte
Kunstwerke auf d. Landesausstellg. zu Innsbruck. Beissel's Vatikan. Miniaturen.
Nieuw Sociaal Tijdschrift. Sedert een jaar verschijnt bij den uitgever Jos. Baer, te
Frankfort a M., een tijdschrift in klein folio onder titel Blätter für soziale Praxis in
Gemeinde, Vereinen und Privalleben, onder de hoofdredactie van Dr. N. Bruckner.
Het tijdschrijft verschijnt iederen woensdag. De inschrijvingsprijs is per halfjaar 5
Mark. Het doel dezer Blätter wordt aldus opgegeven: een middenpunt te vormen
voor alle uitingen van sociaal belang in de gemeente, de provincie, groote en kleine
vereenigingen, enz. Men wenscht door eene levendige en algemeen begrijpelijke
schildering van de sociale toestanden en het bijeenbrengen van gewichtige proeven,
voorstellen en reeds bereikte uitkomsten op het gebied van de populaire sociale
staatkunde en de bijzondere weldadigheid, een altoos
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stroomende bron ter opheldering van genoemd streven te doen vlieten. Daarom wordt
reeds in de 4 eerste afleveringen eene groote verscheidenheid van studiën geboden,
waaruit wij de volgende vragen aanwijzen: Het vraagstuk der woningen. Het stedelijke
geld- en belastingswezen. De regeling der arbeiden. De taak der gemeente in dat
opzicht. De volksschool en andere kweekscholen. Het armwezen en de liefdadigheid
in 't algemeen.
Jahrbücher und Jahresberichte des Vereins für. Meklenburgische Gesch. und
Althk. 58 Jahrgg. 1893.
Deze bundel, welken wij voortaan regelmatig aankondigen, houdt eene groote
menigte bijzonderheden in welke ook voor Nederland van belang zijn: b.v. een reeks
nieuws over volksbeschaving (folklore) in plat- en nederduitsch; verder:
mededeelingen over Lubecksche bouwkunst, muntkunde, letteren, handel, onderwijs,
plaatselijke aardrijkskunde, enz.
De Jahrbücher worden uitgegeven door Archivrath Dr. H. Grotefend, als eerste
secretaris van het Verein. De onlangs uitgegeven jaargang bevat:
Rudloff: Zur Topographie der Länder Schwaan und Lang. Stieda: Rostocker
Tonnen-Ausfuhr u. Einfuhr-Verbote. Techen: Aus dem Amtszeugebuche der
Wismarschen Wollenweber. Crull: Hinrich Stenmetz: Cap. z. St. Marien zu Wismar.
Wehrmann: Meklenburger auf dem Pädagogicum in Stettin. v. Bulow: Aus dem
Reisetagebuch des Herz. Ph. Jul. v. Pommern-Wolgast (1602), Koch: Zr. Baugesch.
des Schlosses zu Rossewitz. Id.: Ein Giebelhaus der Fruhren in Güstrow Stieda:
Versuche z. Einburg. der Seidenindustrie i. Meklenburg. Wunderlich: Der Munzfund
von Ganzlin. Beltz: Wendische Alterthümer. Stühr: Die Bevölkerung Meklenburgs
am Ausg. des Mittelalters, Stieda: Der Goldschmied zu Grabon.

Frankrijk.
Art (L'). Nov.-Déc. Reliure du trés. de la basil. roy. de Monza. Les dern. fouilles en
Chaldée. Barthélemy Menn. Les Quatre-Saisons de Mignard. Gobelins du 17e s. Les
Faïences mortes. Les frères Le Nain. Musées néerlandais. La société vénitienne au
18e s. Musées lapid. du Midi. Ch. Fechter.
Polybiblion. 11-12. La Dorotea de Lope de Vega. La litt. franç. au 17e s. p. Stiernet.
Impress. de Hollande: Petits Maítres, p. Estaunié. La Peinture en Europe, p.
Lafenestre. Esq. litt. p. Montégut. La France et ses colon. au 19e s. p. Lalanne.
Correspondant. Oct.-Nov. L'architecture, la marche histor. dans l'humanité.
L'Allemagne nouvelle. Un français russophile au 18e s.
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Etudes relig. Oct. Trois X en fer trouvés en Chine. Du rythme ds. la poésie chantée.
Inscript. du 17e s. sur St Bernard.
Nouvelle Revue. Oct.-Nov. Vie de famille de Tolstoï. Procès de sorcell. au 17e s.
L'idéalisme et le réal. ds. le roman. Amus. des villes d'eaux au moy.-âge. L'hôtel de
Bourgogne et les orig. de la Com. Française.
Rev. archéol. Juill. OEuvie de Pisanello. Cachets d'oculistes romains. Terminol. d.
monum. mégalithiques. Lessing archéologue.
Rev. d. Deux Mondes. Oct.-Nov. La chimie ds. l'antiquité. Encore Vict. Hugo. La
réf. orthogr. L'oeuvre de Maupassant. Le Caire et les mosquées.
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Omroeper.
De Nederlandsche taal in Natal. - In het jaarverslag van den Hollandschen consul
te Port-Natal troffen wij de volgende opmerking aan:
De Nederlandsche taal sterft hier, helaas! hoe langer hoe meer uit, en wel, het is
vreemd, door de weinige belangstelling van de Nederlandsch sprekende bevolking
of z.g. Afrikaners zelven. Ofschoon de regeering het hare doet, om aan de kinderen
van de Hollandsche Afrikaners onderwijs in hunne taal op de scholen te verstrekken,
wordt hiervan maar door weinigen gebruik gemaakt, zooals de statistieken van den
Raad van onderwijs aanwijzen.
Afrikaansch-Nederlandsch sprekende ouders geven er meestal de voorkeur aan,
hunne kinderen naar de Engelsche school te zenden. Dit mag niet bepaald worden
toegeschreven aan de zucht om hunne eigene taal te verloochenen, maar wel aan den
wensch om de voordeelen te genieten die de kennis van de officiëele taal des lands
soms met zich medebrengt, even goed als de kennis van de Nederlandsche taal in de
Transvaal of den Oranje-Vrijstaat tot aanbeveling kan strekken.
Er zijn overigens in deze kolonie 4 Hollandsch-Afrikaansche boerenvereenigingen:
de Dundee, de Ladysmith, de Weenen en de Unvoti-boerenvereeniging, welke zich
ten doel stellen de belangen van den landbouwer te bevorderen en in hunne pogingen
bijgestaan worden door het eenige, alhier in het Hollandsch-Afrikaansch verschijnende
nieuwsblad ‘De Natal Afrikaander’.
Prijsboeken zonder God. - Gittée's Contes populaires du pays wallon werd door
verscheidene waalsche gemeenteraden als prijsboek van de hand gewezen, omdat er
in zekere sprookjes ‘van God gesproken wordt, en het van gewicht is, dat woord uit
de boeken voor de jeugd te weren’.

Toonkunst.
Franciscus. - Op 't jaarlijksche Nederrijnsche muziekfeest of festival, hetwelk dit
jaar, met Pinksteren, te Aken zal worden gevierd, zal Tinel's Franciscus den eersten
dag worden uitgevoerd.
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Mozart. - Tempora mutantur! Terwijl men den ‘goddelijken Mozart’, toen hij nog
leefde, niet veel meer voor zijne toondichten betaalde dan de waarde van het papier,
is er thans te Parijs een handschrift van Mozart verkocht voor 2750 franken. Het
bevat 6 sonaten die M. in den ouderdom van 18 jaren te Parijs componeerde. Dit
handschrift was o.a. in 1892 te Weenen tentoongesteld.
Wagner en Norma. - Toen Richard Wagner stedelijke kapelmeester te Riga was,
in 't jaar 1837, las men in het Rigasche Dagblad het volgende: ‘Op zaturdag, d. 11n
December, zal, ten voordeele van den ondergeteekende, voor de eerste maal uitgevoerd
worden:
NORMA,
opera in 2 bedrijven van Bellini. De ondergeteekende meent zijne hoogachting voor
den kunstzin van het publiek niet beter te kunnen uitdrukken, dan door de keus dezer
opera tot zijne benefiet-voorstelling, welke hem is toegestaan, wegens de zorg die
hij gewijd heeft aan de opleiding van jonge muzikale talenten voor het tooneel dezer
stad. Norma is van al Bellini's werken datgene wat met rijkdom van melodien
allermeest inaerlijken gloed en schitterende waarheid vereenigt. Zelfs de grootste
tegenstanders der nieuwe, Italiaansche muziek zijn tegenover dit toonwerk
rechtvaardig genoeg om te erkennen, dat in deze compositie zich eenen innigen drang
openbaart, die tot het hert spreekt, en de vijand is van alle moderne oppervlakkigheid.’
Riga, 8 December 1837.
(Geteekend.)
Richard Wagner, Kapelmeister.
Over Wagnerianisme. Hauptmann, de onlangs gestorven zeer merkwaardige, edele
toonkunstenaar, schepper van een aantal heerlijke simfonische werken, was (half uit
overtuiging, half uit afkeer van de Wagnerdrift) in zijne woorden een
anti-Wagneriaanm. Toch ging hij b v. Lohengrin hooren. Toen hij terug kwam:
‘Welnu?’ vroeg men hem.
‘Welnu, 't was wonderlijk schoon’, antwoordde hij. Iets beviel mij niet, - de
muziek.
Toen hij Tristan gehoord had, zeide hij: ‘Men moet zulke werken herhaaldelijk
hooren, maar ik ga er niet meer heen.’
Op zeker conservatorium-examen,
'k en weet niet waar,
Maar 't feit is toch waarachtig,

vroeg de professor eenen leerling: ‘Hoe vele sinfoniën heeft Beethoven geschreven?’
Hij antwoordde snel ('t was een Waal): ‘Trois, monsieur le professeur,’ La
pastorale, l'Eroica et la Neuvième.’
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Grand Dieu sau - vez le Roi!
In de Kolnische Volksztg. No 652, van Dinsdag 21 Nov. 1893, leest men: dat God
save of Heil Dir niet van engelschen o o r s p r o n g is. De markiezin van Crequi
(1701-1803!) heeft dit lied (zegt deze) de eerste maal in St. Cyr gehoord, toen zij,
13 jaren oud, aan den koning werd voorgesteld. Het lied werd steeds gezongen, als
de koning ter kapel van 't instituut verscheen. Drie dames van St. Cyr verklaarden
in 1819 dat zij eveneens dit lied in de karel hoorden zingen en het niet voor een
engelsch lied moet gehouden worden. De toonzetter, zeggen die dames, is Baptist
Lully, die voor St. Cyr ook een Ave maris stella enz. schreef. Eene der dames hoorde
't lied nog zingen op een' keer dat Lodewijk XVI in 1779 de kapel bezecht. Iedereen
kent daarvan den tekst van buiten, welke aldus begint:
Grand Dieu, sauvez le Roi!
Grand Dieu vengez le Roi!
Vive le Roi! Enz.

Men schrijft, zeggen de dames (Anne Thibault de la Noraye, P. de Monstier, Julienne
de Pelagrey), den tekst toe aan Mad. Brinon, vroeger de bestierster van het huis. - In
de Mémoires der hertogin van Pesth lezen wij, dat Handel dit lied afgeschreven (?)
en koning Georg 1 aangeboden heeft.
De Nordd. allgememe Zeitung, verhaalt dat d. 17n Dec. 1893, honderd jaren waren
verloopen sedert dat dit lied in Berlijn bekend is geworden. De dichter van den tekst
is de Flensburger godgeleerde Hendrik Harties, die het gedicht opdroeg aan Christiaan
VIII van Denemarken, en dat het allereerst in het Flensburger Weekblad van 1790
verscheen.

Tooneel.
Dramatica sacra is een tijdschrift voor gewijde tooneelkunst. De 6e aflev. houdt in:
1. Eene korte geschiedenis van het chr. drama. 2. De Onbarmhertige knecht, geest.
spel in 3 bedrijven. 3. Calderons waarde als dram-dichter. 4. St. Kiliaans-feestspel.
5. Een Plaat met kleederdrachten. Het zij den liefhebbers aanbevolen.
Hingen. Er is verschenen: Geschiedenis der gemeente Hingene, in 30 hoofdstukken,
met uitbreidingen en bewijstukken, versierd met talrijken gravuren, door Leopold.
Mees, gemeenteraadslid en oud-onderwijzer te Eikevliet. Prijs fr. 6,00.
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De graveur Sylvius. Martinus Nijhoff, te 'sGravenhage, geeft uit: Reproductions
d'anciennes gravures d'orfèvrerie hollandaise. - Tome II. Balthasar Sylvius. Quatre
suites d'ornements. (Entrelacs, rinceaux etc.) fl. 25. - Tome III. L'oeuvre de Michel
Le Blond (Blondus). Reproduit par la photogravure et accompagné de notices
biographiques et du catalogue raisonné de son oeuvre complet, par M.J.-Ph. Van der
Kellen, Directeur du Cabinet des Estampes à Amsterdam, Auteur du Peintre graveur
Hollandais, etc.
Reeds verscheen: Adam van Vianen. De drie werken bijeen zijn verkrijgbaar voor
fl. 95 = fr. 198.
Africa. Mr. Joan Bohl, lid der twee koninklijke academiën van België, schrijft in
Nederland, bl. 97 tot 117, 1894, eene studie over Africa van E. Descamps. Zij is
verdeeld in vijf hoofdstukken: I. Keizer Augustus, II. Koning Leopold, III. De Sultan
van Zanzibar, IV. De koning van Ouganda, V. Koning Robert. Bohl zegt: ‘Men moet
het geheel gelezen hebben, om te beseffen, met welk meesterstuk de heer Descamps
de wereldlitteratuur heeft verrijkt.’
Na den dichter bij Horatius, Virgilius, Petrarca, Pierre Corneille, Racine, Voltaire
en ook Shakespeare te hebben vergeleken, schrijft de opsteller tegen 't einde zijns
werks: ‘Aldus is het geschied dat met eene tusschenruimte van 550 jaren, twee
geleerden (Petrarca en Descamps) een meesterwerk voortbrachten gewijd aan
“Africa.” Beiden behaalden daarmede eene schitterende overwinning... Beiden werd
de lauwer toegewezen... Rechtsgeleerde, staatsman, dichter van den eersten rang,
strekt Descamps, zijn vaderland tot eer... Van Leopold II is men de waardeering van
het groote gewoon.’
Kon. Vlaamsche Academie. De zittingen van November en December 1893, waren
door een treurigen draad aan elkander geknoopt: door ziekte en dood.
De onderbestuurder, K. Stallaert werd in zijne afwezenheid tot bestuurder voor
het jaar 1894 verkozen en met groote meerderheid Dr. H. Claeys als onderbestuurder
aan zijne zijde geplaatst. Het bericht daarvan bereikte Stallaert niet meer. Hij was
intusschen reeds overleden.
Thans was de vraag: Moet men den bestuurder door een lid buiten het bestuur
vervangen, of volgens de gewoonte, den zooeven gekozenen onderbestuurder tot
bestuurder benoemen.
De bestuurder Génard stelde het laatste voor en daarbij de algemeene toejuiching.
Doch men verkoos de geheime stemming, die weldra bewees dat bijna allen den heer
Claeys tot bestuurder verlangden te kiezen.
Hierop werd dan verder de heer Dr. Hansen tot onderbestuurder voor 1894 gekozen.
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Vervolgens werden de belangen van het Biographisch woordenboek besproken en
de heer De Potter tot lid der Commissie voor middelnederlandsche letteren gekozen,
ter vervanging van den heer Van der Haeghen.
Er zullen nog andere verkiezingen te doen zijn, door den dood van verschillige
andere leden.
't Is als ware de Vlaamsche Academie een verslindende Minotaurus. Daar, volgens
het reglement, vrouwen geen lid kunnen worden, zal de eene of andere liefelijke
Ariadne, welke aan dezen of genen der academiehelden een leiddraad tot levensbehoud
wil verstrekken, hem alleen in de spijszaal de beschermende kluwen mogen
overhandigen. Wie weet wat er geschied

Snippers.
Wie niet ‘vereeuwigd’ wil worden, passe wel op, of hij krijgt een standbeeld, indien
hij van de partie is of was.
Daden zijn belichaamde gedachten.
Tottmann.
Wie zich tegen het gemeene (het alledaagsche) behoedt, doet de eerste schrede tot
zedelijke volmaking.
Id.
De grootheid van karakter toont zich in de mate der zelfverloochening.
Id.
Ontwikkel uw voorstellingsvermogen zoodanig, dat gij niet alleen de melodie eener
compositie maar ook de daarbij behoorende harmonie in 't geheugen weet te houden.
R. Schumann
(vert. A.H. Amory).
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Nederlandsche en andere oudheden.
Ordonnancie of reglement van het St Sebastiaansgild van Putte
(Mechelen),
(Ao 1563,) door Ed. Geudens.
WEINIGE onzer volksmaatschappijen kunnen zich op ambtelijke bewijzen van
eeuwenoudheid van hun bestaan beroepen. Vele zijn wellicht ouder dan zij wel
vermoeden. De meeste zijn herin- of nieuw opgericht, zonder zich erg te bekommeren
of zij het hunne voorzaten niet nadeden en slechts het vervallene opbouwden.
't Staat vast, dat de corporatiën het natuurlijke uitvloeisel van onze
gemeentevrijheden zijn geweest. Deze ontloken in de XIIIe en XIVe eeuw en met
hen, de vakvereenigingen en gewapende gilden, waardoor het volk, terwijl het zich
tot het verdedigen zijner verkregen privilegiën aaneensloot, tezelfdertijd een legerdam
werd tegen overheersching en uitbuiterij.
Eeuwen te voren, en nogwel onder de eerste Romeinsche koningen en keizers,
was reeds die geest van vereeniging onder 't volk ontstaan. Het oprichten van
corporaties ging evenwel met veel wisselvalligheden gepaard. Van den eenen kant,
werden zij tegengewerkt door een Tarkijn de Trotsche, een Cesar, een Nero;
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J. FR. WILLEMS, † 1846
DE GRONDLEGGER DER GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSCHE LETTEREN IN BELGIE.

Zie blz. 220.
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anderzijds, werden zij aangewakkerd door keizers als Augustus, Theodosius en
Honorius, welke laatste aan de corporatiën bijzondere privilegiën schonken. In elk
geval werd de macht der corporatiën erkend, door de eenen, omdat zij ze schuwden;
door de anderen, omdat zij er eenen steun in zochten.
Onder keizer Alexander Severus (222-235, v.J.-C.) ontstonden er gilden van allen
aard. Deze keizer gaf hun eigen rechters, wat het voorspel van onze
goedemannenraden mag geheeten worden.
Hier te lande waren de Ambachten en Gilden door het Romeinsche recht geregeerd
tot de Fransche Omwenteling, die al het eeuwenoude in puin wierp.
Na het leenroerig tijdvak (840-1453), woekerden hier de corporatiën inzonderheid
aan. Onze gilden vormden de landelijke strijdmacht, hadden hunne wapens, uniform,
bannieren, reglementen en stonden, om de door hen bewezen diensten, hoog in de
gunst der Souvereinen. Gent, Brugge, Yperen, Brussel, Mechelen, Bergen, Namen
kregen beurtelings hunne wel ingerichte gilden. Laatstgenoemde stad bezat reeds in
1266 een schuttersgild, gelijk er sinds dien alom worden aangetroffen. Die corporatiën
moesten wettelijk gevormd, erkend en van eigenlijke privilegiën voorzien zijn.
Niet altijd, noch overal leverden de gilden twintig tot dertig duizend man, zooals
in Vlaanderen, onder Breidel en de Coninc, die toonbeelden van Ambachtdekens.
Toch, overal hadden zij immer goed en bloed veilig, tot verdediging van hunne
rechten en den vaderlandschen bodem. Allen hadden zij eenen bijzonderen
beschermheilige tot patroon, wiens feestdag jaarlijks door godsdienstplechtigheden
en den onvermijdelijken maaltijd werd gevierd. Soms waren er, om de eene of andere
reden, meerdere beschermheiligen. Wat alzoo in de
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groote steden gebeurde, vond weerklank op de nederigste plekken.
Nut en vermaak gingen in 't midden der gilden gepaard. Onder dit opzicht, zag
men, voor wat de strijdgilden betreft, verplichtende oefeningen voorgeschreven; de
uniform, de wereldlijke en kerkelijke bijeenkomsten verordend; feestelijke, droeve,
burgerlijke en politieke vergaderingen door boete gewaarborgd.
Voor zooveel ik weet, is over die oude inrichtingen en gebruiken onzer
plattelandsche gemeenten weinig gekend. Daarom verdiende, mijns erachtens, het
navolgende reglement bewaard te blijven, want sommige onzer
handboogmaatschappijen zullen er gebruiken in aantreffen, die heden nog in voege
zijn. Het betreft het boogschuttersgild van St-Sebastiaan te Putte (Mechelen) en werd
mij onlangs door eenen vriend ten geschenke gegeven. Het stuk is, in origineel, op
perkament geschreven, doch zeer gehavend en schier onleesbaar.
Ik heb mij dan de moeite getroost het charter te ontcijferen, over te schrijven en
met aanteekeningen te voorzien, die den inhoud van elken ‘item’ aanduiden.
Het reglement leert ons op de eerste plaats, dat de Brabantsche handbooggilden
oudtijds onder het hoog gezag stonden van het groote St.-Sebastiaansgild van Leuven.
't Is daarom dat dit laatste ‘keuren ende breuken’ voor de dorpsgilden mocht
uitvaardigen. De schutters van Putte vroegen hun reglement in den zomer van 1561,
doch eerst op 15 Januari 1563 werd hetzelve van kracht, nadat zij zekere pretentiën,
die op het Heerenrecht te Putte inbreuk maakten, hadden laten wegvallen.
De zoo leerzame oorkonde is door mij opgeklaard, bij middel van de
onontbeerlijkste aanvullingen zoo van woorden als punctuatie. Eenige notas geven
den uitleg
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van woorden, die men te vergeefs in een gewoon woordenboek zou zoeken.
Hier dient bijgevoegd, dat, ten jare 1563, als de ordonnancie van kracht werd, de
Brabantsche gulden, volgens mijne berekening, 7 frank 20 cmen, de stuiver 36 en het
oord 10 centiemen van onze hedendaagsche munt golden, op dato dezes. Het pond
Vlams, waarover ook gesproken wordt, deed 6 gd. Brabantsch.
Zoo wordt het charter voor den goedwilligen lezer verstaanbaar en durf ik er
eenieders aandacht op vestigen.
E.G.
+

Condt sy eenen yegelycken dat voer Coninck, Coninckstable, goede mannen vanden
+
Het St. Sebastiaansgild van
Regemente, Deckenen, Gesworenen ende auden(1) der grooter Gulden van den
Leuven
staaft zijn recht tot
Hantboeghe van Sinte Sebastiaen in der stadt van Loven, hooft van alle gelycke
het maken van deze
gulden binnen den Lande van Brabant ende Mechelen geseten, gecompareert zyn
ordonnancie.
sekere gecommitteerde der Gulden vanden Hantboeghe tot Putte, te kinnen (sic)
gevende, hoe dat die zelve Gulde onversien was van Chaerte; Bidden(de) daer omme
dat ons gelieven wilde der voers. gulden te ordineren, maken ende statueren een
chaerte, ordinantien ende articulen waer nae zy hen sullen moeghen weeten te
reguleren ende hen Gulde onderhouden. Welcke petitie ende begheerte (want die
redelyck was) aenhoort zynde, soo hebben wy, Coninck, Coninckstable ende auden
der Gulden van(den) Hantboeghe voerscreven, (om alle vrintscap ende vereeninge
van goede geselschaepen te vuedene) der voerscrever Gulden vanden Hantboeghe
tot Putte, geordineert ende gestatueert, ordineren ende statueren, midts

(1) Oudermans.
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dese, dese naevolghende articulen ende ordinantien, om by hen ende hunne
naecommelinghen, scutteren der zelver Gulden van Putte, in tyden zynde,
onverbreckelyk onderhouden te wordden, Behalffnen nochtans, ons hier Inne
gereserveert dmeerderen ende minderen, affdoen ende toedoen, all sonder fraude oft
argelist.
Inden Iersten is gestatueert datmen jaerlycx tregement+ der voersc. gulden van
Putte kiesen zal up den voghel dach, up der gulden camer oft ter plaetsen daer zy +Verplichtende keuze van 't
byden auderen vergaeren sullen(1) des morgens te neghen uren, aldaer een ygelyck Bestier.
vander selver gulden sal gehouden syn te comen up de verburte van vier stuvers.
Ende altyt selen daer twee geswoerenen syn daer aff men alleene eenen geswoeren
kiesen sal ende dander geswoeren sal aenblyven totten anderen jaere, in plaetse
vanden welcken alsdan een ander men wederomme kiesen sal ende aensetten; zoe
wye vanden voersc. gesellen der voergenomder gulden gecoesen wordt om
geswoerene der selver gulden te wesene ende djaer lanck duerende de gulde te
Regerene, dat sulck persoen d'officie vande+ gesworenscappe sal moeten aenwerden
ende bedienen, up de verbuerte van eenen ponde was, die tselve veigerde te syne, +Verplichtende aanvaarding
ende daer naer nochtans de geswoerenscappe moeten aenwerden ende bedienen v a n o f f i c i ë n .
soet behoert, op de corectie vanden hooftman ende gemeyne gesellen der voerse.
gulden van Putte.
Item datmen jaerlycx den vogel oft den papegay+ der voerscreven gulde van Putte
+
Jaarlijksche prijsschieting;
sciten sal, als hooftman, deecken ende geswoorenen beest(2) believen sal, dat(3)
ceremoniën
en feest daarvan.
men metten knape van der gulde drie daeghen

(1) Daar zij door de zorgen der Oudermans zullen vergaderen.
(2) Het best.
(3) L. hetwelk.
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te voeren den gemeynen gesellen der selver gulden sal laeten weten ende soe wy(1)
vanden goeden mannen der selver gulden alsdan, ter uren dat sy van huerrer cameren
oft gewoenelycker plaetsen gaen om hueren voeghel te schietene, daer nyet en is
ende en compt, dat elck van de gebreckelycken verbueren sal vier stuvers, sonder
verdrach, ende dat sy up de selve boete, den voeghel afgescoeten synde, selen
gehouden syn eerlyck ende scutterlyck met hueren boeghe, pylen ende leverye,
wederomme met hueren Coninck te gaene opder gulden camer oft gewoenelycke
plaetse ende soe verre als dat (iemand?) daer ter maeltyt nyet en compt dat die nogtans
van zynen....(2) zoe vele geven sal als dieghene die ter maeltyt geweest sellen hebben.
Ende+ soe wat geselle den vogel van der voersc. gulde afsciet ende coninck is, dat
+
die schuldich sal syn te betaelene tot behulpe van den costen die gebueren selen
De prijswinner of koning
moet
de gezellen vergasten.
op Sinte Sebastiaens dach, een tonne half stuvers biers oft twee ende dertich
stuvers daer voere, ende vorts betaelene gelyck ander guldebruders.
+
Item datmen alle drye jaeren eens cledeeren (sic) sal, te weten dat elck geselle
+
Uniform der gildebroeders.
der voersc. gulde alle drie jaeren eens een journeyken(3) oft rock oft crappruyn(4),
zoe dat metten meesten overdraghe vanden gemeynen gesellen geordineert sal
wordden, selen moeten maeken, van twee (?)(5) colure, tsy van laecken oft

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

L. wie.
Het woord is afgescheurd. Blijkbaar wordt hier het aandeel of de eigen beurs bedoeld.
Korte saaie tabbaart of tuniek, gewoonlijk zonder mouwen en in vorm van dalmatiek.
Kapruin, wil men bedoelen, d.i. hoofddeksel op den schouder neervallende.
Het woord is afgescheurd.
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saye, welcke palure(1) de gesellen moeten draghen sonder dat iemande anders inde
gulde nyet wesende te laeten draghen oft leenen, totter tyt toe anderen nyeuwe byder
gulde geordineert sal zyn te maeken, upde verbuerte van vier stuvers eens; ende dat
elck geselle der voers. gulde opde selve verbuerte altyt huere palure aen ende gereet
sal moeten hebben opden voers. voegheldach oft ten lancxsten des sondachs na des
heylich Sacrements dach, ende nochtans altyt moeten gereet doen maecken, boven
de selve boete van vier stuvers, huere palure oft cleedt; ende, soe vanneer de hooftman
oft geswoerenen der voers. gulden van Putte metter+ selven gulden knape doen
daegen(2) (om te) commen opder gulden camere, gewoenelycke plaetse oft elders, +Verplichtende oproep voor
de schutters.
daer den knape den gesellen gheseeght sal hebben te commen, dat aldaer een
ygelyck geselle der selver gulde sal sculdich syn te compareeren up de verbuerte van
twee stuvers ter stont, sonder verdrach te betaelen; ende tegen dese boete en sal
nyemant gewryt syn: hy en sal die ter stont moeten betaelen oft men sal hem daer
voere moeten afpanden(3) oft inder vroenten(4) doen stellen wes der gulden daer aff
best gelieven sal, het en sy dat zulcke persoen nootsaecken oft oirloof van hueren
Hooftman oft geswoerenen hadde, welcke nootsaecken tregiment der selver gulden
aenhoeren sal, ende eest dat die hen genoch doechte, soe sal sulcke persoen daer aff
ongehouden syn.
Item oft eenich scutter oft geselle der selver gulde,+ opder camer, tusschen die
+
doelen, oft huere gewoeneBoeten op de
ongemanierdheid en het
twisten of vechten.

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

Livrei.
L. compareeren, verschijnen.
Vervolgen, mits borgstelling.
Id. Vrunte, gevangenis.
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lycke plaetsen den anderen hiet liegene in gramscappe, sal verbueren eenen stuver.
Ende waert datter ymandt teghen seyde, als hem den Hooftman oft geswoerenen
maende, dat die sal verbueren, sonder verdrach, alsoo dikwille alst gebuert, eenen
stuver, ende daer voere hem terstont moeghen affpanden oft inder vroenten doen
stellen wes der gulden beest (sic)(1) gelieven sal. Ende oft gebuerde dat eenich geselle
der voers. gulden op de camer, gewoenelycke plaetsen, tusschen die doelen, eeden
swoeren, schete(2), onneerbaer woerden sprake, oft eenich vylenicheyt oft dorperheyt
(beginge); ende oft oick ymande in grammen-moede vloeckte, dat sulck verbueren
sal, soe dickmael alst gebuert, eenen stuver; ende dat zy, upde selve boete,
malcanderen niet en+ selen moegen toe bringhen, enigerande maniere. Ende oft soe
gewiele, dat eenich vande gesellen der voers. gulde teghen eenen anderen, opder +Scheidsgerecht in geval van
twist.
gulden camer, gewoenelycke plaetse, oft tusschen die doelen, eenighe woerden
hadde oft handadich waeren, dat sy dat ter stont selen moeten op geven in handen
van haeren hooftman oft geswoerenen. Ende ingewalle dat sy dat weygerden, dat
elck van hem, tzelve weygerende, verbueren sal vier stuvers, sonder verdrach te
betaelene, ten prouffyte vander gulde. Ende wanneer den Hooftman+ of geswoerenen
+
der voers. gulde doen daeghen, ende dat sy selve, ter plaetsen ende ure, als sy
Plichten van de Hoofden
des
gilds en van dezes knaap.
doen daeghen hebben, daer selve niet en syn, verbueren seelen een dobbel boete
van vier stuvers. Ende waert dat die knape vander gulde eenighe gesellen t'onrecht
daechde, dat hy die boete selve betaelen sal, soe verre

(1) L. 't best.
(2) Sit, lector, venia verbo. De boeten waarvan hier sprake, worden onder sommige hedendaagsche
maatschappijen nog geheven.
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hy daer aff egheen bevel vanden Hooftman oft geswoerenen en hadde. Ende sullen
die gemeyne gesellen gehouden syn te betaelene aenden voerscrn. knape elcken
jaerlicx eenen halfven stuver voer synen wyn (?)(1) ende dat te betaelene up den
voeghel dach oft up tsacrementsdach.
Item oft ymande vanden gesellen der voers. gulden+ beliefde vuyter gulden te
gaene, dat hy dat sal moeghen doen, up den voerscreven voegheldach, onder den +Voorwaarden van ontslag
Voeghel ende anders nyet, betaelende yerst al wes hy der Gulde schuldich is ende uit het gild.
tot dyen(2) betalen, voer syn vuytgaenghelt, sesse stuvers; daer voere oick oplegghene
ende betaelene zyn aengedeelte vanden costen die up den voegheldach sullen gerysen,
soe vele als die ghene (die) daer inne blyven. Des zal hy meede daer voere gaen eten
ende dryncken metten anderen vanden guldebruederen soe verre hem dat gelieft.
Ende soe wanneer eenich geselle der voersc. gulde te houwelycke staete+ trocke,
ende dat hy die ghemeyne gesellen der voers. gulden baede oft dede bidden tsynen +Huwelijken. De gezellen
dienen elkanders
dienste te commen, dat daer een ygelyck van hen gehouden sal syn te commen
ende tsynder bruyloft te dienen, sonder daeraff yet te dorven geven, upde verbuerte bruiloftfeest.
van twee stuvers. Des sal de bruydegom elcken gesellen voer synen dienst schuldich
syn te gevene een paer goeder nyeuwer handtschoenen, oft een douzyn nestelen.
Ende wat geselle der voerscreven gulde afflyvich wort, dat die schuldich+ sal syn
+
Sinte Claes ende Sinte Sebastiaen, patroenen der selver gulden te laeten zynen
Sterf gevallen. Verplichtend
legaat
aan het gild.
crappruyn, journeycken

(1) Het woord is afgesleten, maar de twee eerste letters laten wijn vermoeden.
(2) L. Bovendien. Zulks is nog hedendaags in voege bij de handbooggilden te Antwerpen.
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ende zynen beesten(1) boeghe, oft voer al, tien stuvers.
+
Item oft soe gebuerde dat eenich Lantjuwel verheeven werde, dat nymandt, alsdan
inde gulde synde, daer vuyt sal moeghen gaen, het en sy dat hy altyts sal moeten +Landjuweelen.
blyven staende ten cost ende laste vanden+ zelven Lantjuweele tot dat geeyndt sal
+
syn. Ende alsmen erghens voertaen te scitspelle trecken sal, metten meesten
Prijskampen.
overdraghen vanden ghemeynen ghesellen, dat een ygelyck van den gesellen der
voers, gulden, schuldich sal syn inne te leggene gelyck ende alsoe vele men dat
metten meesten deele vander gulden ordineren ende consenteren sal, ende wes men
bevinden sal, de feeste ghedaen synde, tachter te zyne, dat een ygelycke persoen der
selver gulden gehouden sal syn dan worts te betaelene syn aengedeelte vanden selven
costen ende tachterheeden, soe wel die+ gheene te schitspele niet geweest hebbende
als die ghene te scietspele geweest hebbende. Ende oft gebuerde dat eenich geselle +Verbod op de spelen, des
eenichgerande spel nyet schuttelyck synde, op der gulden camer oft gewoenelyck schutters onwaardig.
plaetse spelde, dat hy telcker reysen, als hy dat doet, verbueren sal vier stuvers, sonder
verdrach, op te leggene ter stont.+ Ende soe wanneer de gesellen der voers. gulden
d'een teghen d'ander schieten, dat sy malcanderen betaelen selen met sesse stuvers +Gewone schiettingen.
den dach, al waert dat sy meer verloeren, maer een gheselle van binnen mach schieten
teghen eenen gheselle van buyten alle spele+ soe vele alst hem geliefnen sal. Ende
dat een ygelyck geselle der voerscreven gulden sculdich sal syn te hebben eenen +Uitrusting der gildebroers.
hantboeghe ende daer toe pylen ende bouten(2) opde verbuerte van sesse stuvers, ende
nochtans daer

(1) L. Besten.
(2) Pijldoppen, 't zij gepunt, 't zij met moesje.
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naer hem daer van moeten versien. Ende is noch overdraeghen dat elck geselle
jaerlycx sal sculdich syn te+ betaelene voer zyn colve(1), vier stuvers opden dach die
hem byden Regemente geordineert sal worden, d'een hellicht daer aff te betaelene +Contributie.
op tsacrements dach ende d'ander op Sinte Sebastiaens dach, des noenens, tot behoef
vanden costen die alsdan, te dien twee daeghen,+ gebueren sullen. Ende sullen telcken
daeghe sesse gesellen+ tsamen colven ende soe vorts op ander daeghen te verteerene +Feestdagen.
ende betaelene soe byden Regemente vander gulde geordineert sal worden tot dat +Verplichtende
omme sal weesen; ende dan vederomme op een nyeuwe beghynnen. Ende is noch schietoefeningen.
overdraeghen dat alle de gesellen der voers. gulden jaerlycx schuldich sullen syn,
tusschen vasten avont ende alderheyligermisse, te schietene onder hen medebruders,
sesse daghen, alle daghe ten minsten dry spelen scutterlyck, ende oft sy niet en scieten,
dat sy voer elcken daeghe betaelen selen, die sy niet oft min dan die voers. sesse
daeghen (sullen?) scieten, een ort stuvers, ter stont sonder verdrach. Item is noch
ordinancie+ der selver gulde van Putte dat nyemandt, zoe wy hy zy der zelver gulde
en sal mueghen leyden(2) alst eenighe van huere daghen syn, ten waere dat vrempde +Vreemde bezoekers in 't
lieden waren, ende die maer eens oft tweemael te drincken ende dat up die boete schutterslokaal.
van vier sts., sonder verdrach die te betaelen. Ende oft geviele dat die selve geleyde Voorwaarden.
eenige woirden maeckten inder gulde, dat die ghene die geleyt hebben sal, (het
gevolg) sal moeten draeghen, dat is die boete.
Item dat een yegelyck geselle der voerscreven gulden+
+

Processiën te vergezellen in
uniform en met pijl en boog,
naast de bannier en de kaars
of tortisse van 't gild.

(1) Colve: inleg, inleggeld. Colven: inleggen.
(2) L. opleiden, d.w.z. eenen makker meebrengen.
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alle jaeren schuldich sal syn scuttelyck met boeghe ende pylen in alle
processie-daeghen, te wetene up heylych Sacrements dach ende up beyde processie
daeghe te comen ende met hueren mede brueders, met hueren crappruyn oft
journeykens ende palure der selver gulden, met zijnen hantboeghe ende pylen vanden
begintsele totten eynde toe te gaen, onder huer kerssen ende wimpele, up de verbuerte
van vier stuver sonder verdrach te betaelene. Ten waeren sulcke(1) nootsaken oft
oirloff hadde vanden hooftman, oft, in zynder absentien,+ vanden geswoerenen. Ende
+
waert dat eenich geselle der voerscreven gulden ginghe met zijnen crappruyn,
Boeten tegen sommige
spelers
en tuischers in
journeiken oft pallure van zynder gulden oft kegelpel, cl(o)sbaene(?) bolbaene
gilde-kleedij.
oft bolleken vuyte oft bolleken inne, ende dat hy selve spelde, dat die sal verbueren
alsoe dicwil alst gebuert, eenen stuver sonder verdrach te betaelene ter stont. Ende
waert dat deen geselle der voers. gulden teghen den andere comeschapten(2) op der
gulden camere, tusschen de doelen oft (ter) gewoenelycken plaetsen, dat sy sullen
moeghen vlyden(3) ende die ontlast syn met twee stuvers. Ende dien sal men bringhen
des anderen dachs metten lyfcoepe onder den+ hoeftman, oft in zynder absentien,
onder de geswoerenen ten proufyte vander gulden. Ende een ygelycke geselle der +Verplichting der
voerscreven gulden, die voertaene metten meesten deele vander gulden gecosen afgevaardigde schutters tot
sal woerden om te scitspeele te trecken, dat die gehouden sal woerden+ ende syn, de prijskampen.
+
mede te trecken, sonder verdrach, opde verbuerte van twee pont vlams. Ende
Vogelschieting, kermis,
processie
enz. Verplichtende
alsmen den voeghel schiet, kermisse is ende ordinaris processie-daeghen syn
deelneming.

(1) Onderversta: medebroeder.
(2) Handel dieven.
(3) Heengaan terstond.
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tot Putte, kuesdach(1), sinte Sebastiaendach, Sacrementsdach ende dyer gelycke feest
daeghen syn, dat alsdan sullen wesen swygende boeten te wetene: dat een ygelyck
geselle der voers. gulden opder gulden camer oft gewoenelycke plaetsen alsdan
seelen moeten commen up de verbuerte van twee stuvers, sonder verdrach,
ongedaecht.
Item es noch geordineert, dat die gulde voers.+ jaerlycxs, op sinte Scbastiaens dach,
+ t
sal doen doen een misse ter eeren vanden heylighen maertelaere Goidts, sinte
S Sebastiaansfeest.
Sebastiaen voers. ende ter salicheit van alle bruederen ende gesellen der voers.
gulden, aldaer een ygelyck+ geselle vande voers. gulde sal gehouden syn eerlyck met
+
synen cleede oft crappruyne der selver gulde te commen, ende de misse vanden
De mis in gildekleedij bij te
begintsele totten eynde te hoeren ende aldaer te offeren eenen silveren penninck wonen.
ten minsten een ort stuvers, ten prouffyte der selver gulde om daer mede den dienst
te betaelene.+ den dienst voldaen synde, sal een ygelyck geselle des morghens ter
+
plaetsen daer die geswoerenen vander gulden voerscreven den cost sullen doen
Ende Daarna de maaltijd.
(2)
bereyden hebben, schuldich sullen syn te commen eten ende drincken. Ende soe wy
vanden gesellen der selver gulde daer soe nyet en compt ende doet, dat die verbueren
sal twee stuvers tot behoeft der gulden, ten waere dat sulcke nootsaecken oft orlooff
vanden hooftman oft geswoerenen hadde als voere; ten waere dat oick sulck+ gesellen
+
waeren dienstboeden, die daer inne niet en sullen gehouden syn. Ende soe wat
Dienstboden daarvan
ontslagen.
geselle der voers. gulden ten tyde wesende nuu oft naemaels gebreckelyck

(1) Kiezingdag, keuze.
(2) L. soo wie.
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waere van te commen ter plaetsen voerscreven, byden Regemente vander gulden
gedaecht synde, oft alst swygende boeten syn, ongedaecht, dat sulck geselle verbueren
sal de boeten voers. daer up staende, sonder verdrach te betaelene, ten waere dat sy
oirlooff vanden hooftman oft geswoerenen oft wettighe nootsaken hadden, welcke
nootsaecken tregement der voers. gulden aenhoeren sal, ende eest dat die hen groet
genoech duncken sal, sal hy daer aff ongehouden syn ende anders nyet.+ Ende soe
+
wanneer eenich geselle vander selver gulden voerscreven afflyvich wordt, dat
Uitvaarten.
men dan als men duytwaert sal doen, een ygelyck geselle der selver gulden sal moeten
comen ter kercken, hoerende de misse ende aldaer te offren, soe dat behoert up de
verbuerte van eenen stuver, ten waere nootsaecken ooff (sic) orloff (hadde) als boven.
+
Item dat die geswoerenen altyts vander voers, gulden, ten tyden synde, gehouden
+
Jaarlijksche rekening.
selen syn bynnen vierthien daeghen nae den voersn. voegheldach, huere rekeninghe
te doene voer Hooftman, Deeckenen ende geswoerenen ende gemeyne gesellen van
hueren administratien, die sy vander gulden weghen gehadt sullen hebben. Ende oft
geviele dat yemandt vanden geswoerenen daer inne gebreeckelyck bevonden worde,
dat die verbueren sal sesse stuvers, ten waere dat hy nootsaecken ofte oirlooff+ hadde
als boven, ende nochtans (zal deze) moeten syn rekeninghe doen. Ende soe verre +De boeten, of schulden
eenich geselle der voers. gulden van boeten oft ander schult tachter waere, als de worden bij lijfsdwang geïnd.
geswoerenen der voersn. gulden haer rekeninghe gedaen sullen hebben, oft oick
teghen eenighe der voers. poyncten gedaen hadde, nuu oft in toecomende tijden,
ende soe daer aen verbuert hadden ende in gebrecke waere van voeldoene, dat in
dien gewalle de geswoerenen vander voers. gulde, nuu ende in toecoemende

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

181
tyden wesende, selen moeghen met der gulden knaepe de gebrekelyk gesellen tachter
soe wesende mits redenen voers., moeghen inder vroenten doen setten, oft hem, voer
gebreck van dien, affpanden voer alsoeweele als die scult bedracht ende die panden
bynnen drie daeghen daer nae executeren sonder meer rechts versuecken(de), wees
der gulde van beyde geliefnen sal te doene(1). Ende oft soe waere datter eenighe
donckerheyt oft andersins in des voersn. staet waere, gevielle oft gebuerde, datter
eenighe bruecken op de voers. oprechtighe daeghen, dat die sullen gecorigeert worden
by Hooftman, Coninck, Deecken, geswoerenen ende gemeyne gesellen naer
gelegenteyt der saecken, te wetene sonder dat crime aengaet dwelck den officier
aengaet(2).
Item oft gebuerde dat eenich geselle vander gulde+ van Putte den voeghel drie
mael achter een afschoet in synen naeme, dat die gulde voers. hem gehouden sal +Schietingprijs van
syn te gevene drie silveren papegayckens, wert wesende tsamen metten faitsoene uitmuntendheid
twee gulden thien stuvers. Dies en sal hy geen actie pretenderen totter bruecken,
maer+ sal vorts wry syn, syn leefdaege lanck, van alle oncosten ten waere dat hy
eenighe onneerbaer stucken bedreef daer men hem moechte om vuyter gulde doen, +Priv legiën van den winner.
alsoet den Hooftman, Coninck, Deecken, Geswoerenen ende gemeyne gesellen soude
dat wynden behoerende, daer die voers. nyet teghen en soude moeghen segghen oft
tegen procederene moeghen.

(1) In kantschrift staat te lezen:
Nota dat die clausule int eynde van desen poincten ende articlen, beginnen(de) ‘ende oft soo
ware’ &a totten eynde toe, in desen noch tertyt cesseert, vuyt dien die heere daetinne nyet
geconsenteert en heeft.
(2) Criminele en civiele quaestien afgescheiden moetende blijven.
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(Naschrift):
Des al t'oirconden, soo hebben wy, Coninck, Coninckstable, goede mannen vanden
Regimenten, Deckenen, gesworenen ende auden der grooter gulden vanden
hantboeghe van Ste Sebastiaen binnen der stadt van Lovene, den segele onser voers.
gulden aen dese Chaerte doen hanghen, den derthiensten dach Augusti int jaer ons
Heeren duijsent vyffhondert eenentsestich.
+
Want de voers. Remonstranten nyet en hebben konnen doen blycken dat die heere
van Putte die kueren ende bruecken(1), daer aff int naestleste poinct ende hier inde +Het recht van den Heer van
merge mentie gemaeckt wordt(2), tot correctie vander gulden gelaten zoude hebben, Putte blijft gevrijwaard in
zake van lijfsdwang.
soo en is, by gebreke van dien, dese chaerte op den voers, daet nyet geteekent
noch gesegelt geweest. Maer, want die remonstranten die clausule aengaende den
voers. kueren affgegaen zyn, soo is deze chaerte geteekent ende gesegelt den
vyffthiensten dach Januarij Ao XVc tweentsestich styl van Brabant.
(Onderteekend): GUIL. PRINSE.
L.S.(3)

(1) Reglementen en gebruiken, of boeten.
(2) Het kantschrift, dat op bl. 15 hiervoren ad calcem gedrukt staat.
(3) Het zegel ontbreekt op de ‘plieke’.
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Dichtkunst, letteren.
Sylvester's huwelijk,
naar Camillo Castello-Branco, met een voorwoord van Olivier du
Chastel(1).
(Slot.)
NA afloop van het avondeten, ging Thomazia leunen op het steenen balkon van waar
men uitzicht had op de door boomgroepen opgeluisterde velden.
De geestelijken, de sergeant-majoor en ik bleven over de zaken van het koninkrijk
praten, terwijl wij het vuur onzer polemiek afkoelden door den kroes lang en smakelijk
aan de lippen te brengen, en te ledigen.
Na verloop van eenigen tijd viel de sergeantmajoor op zijn stoel in slaap en gingen
drie der priesters zich ter ruste leggen; ik bleef alleen met den abt Joâo, den meest
geletterde der familie.
Juist toen ik op het balkon wilde treden, bleef ik stilstaan en verzocht ik den
geestelijke mijn voorbeeld te volgen.
Thomazia zong een lied dat even droefgeestig was als al de volksliederen der
provinciën van den Minho en van Tras-es-Montes:

(1) Zie Dietsche Warande, blz. 53 en vlg.
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Een enkle blik van uwe glanzende oogen,
Uw lokken, die zoo golvend zijn en zacht,
Zij hebben mij de gansche ziel bewogen,
Helaas! Uw blik heeft mij den dood gebracht.
Ik sterf, en in mijn vingren die verstijven,
Legt gij alleen cypressen-takjes neêr!
Aan haar, die vroeg u altijd trouw te blijven,
Schenkt gij een traan en gij vergeet haar weêr

Ik trad naderbij en vroeg zacht aan het lieve meisje:
‘Wie heeft u dat treurige lied geleerd?’
‘O!’ zeide zij verrast: ‘ik wist niet dat gij daar waart! Het is de legende van de
jonkvrouw van Chaves.’
‘Wie was de jonkvrouw van Chaves?’
De abt belastte zich met de opheldering.
‘Een jong meisje dat liefde had opgevat voor een mijner medeleerlingen van het
seminarie van Braga; zij stierf van teederheid voor hem in het klooster van Sint-Anna,
en hij is ook overleden, want hij was niet minder aan haar gehecht. Beiden waren
van Chaves afkomstig. Men heeft mij een vel papier gegeven waarop de ongelukkige
het gedicht neerschreef dat Thomazia zingt op een toon die ons de tranen in de oogen
zou brengen.’
‘En gij schreit werkelijk, Thomazia!’ zeide ik, bij het licht der maan hare oogen
vol tranen ziende.
‘Het is niet over mij,’ antwoordde zij half glimlachend en toch nog weemoedig,
‘ik ween bij de herinnering aan dat arme meisje.’
‘Over haar alleen?’
‘Neen ook over hem; hij heeft haar in eene Betere wereld teruggevonden.’
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Wat deed de tranen vloeien die ik had zien storten? Het was de verheven poëzie der
liefde! Eindelijk dan ontmoette ik haar voor het allereerst in mijn leven!
Den volgenden morgen, bij het aanbreken van den dag, vernam ik de stem van
den sergeantmajoor, die in den boomgaard wandelde. Ik voegde mij bij hem en vroeg
hem of hij waarlijk besloten was mij zijne dochter ten huwelijk te geven.
‘Ik heb slechts één woord,’ zeide hij: ‘ik ben de sergeant-majoor van Soutélo,
ridder der orde van den Christus sedert 1812, en daarenboven zoolang ik leef ridder
der orde van de Waarheid, die dochter van den Christus. Ik geef u mijne dochter,
mijnheer Sylvester, op voorwaarde dat gij bij ons zult komen inwonen zoolang ik
nog in leven ben; na mijn dood, kunt gij haar, zoo dat u goeddunkt, naar uwe woning
voeren. Ik geef haar niets als bruidsschat mede, maar al mijne bezittingen en die
mijner broeders zullen later op haar overgaan. Gij zult hier veeleer als een zoon dan
als een schoonzoon komen. Eet, drink en leef met ons mede, en gebruik uwe
inkomsten om de schulden af te doen, die gij hier en daar in de wereld hebt gemaakt.
Trouwens ik zelf heb mij, in mijne jeugd, ook aan de noodige buitensporigheden
schuldig gemaakt, en mijne broeders, de priesters, hadden de tonsuur reeds ontvangen,
dat er nog wel wat op hen aan te merken viel. Maar het is niet met oud water dat de
molen zijn koren maalt. Word een man, rust uit, en laat de dwaasheden der steden
naar den duivel loopen. Hier heerschen het geluk en de vrede der geruste gewetens.’
Hij ging op die wijze voort tot het oogenblik
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waarop zijne dochter hem door het venster toeriep.
‘Kom ontbijten,’ zeide zij.
‘Vertrekt gij heden of blijft gij?’ vroeg de grijsaard, terwijl wij ons naar huis
begaven.
‘Ik zal heengaan om de noodige formaliteiten te vervullen, en over een dag of
twintig keer ik terug om niet weder te vertrekken.’
‘Dus staat het vast? Geeft gij mij uw woord daarop?’
‘Ik verdien niet dat Thomazia's vader mij eene dergelijke vraag stelle.’
‘Vergeef mij; het zijn de beste zaken waaraan men twijfelt, ook al heeft men ze
bijna onder de hand.’
En hij omhelsde mij vol hartelijkheid.
Wij zetten ons aan tafel neder.
Als naar gewoonte, ging Thomazia op en neêr van de kamer naar den keuken,
borden en schotels brengende en weder wegnemende.
Haar vader gebood haar naast mij plaats te nemen.
De abt Joâo, mijn rechterbuurman, die heel dik was, schikte een weinig op, om
plaats voor zijn nichtje te maken.
Thomazia, die zeer verlegen was, wendde den blik niet van haar vader af.
‘Nu, wat is er dan toch, kind, dat gij mij zoo bezorgd aanziet?’ riep hij uit: ‘Gij
zijt vuurrood Men zou zeggen dat uw bloed over uw gelaat gaat stroomen! Uwe
moeder was precies zoo, twee en dertig jaar geleden! Haar huwelijk werd juist zoo
gesloten als het uwe; op zekeren avond, vernam zij waar het op aankwam, zooals
gij, en gedurende den volgenden nacht nam ik mijn besluit, want zij
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was deugdzaam, hield van werken en bezat de reinheid van de sterren des hemels.
Thomazia, ziedaar uw bruidegom; laat ons thans allen op de gezondheid van onzen
Sylvester drinken!’
Men haalde uit een kast zeven bekers van Chineesch porselein te voorschijn, die
men voor feestelijke gelegenheden bewaarde.
‘Het zijn dezelfde die twee-en-dertig jaar geleden in het huis van mijn schoonvader
hebben gediend,’ sprak de sergeant-majoor.
Ik legde in volle openhartigheid mijne liefdesverklaring tegenover mijne nieuwe
familie af en wenschte hun allen het grootste geluk toe.
Onder den maaltijd sloeg Thomazia geen enkele maal den blik naar mij op.
Zoodra wij van tafel opgestaan waren, verzocht ik haar te mogen zien; zij bevond
zich in de kerk.
Ik besloot haar op te wachten; de abt Joâo toonde mij de geboorte-akte zijner nicht,
mij aansporende hem zoo spoedig mogelijk de mijne te zenden, voor de
huwelijksafkondigingen.
Thomazia, die men had laten halen, kwam haastig aanloopen. Zoodra zij mij zonder
getuigen kon spreken, haalde zij uit haar keurslijf een pakje te voorschijn, en verzocht
mij hetgeen het bevatte om mijn hals te hangen; ik zeide haar vaarwel en omhelsde
haar.
Toen ik te paard steeg, wilde zij niemand anders de zorg overlaten mijn stijgbeugel
vast te houden.
‘Zij zorgt voor hem alsof hij haar reeds toebehoorde,’ zeide de grijsaard lachend.
En de vier geestelijken begonnen eveneens te lachen.
Daarop verzocht zij mij een oogenblik te wach-
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ten, trad het huis weder binnen en keerde met een knapzak terug.
‘Ziedaar voor onderweg,’ sprak zij, hem aan den knop van mijn zadel hangende.
Zij zeide mij nog eenmaal vaarwel en begaf zich toen naar den top van een heuvel,
van waar men een heel eind ver den weg kon overzien; en zij wuifde mij op de
hartelijkste wijze toe, tot op het oogenblik dat ik verdween.
Ik knoopte het pakje los: het was een Agnus Dei in een zilveren rand gevat. De
zakdoek die het omringde droeg een onhandig geteekend hart, doorstoken van een
pijl; zij die het geborduurd had, op hare grillige manier, had dezen pijl aldus
vervaardigd dat men hem in zijne volle lengte zag, want hij stak boven alles uit.
Na drie mijlen afgelegd te hebben, ging ik in het lommer van een eikenboom
uitrusten en opende ik den knapzak; hij bevatte een gebraden kip, een flesch wijn en
brood.
De lezeres, die een teêren en verfijnden geest bezit, zal zich misschien afvragen
of het mij niet liever ware geweest er een ruiker in te vinden?
Op mijn woord, neen, waarde dame, de kip, de wijn en het brood deden mij het
grootste genoegen.
Ik laat vol edelmoedigheid de bloemen over aan de talrijke bewonderaars uwer
schoonheid, en sta u gaarne toe te glimlachen over de dochter van den sergeant-majoor
van Soutélo, die hare rozen behield voor de heiligen der kerk, en zorg droeg voor de
maag van wie haar dierbaar waren.
Toen ik op nieuw mijne woning betrad, kwam het mij voor dat ik een vreemde
was geworden in deze omgeving.
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Ik vond slechts eenige oude bedienden weêr, die de stilzwijgendheid in persoon
waren; deze eenzaamheid, die nog bitterder werd gemaakt door de herinneringen
aan mijne kinderjaren, had nooit zoozeer op mij gewogen.
Mijne gedachten zwierven naar Soutélo heen, en ik was geheel verbaasd in het
diepst mijns harten een verlangen te voelen oprijzen dat geleek op de zoete
herinneringen van het verleden.
Ik bespoedigde zooveel mogelijk de regeling mijner zaken; reeds den volgenden
morgen, een zondag, had mijne eerste huwelijksafkondiging plaats. Ik ordende op
nieuwe manier het bestier mijner bezittingen, nam mijn ontslag als rentmeester der
parochie en ging in de naburige stad mijne bruidsgeschenken koopen.
Te midden van deze toebereidselen, gevoelde ik eene voldoening die mij tot
dusverre onbekend was geweest.
Ik sliep welgemoed in en ontwaakte eveneens, zonder een dier hevige opwellingen
van geluk, welke ik voorheen gevoeld had, op het tijdstip der voorbijgaande vreugden.
Thans bestond mijne eenige blijdschap in de gedachte dat ik ver van de wereld
zou gaan leven, geacht door vijf gelukkige grijsaards, en gehecht aan eene
schuldelooze vrouw, die geleek op de zachte wezens, van wie ik tot daartoe gemeend
had dat zij sedert de dagen des bijbels hadden opgehouden te bestaan.
Ik stelde mij mijn leven in de toekomst voor, gedurende de dertig jaren die ik
wellicht nog op aarde zou hebben door te brengen; ik voorzag de eentonigheid van
mijn bestaan, dat altijd eender,
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altijd even vreedzaam zou zijn, gesleten in mijn gezin, besteed tot arbeid zonder
afmatting, omringd van de achting en de gehechtheid mijner buren.
Ik ging in mijne bibliotheek de dichters opzoeken die het leven op het veld
bezongen hebben; ik herlas vooral den lofzang van den Spaanschen dichter Melendoz,
die aldus aanvangt:
‘O mijn vreedzaam tehuis, ik keer tot u weder! Hooge bergen, zwijgende dalen
die een eeuwigdurend geluk bevat, ontvangt mij in uw schoot! Stelt een eindpunt
aan mijne wenschen, en schenkt mij den gemoedsvrede waarnaar ik te vergeefs heb
gedorst!’....
Bij oogenblikken, als ik mijn geweten onderzocht, vroeg ik mij af of ik Thomazia
lief had, en bewaarde mijn geweten het stilzwijgen, alsof het geen recht had gehad
mij te antwoorden.
Het was tot mijn hart dat ik mij moest richten, om eene vraag op te lossen van zoo
weinig gewicht voor mijn geluk.
In den Bijbel had ik niet gelezen dat de aartsvaders hunne liefde aanboden aan de
vrouw die zij huwden, of dat zij haar smeekten om hare teederheid. Boaz heeft niet
aan Ruth gezegd dat hij haar beminde. Jakob, die Léa's droomerige blikken zoo
moede was als slechts iemand kan zijn, heeft Rachel niet verklaard dat hij haar aanbad.
Abraham trouwde Sarah, zonder op haar de liefde zijner ziel uit te storten.
In het tijdperk van de gulden eeuw, huwden man en vrouw om kinderen ter wereld
te brengen, en eenmaal dien plicht volbracht zijnde, werden zij zonder droefenis oud.
De liefde werd slechts uitgevonden na de verbastering der goede oude zeden, als
een prikkel die
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noodig was voor het overvoldane verhemelte van de ontuchtige bewoners der steden.
Nog heden, in de dorpen van Portugal, niet ver van de broeinesten der ondeugd,
heb ik nooit hooren zeggen: ‘Maria de la Rivière bemint Antoine de la Chapelle.’
Men spreekt van geen liefde, maar zegt: zij wenschen elkander.’
‘Zij wenschen elkander,’ deze uitdrukking heeft een geheel verschillenden zin.
Zij beteekent dat zij samen willen trouwen om slechts één uit te maken; slechts één
wil te hebben, en in zulk een gemeenschap van ziel en lichaam te leven, dat zij slechts
één ding in staat achten hen te scheiden: den dood. En zelfs gelooven zij zich
verzekerd aan gene zijde des grafs, in het eeuwige leven, hetzij de straf, hetzij de
heerlijkheid samen te zullen deelen.
Liefde is nutteloos daar waar eene diepe achting bestaat. In die gelukkige
huwelijken, welke onbekend voortduren tusschen de berg-engten, in de bosschen of
aan den oever der stroomen, heeft men noch den tijd noch de gelegenheid over de
gevoelens van het hart te spreken.
De echtgenooten zijn aldaar overtuigd dat de band die hen vereenigt voor eeuwig
is, en het sacrament des huwelijks het heiligste is dat bestaat. Het is zeer waarschijnlijk
dat geen dier lieden zich ooit heeft afgevraagd of hij gelukkig was.
Ik dacht hieraan en aan nog verscheidene andere zaken, terwijl ik mij gereed
maakte mijn leven te richten naar het vreedzaam geluk van een huwelijk, dat de
vrienden die ik te Porto en te Lissabon achtergelaten had, van medelijden zou hebben
doen lachen.
Ik vertrok.
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Aan den zoom van het eikenbosch dat zich aan den ingang van het dorp Soutélo
bevindt, werd ik opgewacht door de vier geestelijken, den sergeantmajoor, den pastoor
der gemeente, den drogist en den pas benoemden rechter.
Zij omhelsden mij elk om beurt, zonder te bedenken dat er onder hen drie personen
waren die ik nog niet kende.
Die brave buitenmenschen gaan recht op den man af, en klemmen hem in hun
armen alsof zij hem wilden dooddrukken, maar nooit heeft een hunner mij gezegd:
‘Ik stel u mijnheer zoo en zoo voor.’
De lieden der streek gelooven zich genoegzaam in aanzien om het onnoodig te
maken dat een ander hen u aan zou wijzen.
Wij begaven ons naar de boerderij.
Thomazia ontving mij onder aan de trap en vroeg mij terstond naar het Agnus Dei;
ik haalde het van mijne borst te voorschijn en liet het haar zien. Zij kuste deze reliquië
en riep uit:
‘Ziet gij wel, vader? Hij draagt het op zijne borst. Gij allen hadt verzekerd dat hij
er niets meê zou doen. O! ik wist wel dat Sylvester een Christen was!’
De tafel was gedekt, en na het middageten bleven wij op het balkon praten tot het
luiden van het Angelus.
Na dat kortstondig gebed, gingen de geestelijken hun brevier lezen, de
sergeant-majoor begaf zich naar de rivier om daar te baden en ik bleef alleen met
Thomazia.
Men hoorde de kikvorschen kwaken en de insekten gonzen; uit de kastanjeboomen
en de eiken daalde het gekir der nachtvogels neder. De vleder-
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muizen zwierven om de pijlers van het balkon. In den stal blaatten de lammeren, en
de geiten brachten elkander, al spelende, hoornsteken toe, waarvan het dof geluid
tot ons doordrong.
Ziedaar een genot waaraan ook het menschelijke ras zich overgeeft, doch op minder
schuldelooze wijze.
Ik greep Thomazia's hand en vroeg haar:
‘Zijt gij geheel en al mijne vriendin?’
‘Ja,’ antwoordde zij, terwijl zij mij ook hare andere hand toestak, die ik in de mijne
drukte.
‘Zijt gij tevreden over de gedachte mij te zullen trouwen?’
‘Ik bezit thans alles wat ik gewenscht heb.’
‘En zoo ik niet teruggekeerd ware, indien ik u niet had gehuwd, zoudt gij dan
ongelukkig zijn geweest?’
‘God almachtig! ik zou gestorven zijn als de jonkvrouw van Chaves.’
‘En, als ik u bekende dat ik eene andere vrouw liefheb, zoudt gij mij dan toch tot
man willen hebben?’
‘Mijnheer Sylvester, zoo gij iemand anders bemindet, zoudt gij mij niet willen
trouwen.’
‘En, indien ik na mijn huwelijk het ongeluk mocht hebben eene andere liefde op
te vatten?’
Thomazia trok hare handen uit de mijne terug, maar bij den onzekeren lichtglans
der sterren was het mij onmogelijk te zien of zij van kleur verschoot.
‘Waarom trekt gij uwe handen terug?’ vroeg ik.
Zij stak ze mij weder sprakeloos toe.
Ik drong aan op een antwoord.
‘Dat is onmogelijk!’ zeide zij.
‘Waarom?’
‘Met mij trouwen en later eene andere lief-
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hebben? Mijn vader heeft altijd mijne moeder bemind en al de gehuwde mannen die
ik ken gelijken op mijn vader.’
‘Ik zal ook op hem gelijken, kind, ik zweer het u.’
Ik nam haar in de armen, kuste haar en liet haar gaan om voor het avondeten te
zorgen.
Zij ontving dien kus zonder een dier sidderingen welke der jonge meisjes uit de
romans eigen zijn.
Twee dagen later, des morgens om zes ure, hoorde ik het knallen van geweerschoten
door de bergen en de valeien die het dorp omringden.
Het waren de vrienden van den sergeant-majoor, die genoodigd of niet genoodigd,
den bruiloft vierden der erfgename, want aldus noemden zij zijne eenige dochter.
De menigte drong de groote bijgebouwen van het huis binnen.
Men zag onder de landbouwers frissche jonge meisjes met vroolijk gelaat, die in
de plooien van hare kleederen ontbladerde bloemen droegen.
De pas benoemde rechter had zijn rok aangetrokken, en de drogist scheen in de
zakken van zijn jas een heelen voorraad apothekerswaren te hebben.
Thomazia droeg eene japon van blauw satijn, die zij te Chaves gekocht had. De
zuster van den vrederechter kapte haar volgens naar de mode van Porto; maar zoodra
mijne bruid zich in den spiegel had bekeken, haalde zij dat kunstige werk omver en
maakte zij van hare blonde vlechten een prachtigen diadeem, waarop zij, tot eenig
sieraad, eene roos stak; daarop bedekte zij hare ontbloote schouders met een roode
sjaal, die ik vroeger aan mijne moeder had geschonken.
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Wij begaven ons kerkwaarts, onder het knallen van schoten en vergezeld van
honderden menschen.
De oude vrouwen hieven de handen ten hemel.
‘Ach, liefste, wat zijt gij schoon!’ riepen zij uit: ‘Gezegend zij de Heer! Gij gelijkt
op de Heilige Maagd!’
Nadat wij gebiecht hadden en ten Hoogtijd waren gegaan, zegende men ons
huwelijk in.
Op onzen terugkeer, gingen wij, tot aan huis toe, door wolken van bloemen heen:
de muziek der citers was oorverdoovend, en tot het vallen van den avond toe luidden
de kerkklokken voort zonder een oogenblik op te houden.
Een half uur nadat wij huiswaarts gekeerd waren, trad ik de kamer mijner vrouw
binnen.
Zij lag geknield voor een beeld van St-Jan, den schutspatroon der gelukkige
echtgenooten.
En toen - men zal mij deze bekentenis vergeven - zochten en vonden hare lippen
de mijne....
Men kwam ons verwittigen dat de bruiloftsdisch gereed stond.
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Beeldhouwkunst.
De Predikstoel der Sinte Goedelenkerk te Brussel,
door J.F. Kieckens, S.J.
(Met afbeelding.)
WIE kent den vermaarden predikstoel der Sinte Goedelenkerk niet, dit meesterstuk,
over nabij twee eeuwen, voor de kerk der Jesuieten (nu S. Michiels) van Leuven
uitgevoerd, en in 1776, drie jaren na de afschaffing der Sint Ignatius' Orde, op bevel
van Prins Karel van Lorreinen, naar onze hoofdstad overgebracht?
Het ontwerp daarvan is aan de eerste bladzijden des Bijbels ontleend: Adam en
Eva, uit straf hunner overtreding, worden uit 't Aardsch Paradijs gejaagd door den
Engel, en door den Dood vervolgd; boven den Boom des Goeds en des Kwaads, op
eenen draaghemel door twee engelen ondersteund, de verkondigde Moeder Maagd
en haar goddelijk Kind, verpletteren te zamen met het Kruis, het hoofd van 't helsch
serpent wiens gedrochtelijke kronkels, Verbruggen's meesterstuk, van boven tot
beneden woedend omknellen.
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Indien hij, die dit treffend tafereel zoo kunstig wist uittebeitelen, door iedereen gekend
is en geprezen wordt, waarom zou de naam van hem die het verzon, en ook zelf
bekostigde, niet genoemd en geloofd worden? Deze had zijn geheim in zijn graf
versmacht, maar zijn doodsbrief door eenen zijner medebroeders, den dag zelf zijns
overlijdens opgesteld, en nu teruggevonden, kwam het ons laatsleden veropenbaren.
En wat meer is, wij hebben daarenboven het geluk gehad de oorspronkelijke teekening
des uitvinders - in 't potlood en dan in inkt - te ontdekken. Pater Aloisius de Byrza,
jesuiet, was die man. Zijne teekening meet 30 centimeters in hoogte, en 13 in breedte.
Wij geven er hierneven eene verkleinde zinkteekening van.
Aloïsius de Byrza werd den 2den September 1664 te Groningen uit rijke ouders Bernardus de Byrza en Joanna-Maria Levinga - geboren. Hij studeerde zeven jaren
de humaniora bij de Jesuieten van Antwerpen, en ging daarna twee jaren zich op de
wijsbegeerte toeleggen, in 't vermaard Collegie van La Flèche, te Parijs. Hij was pas
twintig jaar oud, toen hij naar zijn vaderland terugkeerde. Zijne beide ouders waren
reeds gestorven. Door God tot het kloosterleven geroepen, deed de jonge de Byrza
zijne aanvraag bij de Jesuieten, op 31 October 1684, en twee dagen later, den 2den
November, trok hij 't Noviciaat van Mechelen binnen.
Vervolgens werd Pater Aloïsius leeraar der latijnsche scholen, van de laagste te
beginnen tot de Rhetorica toe, vijf jaar achtereen, in de colleges van Yperen, Sint
Winoxbergen en Kortrijk, en in 1692 kwam hij zich voor vier jaren te Leuven in de
Godgeleerdheid oefenen. Priester gewijd den 18 September 1695, vertrok hij op 't
einde van 't volgende jaar naar Lier.
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De schoone Sint Michielskerk van Leuven naar 't prachtig ontwerp van Pater Willem
Van Hees of Hesius, een Antwerpenaar, opgebouwd, stond toen reeds voltrokken,
maar er ontbrak nog een kansel in evenredigheid met hare bouwpracht. 't Was toen
dat Pater de Byrza dit meesterstuk uitdacht en teekende, en het voornemen opvatte
er de kosten van te betalen. Intusschen was Pater de Byrza, na zijn derde proefjaar,
van Lier naar Audenaarde vertrokken, alwaar hij professor was van Rhetorica en
Poësis en tevens Studiebestuurder van 't college. (Einde van 1696.)
Reeds in 1698, legde Verbruggen zich toe, in de Sint Michielskerk, op het opmaken
van den predikstoel dien hij 't volgende jaar voltrok. Dit bewijzen de handschriften
onzer archieven, of jaarlijksche brieven (Litterae annuae) van 1698-1699(1).
De schrijver der jaarlijksche brieven van die jaren, spreekt van den toeloop der
nieuwsgierigen die uit de nabijgelegen steden naar Leuven afkwamen - alleen om
den predikstoel te bewonderen.

(1) ‘Annuae 1698. Hoc anno Lovanii in templo nostro, Deo in memotiam Virginis sine labe
conceptae, tandem extrui caepta est Cathedra concionatoria, quam quidam ex nostris suae
non tantum munificentiae, sed etiam charitatis erga B.V. aeternum vult esse testimonium.
De opere isto pluribus agemus sequenti dum ultima illi manus impesita.’
‘Annurae 1699 Ingens ornamentum templo nostro Lovaniensi, in memoriam Virginis sine
labe conceptae constructo accessit per novam eamque maxime insignem cathedram
concionatoriam hoc anno absolutam: opus est ejusmodi, in quo peritissimi Antverpiae artificis
ars et industria longo tempore desudavit... (Volgt de beschrijving des predikstoels)... Varii
ex civitatibus vicinis ideo solum excurrunt Lovanium, ut opus tam praeclarum oculis suis
coram intuerentur, quod nec satis spectari neque etiam laudari posse existimant.’ Men zal
bemerken dat, volgens de gewoonte als er spraak van nog levenden is, de naam van
Verbruggen zoowel als die van P. de Byrza, hier verzwegen wordt.
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Na dat Pater de Byrza in 1700 van Audenaarde naar Hal, en 't volgende jaar wederom
terug naar Audenaarde was gaan wonen tot in 1706, werkte hij nog met grooten ijver
te Lier en te Aalst; van 1709 tot 1734, verbleef hij in Friesland, te Witgarden. Door
zijn onverpoosd prediken werd hij in 1734 zoo afgemat, dat zijne oversten hem naar
Braband terugriepen om hem een weinig rust te verschaffen. Ziehier hoe de doodsbrief
luidt, welke ons het bijzonderste van dit schrijven veropenbaart:
‘Toen hij naar zijne provincie terugkeerde, de keus zijner woonst hem overgelaten
zijnde, verkoos hij het college van Leuven, 't welk hij sedert zijne jonge jaren bemind
had, en dat eene schitterende gedenkenis zijner mildheid blijft: want zonder dat ik
zelf spreke, zulks getuigt, in onzen zeer hoogwaardigen tempel, de kansel... waarvan
P. Aloïsius de uitvinder was en de milddadige weldoener. Dit nochtans verdook 's
mans ootmoedigheid, want gedurende de twee jaren ongeveer die hij hier nog leefde,
repte hij daarover geen enkel woord, alhoewel het hem zwaar viel aan Christus door
zijn prediken geen enkelen toehoorder meer te kunnen aanwinnen’(1).
Pater Aloïsius de Byrza ontsliep godvruchtig in den Heer den 10en April 1736.
Brussel, S. Michiels college.

(1) ‘In provinciam reduci data a superioribus domicilii optione, praedilectum sibi a juventute
optavit Lovaniense collegium: nam, me tacente, testis sit in augustissimo templo nostro...
divini verbi preconis cathedra cujus P. Aloysius inventor et munificus benefactor. Haec tamen
suppressa voluit viri humilitas; à duobus, quibus hic fere vixit annis, de hac re nec verbum
quidem quaerelae solummodo sibi facultatem non esse pro concione auditorem, ut solabat,
Christo lucrifacere.. (Hs. 6488 der Bibl. van Burgondien: Necrologium Societatis Jesu
flandro-belgicum, t. VIII, 1723-1743.)
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Tooneelkunst.
Het Tooneel bij de Chineezen(1).
door C. Lecoutere.
MEN treft wel geen tweede volk op aarde aan, bij hetwelk het tooneel eene zoo groote
rol speelt als bij de Chineezen. In China toch zou men

(1) Bibliographie. - Bazin: Le siècle des You-ên, in het Journal asiatique van Parijs, série IV,
dln. 15 tot 19 (ook afzonderlijk, Parijs, 1850), alsmede zijn Théâtre chinois, Parijs, 1838; en
zijn Chine moderne, ibid., 1853; de Guignes: Revue de la littérature chinoise, in de Mémoires
de l'Acad. des inscriptions, D. XXVI, XLII en XLIII; J.J. Ampère: Du théâtre chinois, in de
Revue des Deux Mondes, 1838, D. III, bl. 607-635; Magnin: Le théâtre chinois, in het Journal
des Savants, 1842 (bl. 257-272; 577-591) en 1843 (bl. 29-42); G. de Bourbolon: Le théâtre
et les représentations dramatiques en Chine, in den Correspondant, D. LVI, 1862, bl. 69-99;
C. d'Aelst(?): L'Art dramatique en Chine, in de Revue Catholique. D. LIII, 1882, bl. 335-347;
401-409; Tscheng-Kitong: Le théâtre chinois, Parijs, 1886; Davis: A brief view of the Chinese
drama, (in de inleiding zijner vertaling van Laon-Seng-Urh). Londen, 1817; en zijn The
Chinese, ibid., 1836, D. II. bl. 176 sqq.; Londen, 1836; Klein: Geschichte des
Aussereuropaischen Drama's, bl. 374-498, Leipzig, 1874; Ed. du Méril: Histoire de la
comédie; période primitive, Parijs, 1864; Pauthier: Chine (in het Univers pittoresque), Parijs,
1837; Schott: Entwurf einer Beschreibung der Chinesischen Literatur, Berlijn, 1854; R.v.
Gottschall: Das Theater und Drama der Chinesen, Breslau, 1887 - Men leze nog de
Inleidingen van de uitgaven, door Europeesche geleerden (o.a. Davis, St. Julien, Bazin, enz.),
der tot nu toe verschenen Chineesche tooneelstukken. Nadere bibliographische inlichtingen
zal de lezer in de aangeduide werken vinden.
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nauwelijks eene uitspanning of feestelijkheid, hetzij binnen, hetzij buiten 's huis,
kunnen denken, waar niet eene tooneelvertooning deel van maakt. Mogen wij geloof
hechten aan wat de reizigers ons vertellen, dan zouden te Pe-King alleen - ten minste
zoolang er het Hof verblijft - niet min dan zeven honderd tooneelmaatschappijen
bloeien; doch waar is het, dat ieder dier gezelschappen uit hoogst acht à tien man
samengesteld is. Komt het echter niet wonderlijk voor, dat, niettegenstaande hun lust
voor dramatische vertooningen, en, als gevolg daarvan, het aanhoudend beoefenen
van dramatische letterkunde, de Chineezen, gedurende den loop der eeuwen, in de
tooneelkunst geen enkelen stap vooruit deden. Ook hierin, niet min dan in de overige
voortbrengselen hunner letterkunde, evenals in die van hunne kunst en nijverheid,
ziet men den aard van dit zonderlinge volk doorstralen. Na over tal van eeuwen bijna
het toppunt bereikt te hebben eener betrekkelijk volmaakte ontwikkeling, bleef het
eensklaps op den ingeslagen weg stil, en bepaalde zich voortaan bij eene grillige en
kinderachtige bedrevenheid, zonder er bedacht op te zijn het gebouw der
kunstvaardigheid verder op te trekken. Wat de gansche beschaving der Zonen van
het Hemelsch Rijk, hun letterkundig, maatschappelijk en zedelijk leven kenmerkt,
is dat, zooals terecht AMPÈRE schrijft (loc. cit., bl. 609), ‘men bij hen immer het
gemaakte, het gedwongene naast het natuurlijke en ongekunstelde aantreft, den ouden
man naast het kind’.
De volgende bladzijden zullen den lezer van de waarheid onzer stelling overtuigen.
Wij zijn voornemens, in het eerste gedeelte dezer bijdrage, eene algemeene schets
te leveren van de tooneelkunde in China, en in weinige woorden op de bijzonderste
eigenaardigheden te wijzen, welke de dramatische vruchten van het Rijk der
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Bloemen kenmerken; in de tweede helft zullen wij, door het nader beschouwen van
een paar Chineesche tooneelstukken, meer dan een bewijs aanbrengen van het
gegronde onzer gezegden.

I.
Algemeen overzicht van het Chineesch tooneel.
§ 1.
Wij zegden daareven dat de Chineezen, gedurende den loop der eeuwen, in hunne
tooneelkunst niet de minste vorderingen maakten. Alzoo is de stoffelijke inrichting
van het tooneel, evenals de eigenlijke dramatische kunst zelve, in het eerste tijdvak
van hare ontwikkeling gebleven.
Regelmatige vertooningen vooreerst, gelijk die bij ons bestaan, kennen de meeste
Chineezen niet. Slechts op enkele plaatsen treft men eigenlijke schouwburgen aan,
waar men, op vastgestelde dagen, al het luisterrijke der Chineesche tooneelkunde
bewonderen kan. Te Pe-King bestaat, volgens hetgeen een reiziger verhaalt(1), eene
geheele ‘straat der schouwburgen’; men duidt u daar eene gansche rij van die
gebouwen aan, het eene schier nevens het andere opgericht; bijna dagelijks, en dit
gedurende een merkelijk deel des jaars, worden er, van 's middags tot 's avonds, de
meesterwerken der Chineesche dramaturgen opgevoerd. Ook in sommige steden in
het Noorden van China vindt men schouwburgen, het is te zeggen, openbare
gebouwen, eigenlijk tot het geven van turn-, muziek- en dansfeesten ingericht, maar
welke insgelijks geschikt zijn om, mits eenige kleine

(1) Zie TIMKOVSKI, Voyage à Péking, II, bl. 174 en het plan nr 17. Cf. MAGNIN, loc. cit., bl. 270.
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toebereidselen, in tooneelzalen herschapen te worden. Doch behalve in de hoofdstad
en in die enkele plaatsen ten Noorden, zoudt gij te vergeefs in het uitgestrekt ‘Midden
Gewest’ iets zoeken, dat eenigszins bij een openbaren schouwburg mag vergeleken
worden. Wil het een of ander gezelschap ergens de onderdanen van den ‘Zoon des
Hemels’ met eene tooneelvertooning verlustigen, dan is het verplicht zelf den
schouwburg op te timmeren. Nu, weinige oogenblikken zijn daartoe noodig: eenige
bamboesrieten worden in den grond geslagen, en daarop enkele planken vastgelegd;
een katoenen afsluitsel dient langs drie kanten voor schermen, langs den vierden
voor gordijn, en... 't is alles.
Ontbreekt er dus in China eene instelling welke, volgens de opvatting in onze
streken, tot den voortdurenden bloei der tooneelkunst onontbeerlijk schijnt, men treft
daarentegen, in de woningen van bijna al de bemiddelde Chineezen, eene
zoogenaamde ‘feestzaal’ aan, die opzettelijk tot het vertoonen van tooneelstukken
voorbehouden is; doch van eene eigenlijke tooneelinrichting mag, zooals wij verder
zien zullen, ook hier geene spraak zijn. Lust het een Mandarijn of een welgestelden
burger een familiefeest op te luisteren met een schouwspel, dan wordt te dien einde
een of ander voorbijreizend gezelschap aangesproken. Wanneer de familie en de
genoodigden in de ‘tooneelzaal’ hebben plaats genomen, treden een paar der
voornaamste spelers op, en, na het publiek eerbiedig gegroet te hebben, bieden zij
den gastheer een groot boek aan, waarin, met gouden letters, de lijst gedrukt staat
der verschillende stukken welke het gezelschap in staat is onmiddellijk te spelen.
Duidt de gastheer het gewenschte tooneelstuk aan? - O! dit ware op grove wijze
tegen de chineesche beleefdheid gezondigd. De brave huisvader laat den keus aan
zijne genoodigden
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over; deze, niet min beleefd, weigeren bedeesd, en zoo gaat de lijst van hand tot
hand, om ten slotte weder bij de spelers te recht te komen. Daarmede is men nu niet
verder gevorderd; eene nieuwe reeks plichtplegingen begint; eindelijk waagt het de
meest voorname gast het stuk aan te wijzen, dat, meent hij, de aanwezigen best
vermaken zal. Natuurlijk wint hij eenieders goedkeuring; aanstonds begint de
vertooning.
In China dan, zooals men ziet, bestaan twee soorten van tooneelvertooningen:
openbare en private; beide grijpen, buiten ettelijke uitzonderingen, op onregelmatige
tijdstippen, van tijd tot tijd slechts, plaats. De eerste maken wat men het democratische
tooneel genoemd heeft, uit; de andere, het aristocratische. Doch geen ander verschil
bestaat tusschen haar dan het publiek dat dezelve bijwoont; de opgevoerde stukken
en de wijze van voorstelling komen bij beiden volkomen overeen(1).
Een chineesche scène is zoo armoedig mogelijk ingericht. Tooneelschermen en
andere versieringen zijn gansch onbekend. Geschiedt de vertooning ten huize van
een burger, dan bepaalt men zich bij het openspreiden van een tapijt, op dit gedeelte
van de kamer, dat voor ‘tooneel’ gelden moet; de muzikanten - want een ‘orkest’
ontbreekt er nooit - nemen links van den toeschouwer plaats; rechts gaan de
aanzienlijkste lieden van het publiek zitten. Achteraan spant men een groot doek,
waar ‘chineesche monsters’ in

(1) Buiten het dubbel slag van voorstellingen waar wij over spreken, kan men er een derde
aanduiden: de vertooningen namelijk welk in de sing-song's (= zooveel als café-concerts)
gegeven worden. In tegenstelling met de voorgaande, grijpen deze enkel des avonds plaats.
Zie daarover G. DE BOURBOLON, loc. cit., bl. 71, 97-98.
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menigte op geschilderd staan. De vrouwen scharen zich achter een soort van afsluitsel
uit bamboesrieten samengevlochten, van waar zij het voorgestelde naschouwen
kunnen, zonder zelven gezien te worden.
Met de openbare vertooningen in eenen op staanden voet getimmerden schouwburg
is het niet beter gelegen. Wij zegden reeds dat een katoenen doek langs drie kanten
de schermen vervangt. Andere tooneelversieringen ontbreken teenemaal. De
aanschouwers zijn welwillend genoeg het niet aanwezige als toch aanwezig te
gelooven. Zij stellen zich voor, dat b.v. nu de spelers in eene kamer zijn, dan in een
bosch, of in een gevang, of in eene gerechtszaal; nu te paard, dan wederom te voet,
enz. Wanneer eene vesting moet worden ingenomen, gaan drie of vier soldaten op
malkaar liggen om de onneembare muren en torens te verbeelden, enz.
Doch waaraan men in China een zeer groot belang hecht, is aan de kleedij der
personages. Allen komen in hun beste pak uitgedoscht te voorschijn. Zelfs dan
wanneer het een bedelaar te verbeelden geldt, worden den speler rijke kleederen
omgehangen: eene buitengewone pracht die zonderling op het armoedig tooneel
afsteekt.
Hoeveel ook de Chineezen van dramatische voorstellingen houden, toch gunnen
zij den tooneelspelers eene slechts zeer geringe achting. Zij rangschikken dat volkje
tusschen de gewone zangers, koordedansers, goochelaars en poetsenmakers. Het
tooneelspelen zien zij als een onteerend bedrijf aan, dat eenieder, die er zich op
toelegt, met eene niet uit te wisschen smet schandvlekt. De schouwspelers maken
daarom ook eene afzonderlijke klas uit, wier stand erfelijk is, zelfs zoo dat het bijna
nooit den zoon van een tooneelist gelukken mag een ander bedrijf dan dat zijns vaders
uit te oefenen, of eenig
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openbaar ambt, hoe nederig ook, te bekleeden. De tooneelspeelsters worden zelfs
door de chineesche wetten met de vrouwen van de laagste klas gelijk gesteld. Haar
getal echter is zeer klein, want doorgaans worden de v r o u w e n r o l l e n door knapen
or jongelingen vertolkt. Vroeger, naar het schijnt, waren er tooneelspeelsters in
evenredigheid der te spelen rollen; doch zij muntten niet uit door een voorbeeldig
gedrag. De naam, dien het volk haar gaf; nao-nao = apin, toont genoegzaam dat zij
niet veel aanzien genoten(1).
Vraagt men van waar die verachting voor de tooneelkunstenaars komt? - Men zou
het verkeerd voor hebben, meende men dat zij voortspruit uit den afkeer welken het
gedrag dezer personen inboezemt. Veeleer vindt die geringschatting hare voldoende
reden in het feit, dat de tooneelisten van de gemeenste afkomst zijn; het zijn ofwel
slaven, ofwel zonen van arme landslieden die door hunne ouders, uit oorzaak van
armoede en gebrek, aan een of ander voorbijreizend tooneelgezelschap verkocht
werden.
De talrijke maatschappijen welke, niettegenstaande die vernederende behandeling
van wege de ‘Zonen des Hemels’, eer in bloei toe- dan afnemen, zijn niet ongelijk
aan het personeel onzer foortheaters, met dit verschil nochtans, dat zij op verre na
zoo wel niet ingericht, en, gelijk wij het hooger reeds aanstipten, geringer in getal
spelers zijn. Zij reizen van het eene gewest naar het andere, overal stilhoudende waar
zij meenen eenige winst te kunnen slaan. Als eene groote eer beschouwen zij het, te
worden uitgenoodigd om bij de voorname burgers

(1) Reeds in 1263 werd een bevel afgevaardigd, die aan de vrouwen verbod oplegde, voortaan
nog als tooneelspeelsters op te treden. - Na de overweldiging der Tartaren (1616) werd dit
verbod vernieuwd.
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de bewijzen hunner kunst te leveren; wordt hun nergens een dergelijk aanbod gedaan,
dan richten zij op de openbare plaatsen van dorpen of steden hun schouwburg op;
hoe armzalig die er ook uitzie, toch valt het zelden voor dat niet eene dichte,
nieuwsgierige menigte het geringe inkomgeld betaalt om de vertooning te komen
bewonderen. Slagen onze kunstenaars erin, door eene eerste opvoering de gunst van
het publiek te winnen, dan mogen zij op eene reeks goede ontvangsten rekenen, want
het getal stukken, dat zij de volgende dagen zonder verdere voorbereiding kunnen
voorstellen, is dikwijls verbazend groot. Uitnoodigingen van bijzonderen, waar zij
in het begin te vergeefs naar bleven wachten, komen dan gewoonlijk als toegestroomd,
en ons gezelschap kan spelen tot het gansche repertorium is uitgeput.

§ 2.
Ziehier nu de voornaamste trekken welke een Chineesch tooneelstuk kenschetsen.
Juist alsof de ‘Zonen des Hemels’ bij Aristoteles in de leer waren gegaan, verdeelen
zij hunne dramatische gewrochten in vijf bedrijven, tche, met dit onderscheid, dat
het eerste daarvan beter den naam van v o o r s p e l verdient; de Chineezen zelven
noemen het inleiding, sie-tsen. Dit samentreffen - want van iets anders dan van een
bloot samentreffen kan hier geen spraak zijn - is recht zonderling. Nu, op dien regel
ontbreekt het niet aan uitzonderingen; zoo vindt men chineesche tooneelstukken in...
zestien bedrijven; zeker drama, ‘de geschiedenis der geluiden’, heeft er zelfs twee
en veertig. De vertooning wordt, even als bij onze opera's, door eene opening voor
orkest voorafgegaan; evenzoo laten, bij het toeschuiven
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der gordijn na ieder bedrijf, de chineesche muzikanten hunne behendigheid hooren:
zij bespelen dan om ter hardst hunne instrumenten, en maken een gedruisch, dat
hooren en zien vergaan, tot groot genoegen der aanwezigen. Hier is nu geene
vergelijking met onze voorstellingen meer mogelijk, hoe krachtdadig ook de
Chineezen de voortreffelijkheid en harmonie hunner zoogenaamde orkesten op die
der ‘Westersche duivels’ houden staan(1).
Bij het lezen der Chineesche tooneelstukken, wordt de Europeesche lezer meest
getroffen door de uiterste eenvoudigheid der technische regels, volgens welke de
schrijvers uit het ‘Rijk der Bloemen’ hunne gewrochten samenstellen. Om eenheid
van tijd bekommeren die zich niet, en met eenheid van plaats springen zij nog veel
vrijer om, dan het de meest moderne dichter van Europa zou durven. Hierin zijn zij
dus niet Aristoteliaansch. Het gebeurt niet zelden dat hunne helden eene heele reis,
nog langer dan die van Gurnemanz, op het tooneel zelf afleggen. Zij gaan een paar
stappen voorwaarts:

(1) Onlangs schreef een Chinees, zekere FOE, sien-sien (= secretaris) van een Mandarijn, die in
1884 eene omreis in Europa maakte, een vlugschrift met den titel: ‘Overwegingen van een
Chineesch reiziger over Europa en de Europeanen’. Die ‘overwegingen’, welke hij als
‘verhalen aan eenen vriend gericht’ liet verschijnen, behelzen de opmerkingen die hij boekte,
terwijl hij zijn doorluchtigen meester vergezelde. Een fransch zendeling slaagde er de hand
op te leggen, en zond er de vertaling van aan de lezers der Missions Catholiques (D. XXIII,
1890, bl. 104-107; 117-119). Wij lezen er onder anderen in: ‘Wat zal ik zeggen van hunne
toonkunst (die der Europeanen, nl.)? Wij hebben speeltuigen van allerlei stof: van metaal,
zijde, hout, steen, aarde, van dierenhuiden en van konkommer; de Europeanen hebben er
slechts van koper, snaren, hout en vel; ook kan de lezer denken wat dergelijke muziek moet
zijn in vergelijking met onze orkesten!’
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‘Nu zijn wij aangekomen aan de oevers van den Geelen Stroom’; ofwel: ‘Ziehier de
bergen van Mongolië’; ofook: ‘Eindelijk heb ik Pe-king, het verre doel mijner reis
bereikt’, luidt het dan, en daarmede is de handeling in het aangeduide oord verplaatst.
Eveneens zijn het samenstellen van het plan, de ontwikkeling van het onderwerp,
het kunstig en behendig schikken der verscheidene tooneelen den Chineeschen
dramaturg geene afmattende studie. Ziet toch eens hoe weinig moeite het hem kost
zijne ‘meesterstukken’ te scheppen!
Vooreerst geene inleidende ontwikkeling, die den toehoorder met de handeling
en het beloop van het tooneelstuk bekend maken. De personages beginnen bij hun
optreden hunne namen en toenamen, rang, bediening en wat al meer in eene
gestereotypeerde alleenspraak uit te leggen, en, om ons alleszins zeer volledige
inlichtingen te geven, vertellen zij gewoonlijk hunne vroegere geschiedenis, maken
hunne tegenwoordige bezigheden bekend, en leggen ons daarbij hunne inzichten
voor de toekomst bloot. Eene dergelijke kennisgeving krijgen wij iedere maal dat
wij hen weder te voorschijn zien treden; ja, tot in het laatste bedrijf soms komen zij
ons herinneren wie zij zijn, en wat zij in de voorgaande tooneelen verricht hebben.
- Men heeft getracht die eigenaardigheid te rechtvaardigen door de opmerking dat,
dewijl het gezelschap die het stuk opvoert, weinig talrijk is, éen tooneelist vaak de
rollen van verscheidene personages te spelen heeft. Heel wel; maar hebben wij die
herhaalde formulieren noodig die dezelfde held komt aflezen? Hoe uitgelegd, waarom
hij ons in elk der bedrijven zijne vroegere daden vermeldt?
Ook in de ontwikkeling van de handeling geeft ons de Chineesche dichter de
sprekendste bewijzen zijner gebrek-
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kige tooneelkennis. Hij mist teenemaal de kunst het gekozen onderwerp behoorlijk
in te kleeden, het voor het tooneel te schikken. Men zou terecht kunnen zeggen dat
zijn drama meer het eenvoudige verhaal dan het eigenlijke drama nabij komt. De
alleenspraken der personages beslaan er eene ruime plaats in; meestal zijn het koude,
eentoonige, ja, soms oprecht vervelende redevoeringen. De samenspraken tintelen
ook geenszins van leven, en op aandoenlijke tooneelen moet de toeschouwer niet
hopen. De gang van het stuk is bijna altoos uiterst eenvoudig; beweging zit er niet
in; eene fijngesponnen inwikkeling, eene handeling die aanhoudend belang inboezemt,
en eene geleidelijke ontknooping zijn ongekende hoedanigheden. Een chineesch
drama mag men eene opeenvolging van verschillende tooneelen noemen, welke niet
meer samenhangen dan een ledenpop. Waar de dichter naar toe wil, begrijpt gij, zóó
zwak is de intrigue, bij eene eerste kennismaking met zijne helden. Maar min begrijpt
gij wat hij nog te vertellen heeft, wanneer reeds de handeling is afgeloopen, en... er
nog een bedrijf nakomt. Ook is het den chineeschen schrijver niet te doen om op het
gemoed der aanschouwers te werken. Zijn stuk toch laat die koud van het begin tot
het einde, hoewel er niet zelden hoogst tragische toestanden in voorkomen, die onzen
dramaturg meer dan éene gelegenheid aanbieden om, hadde hij eenig begrip van de
tooneelkunst, de aangrijpendste en onverwachtste effekten teweeg te brengen. Dat
hij op die laatste - in tegenstelling met zijne hedendaagsche Europeesche
kunstbroeders - geene wilde jacht maakt, dat zullen wij hem niet als een misslag
aanrekenen. Maar pleit het ten zijnen voordeele dat hij niet eens op daaromtrent
behoorlijke wijze de gekozen stof te behandelen, noch voordeel te trekken weet uit
de gegevens van zijn onderwerp?
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Doch dit is niet alles. Een grooter verwijt mogen wij hem toerichten, en wel, dat hij
nog min uitmunt in wat juist het meest van hem mag gevergd worden: in het afmalen
zijner personages. De karakterschildering van deze - zoo er alhier van
karakterschildering mag spraak zijn - is uiterst gebrekkig; hunne houding en
handelwijze zijn dikwerf onnatuurlijk; de uitdrukking van hunne gevoelens en
aandoeningen is niet zelden juist het tegenoverstelde van wat zij diende te zijn. Edele
inborsten en verheven doeleinden zoekt gij ook te vergeefs op het Chineesche tooneel.
De helden en heldinnen uit het ‘Rijk der Bloemen’ stellen, schier zonder uitzondering,
ruwe, lage, onedele driften en hartstochten ten toon; soms leggen zij ons, met eene
schaamteloosheid waar men geen gedacht van geven kan, hunne schandelijkste daden
en bedoelingen uiteen. Daaruit make men nu niet op, dat het Chineesch tooneel ons
geene figuren vertoont, die met eene meesterhand zijn geborsteld; echter, zoo wij
eene vergelijking mogen gebruiken, zullen wij zeggen dat het zeldzame, en dan nog
ruwe, ongepolijste diamanten zijn, welke in eenen overgrooten hoop steenbrokken
als verloren liggen. Voeg daarbij dat de Chineesche dramaturg doorgaans te zwakke
schouders heeft om een held, dien hij begonnen had met eene flinke hand af te malen,
gedurende den ganschen loop van het stuk voor het publiek hoog te houden; hij
bezwijkt onder den last, en stelt op erbarmelijke wijze onze verwachting te leur.
Doch wij denken er niet aan, de tooneeldichters uit het land van den ‘Zoon des
Hemels’ te verkleinen, omdat zij hunne personages niet volgens onzen smaak, volgens
onze opvatting, in de houding waarin wij hen liefst zouden zien, doen voor het
voetlicht verschijnen. Maar hebben wij het recht niet te eischen, dat zij de grondregels
van het ware en het schoone, welke,
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uit de natuur zelve der zaken voortvloeiende, overal dezelfde zijn, en niet anders te
Pe-King dan te Athene of te Londen luiden, dat zij die onveranderlijke grondregels
niet over het hoofd zien?
Is het niet jammer dat men moeilijk een gunstiger oordeel kan vellen, wanneer
men de Chineesche tooneelstukken in opzicht van taal en stijl beschouwt? - De stijl
is doorgaans weinig natuurlijk, en mist allen dichterlijken gloed; behalve op enkele
plaatsen, die wij verder nader zullen bepalen, verheft zich de dichter zelden boven
de uitdrukking der meest alledaagsche gedachten. De taal is gemeen, plat, geenszins
genoegzaam verzorgd; van de Chineesche tooneelhelden mag het met recht gezegd
worden, dat zij ‘le langage des halles’ spreken.
Rijm en onrijm wisselen malkaar af; het eerste wordt gebezigd telkens een
personage eene sterke gemoedsbeweging moet te kennen geven; in alle andere
gevallen spreekt het proza. De gebruikte taal is het kouan-hoa dialect; doch behalve
dit spreken de tseng's en tchéou's, d.i. de gemeene personages, de volkstaal der streek
waar het stuk speelt.
Ziehier nu eene merkwaardige bijzonderheid, aan het tooneel van het Hemelsch
Keizerrijk eigen. In China speelt de hoofdheld van ieder schouwspel eene eigenaardige
rol. Terwijl elders in het stuk het proza aangewend wordt, legt de dichter hem bijna
gedurig verzen in den mond, en die verzen worden gezongen; ja, onze held doet
schier niet anders dan zingen, den geheelen tijd dat hij voor den aanschouwer staat.
Wil hij aandoeningen, van welken aard ook, uitdrukken, hij zingt; lijdt hij, hij zingt;
is hij opgeruimd, hij zingt; wordt hij door zijne vijanden lichamelijk gepijnigd,
geslagen, gefolterd - hetgeen zeer dikwijls op het chineesch tooneel voorvalt - hij
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zingt; kortom, om het even, waar, hoe, bij wien hij zich bevindt, hij zingt immer.
Meer dan eens geeft dit aanleiding tot tooneelen die recht typisch zijn. Zoo, o.a., in
Hoeï-lan-ki - een stuk waar wij verder de ontleding van geven zullen - sterft heer
Kiun-King-Ma, door zijne eerste vrouw vergiftigd. Haï-tang, de heldin van het stuk
en Ma's tweede vrouw, heeft hem, buiten haar weten, het gift toegereikt, en
aanschouwt er thans het noodlottig uitwerksel van; welnu, zij zingt met de grootste
onverschilligheid dat zij haren echtgenoot ziet sterven. Een weinig later wordt zij
van den moord beschuldigd, voor den rechter gebracht, ondervraagd, plichtig
bevonden, en, daar zij hare misdaad niet bekennen wil - natuurlijk, vermits zij
onschuldig is - op de pijnbank gelegd: het gansche tooneel is wederom in zang. Die
gezongene versregels maken klaarblijkelijk het geliefkoosd thema van den schrijver
uit; ook zijn zij met de meeste zorg afgewerkt; de stijl ervan is zeer bloemrijk, en
slaat soms tot bombast over. Het zijn lyrische uitboezemingen waar de dichter eene
hooge vlucht neemt, en die sterk afsteken bij den verwaarloosden vorm van de overige
deelen. Zij zijn het, die, in zuiver letterkundig opzicht, de chineesche tooneelstukken
eenige waarde, misschien zegde men best: hunne eenige waarde, bijzetten. BAZIN,
in zijne voorrede van de vertaling van het stuk Pi-pa-ki of ‘de geschiedenis der luit’
(Parijs, 1841) kenschetst als volgt de aesthetische waarde van het chineesche tooneel:
‘Het zijn zonderlinge samenspraken, zegt hij, eene opeenvolging van tooneelen, waar
ofwel de weinig keurige volkstaal, ofwel de overdreven grootspraak der lieden van
de deftige klas in weerklinkt: liefdesavonturen, die meestal op de gebrekkigste wijze
de hartstochten afschilderen; dikwijls de gekste buitensporigheden, waar geesten,
duivels en spoken eene voorname rol bij spelen’.
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Ziedaar de bijzonderste trekken die het chineesche tooneel eigen zijn. Indien wij nu
den innerlijken aard, de zedelijke strekking ervan beschouwen, zullen wij een niet
min streng oordeel moeten vellen.
Zooals bij alle volkeren, is in China het tooneel de getrouwe weerspiegeling der
gewoonten en zeden der inwoners, het juiste afbeeldsel van hunne beschaving. Doch
dit afbeeldsel strekt geenszins ter hunner eere. - Naar de menigvuldige voorschriften
hunner wijsgeeren, zouden de Chineezen bij hunne vertooningen een hoogst zedelijk
doel moeten beoogen: immer diende het tooneel eene heilzame les voor de
toeschouwers te bevatten. In vorige eeuwen reeds deden de keizers van het ‘Rijk des
Hemels’ wetten afkondigen, die alle schouwspelen, voor de goede zeden aanstootelijk,
met zware straffen bedreigden. Doch sedert lang reeds worden die voorschriften niet
meer nageleefd; zij hebben niet belet dat de meeste chineesche theaterstukken eene
school van ondeugden uitmaken. Ja, een zeer groot gedeelte ervan vormen een niet
nader te bepalen vuilnishoop, en het zijn volgens meer dan eenen reiziger, juist die
stukken, welke het meest en met den grootsten bijval opgevoerd worden. In zijn
geheel genomen - de uitzonderingen zijn, helaas! dun gezaaid - toont ons het chineesch
tooneel bij de kinderen van het ‘Midden-Gewest’ een diep zedenverval en eene
vergevorderde bedorvenheid aan. Zijne personages leveren zich teugelloos, met een
cynisme dat men zich moeielijk verbeelden kan, aan de schandigste driften over, en
uiten hunne laagste gevoelens in eene taal, waar men de weerga van zoeken moet in
sommige onvertaalbare plaatsen van Aristophanes of Rabelais.
Men weet dat, buiten de godsdiensten van Kong-tze (het Confucianisme) en Lao-tze
(het Taoïsme), ook de

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

216
Boeddhaleer in China hare aanhangers telt(1). Het is wel onnoodig te doen opmerken
dat die verscheidenheid van godsdiensten niet zonder invloed op het tooneel gebleven
is. Alzoo weten de Chineesche dramaturgen meermaals voordeel te trekken o.a. uit
de leer der zielsverhuizing, welke, zooals het aan eenieder bekend staat, de
Boeddhisten belijden. Als hoofdpersonage van hun stuk stellen zij dan een echtgenoot
voor, die op eene of andere wijze door zijne wederhelft uit het leven geholpen werd,
en na zijn dood vaststellen komt hoe lang de rouw der weduwe duurt, enz. De
veelwijverij is insgelijks een lieu commun van bijna al de chineesche schouwspelen;
gewoonlijk wordt de eerste, wettige vrouw als een toonbeeld van alle deugden
voorgesteld, terwijl de overige, de ‘tweede echtgenooten’, zooals men haar noemt,
als booze en verachtelijke wezens optreden. Het omgekeerde treft men evenwel aan.
Men begrijpt gemakkelijk hoe de tooneeldichter daar voordeel uit te trekken weet,
met den echtgenoot tusschen de twee te plaatsen.
Ten slotte zullen wij nog zeggen dat de Chineesche wetgevers het voorstellen op
het tooneel van keizers, keizerinnen, prinsen van den bloede, ministers en andere
hooggeplaatste personen, op straf van honderd stokslagen, verbieden; doch, gelijk
vele andere voorschriften, wordt ook dit, sedert geruimen tijd, straffeloos overtreden.
(Vervolgt.)

(1) Zie o.a. LEGGE, The religions of China: C. DE HARLEZ, Les religions de la Chine, Leipzig,
1892; zie de bibliographie bij H. CORDIER: Bibliotheca sinica, P. I, Paris, 1878, col. 305 sqq.
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Dichtkunst, letteren.
Vertijloosheid,(1)
door Guido Gezelle
VERTIJLOOS, al den dag,
en zie 'k, in 't nauw gesteken,
geen' blijden zonnengang
de duistere wolken breken;
en zie 'k noch bol noch boom,
noch hout noch iet dat groent,
en met den kwaden dag
mijn' kwaden zin verzoent.
Het wintert, zonder ijs
of sneeuw! Ach, of het snerpen
des Noordens nog een' sneê
mij liete in 't water scherpen,
dat stijfgeworden ligt
en glad!... Wach arme, 't stinkt,
van 't smoorend smokkelweêr,
dat zon noch mane 'n dwingt!

(1) Vertij = verzet, amuscment. Loquela, VIII, 15.
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'k Wille uit en blijde zijn!
Ach, blijde zijn leert even
dat schier gestorven was
weêr daden doen en leven!...
Ik adem, ja, genoeg
om lijf- en longertocht
te halen, maar mijn hert,
't is lam en zonder locht!
o Kwame 't wederom,
o kwame 't lang verleden,
't verkwikkend zonneweêr
te mijner hulp getreden;
dat, hier en daar weleer,
dat, zoo en zulk een dag,
ik, jong zijnde, ei, hoe lief,
hoe dikwijls, dagen zag!
't En gaat niet meer zoo 't ging
in 't eerste! En, zijn de dagen
u, jongens, veel te kort,
mij dunk' het dat ze tragen
en roekloos wederstaan
mijn ongeduldig hert,
dat hunkert naar den nacht,
en 't eenzaam kisteberd.
Moet zoo het leven zijn!
Moet zoo veel zwoegend pogen
door dik en dun, op 't eind,
beloond zijn en bedrogen
met weemoed en verdriet?
Of hongert, inderdaad,
dit hongerend herte mij,
om nooit te zijn verzaad?
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Mijn Redder, Gij, gij leeft;
en, moet ik, heengedreven,
ook eens het ergste zien
van dit ellendig leven;
Gij zijt daar, die mij wacht
en mij den teug bereidt,
wanneer ik sterven zal,
van uwe onsterflijkheid!
Dan zal de duistere wolk,
het graf, de kerker scheuren;
dan zal de zon heur' gang
weêr blij ten hemel beuren;
dan zal 't weêr zomer zijn,
weêr dag, weêr alles: dan,
weêr eindloos meer als iet
dat blijdschap heeten kan!

Kortrijk, 23sten in Nieuwjaarmaand 1894.
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Iets over ‘Vlaamsche beweging’
bij het portret van J.F. Willems.
GELIJK men weet wordt Jan Frans Willems in den laatsten tijd nog al eens de ‘Vader
der Vlaamsche beweging’ genoemd.
Deze schatting is zoo wat te vergelijken bij diegene welke Maerlant den ‘Vader
der Dietscher dichtren algader’ heet.
Jan Boendale wist niet beter, of wilde niet beter weten, dan dat zijn groot voorbeeld
in West-Vlaanderen, zijn mede-didacticus, de dichter der dichters, en zoo niet de
eerste, dan toch thooft van 's clerken voorgangers was geweest.
Wel vele eeuwen later, maar eindelijk toch, gaf men Boendale's meening op. Nadat
de gevierde volkskunst-vernieler, of vernielster, die men pleegt Renaissance te
noemen, lang genoeg aan de ontwikkeling van den zin voor de n a t u u r l i j k e ,
ongezochte gevoelsuitingen, als die der eeuwen van de scheppers van het
Nevelingenlied, van Alphonsus X, den hersteller van 't nationaal Spaansch tooneel,
van Dante, Heinrich von der Vogelweide, Giotto, enz. in den weg hadden gestaan,
nadat, zeg ik, de aanmatigende, de aristocratische, de
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conventioneele Renaissance (allen fransche uitdrukkingen!) lang genoeg tegen de
werken dier tijden gestormd had - toen kwam men in Nederland tot gezonder gedachte.
Men begon te begrijpen dat een volk, dat volksstammen, die gedurende twaalf of
althans, als christenen, zes eeuwen lang dezelfde streken hebben bewoond, die vier
eeuwen vóór Maerlant reeds eenen uitgebreiden handel dreven op zuid-, midden- en
noord-Europa, wier wolle stoffen wereldberoemd waren als hun naam, in het woord
Frisii te zamengevat - zooals onze kustbewoners op de markten van Mentz, St Denis
enz. werden genoemd - men begon, na vier tot vijfhonderd jaren nare blindheid,
waarbij slechts zeer enkelen de oogen open hadden, te begrijpen, dat toch vóór
Maerlant, vóór 1250, onder zúlk volk wel dichters moeten hebben geleefd..... Ja
Maerlant zei het zelf!.... Maar men had Maerlant niet gelezen.
Eindelijk bespeurde men dat de leerdichter Maerlant geschreven heeft voor een
volk dat al lang een lyrisch, episch en dramatisch tijdperk achter den rug had. Maerlant
oordeelde in 1250 dat de tijd was gekomen om dat volk, met dichtkunst vertrouwd,
nu te onderwijzen, gelijk het leerboek, Spraakkunst genaamd, ontstaat, wanneer eene
taal tot rijpen ouderdom is gekomen.
Evenmin als Maerlant de oudste dichter des lands is, even weinig is J.F. Willems
de ‘Vader der Vlaamsche beweging’.
Maerlant had h o o g e r e waarde dan die van den ouderdom. Zoo heeft ook Willems
g r o o t e r e verdienste dan die van het vaderschap, dat men door eene welklinkende
spreuk hem wil toekennen.
Indien Willems de schriftjes kon lezen der voor de vervlaamsching ijverende jeugd,
hij zou wel niet zeggen dat zij afkeuring verdienen, doch, dat hij daarvan niet als de
schepper of aanlegger kan worden beschouwd.
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En toch vormen juist die bladen of vlugschriften, naar veler meening, den spiegel
der ‘Vlaamsche beweging’.
Waarom nu zou Willems een zekere voorvaderlijke verwantschap met die organen
niet hebben?...
Omdat Willems langs a n d e r e n weg den terugkeer tot den vlaamschen geest in
opvoeding en onderwijs zocht. Het woord ‘Vlaamsche beweging’ komt in zijne
schriften niet voor; doch elke zijner daden bewijst, dat hij trachtte het recht op
grootere, op de hooge bescherming der dietsche of nederlandsche taal in 't licht te
stellen, door daarvan den adel, de oudheid, de waarde voor de nationale beschaving
te doen gelden, en aldus den eerbied daarvoor bij de hooge wetgevers en bestuurderen
van 's lands belangen uit te lokken.(1)
Dit doel is alleen te bereiken (zoo spreken alle zijne werken):
1o door eene gezette, grondige studie der taal;
2o door a a n h o u d e n d e lezing van de beste schrijvers, oude en jonge, welke
in die taal hebben geschreven;
o
door de beoefening der geschiedenis van de ontwikkeling der taal en der
3
dichtkunst, gedurende de eeuwen van haar bestaan.
Dit laatste punt: de beoefening der schrijvers om daaruit taal en geschiedenis der
letteren te leeren kennen, is wel datgene wat door het tegenwoordig geslacht te weinig
wordt in 't oog gehouden.
Soms denken velen (aan de uitzonderingen zij alle lof gegund!) al reeds krachtig
tot den vooruitgang der nederlandsche taal en volksbeschaving in België mede te
werken,

(1) Zie Brieven van J.F. Willems, verz. door Rooses bl. 172, 177, enz.
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door alle weken een blad uit te geven waarin de belangen der ‘beweging’ worden
besproken. Zulk blad levert menigmaal het bewijs dat de straten der groote steden
zeer nauwkeurig worden doorgeloopen, om te zien welke burgers door een of ander
opschrift hunner deur, briefje, blaadje of woord tegen het ‘flamingantisme’ zondigen;
doch aan deze pijnlijke jacht wordt al te veel tijd besteed, en de groote belangen
worden door de kleine menigmaal vergeten. De aanvallen worden wel eens scherper
in dezelfde mate als de schrijver minder over andere middelen ter bevordering van
taal- en letterkunde kan beschikken dan over geestdrift en goeden wil(1).
Die richting, ofschoon als b i j z a a k niet geheel af te keuren, wordt te veel als
h o o f d z a a k beschouwd, waar tegenover de vijand veelal glimlacht of
schokschoudert, terwijl hij voor de werking, die door J.F. Willems wordt
vertegenwoordigd en met hardnekkige edelmoedigheid en geleerdheid werd
bevorderd, onwillekeurig het hoofd ontblooten en zich, als hij eenigszins rechtzinnig
is, e e r b i e d i g b u i g e n zal.
Voorzeker bestaan er een aantal zaken der jonge schrijvers, die Willems gaarne
in bescherming had genomen, en zelfs in 't leven zou hebben geroepen, als 't in zijnen
tijd mogelijk ware geweest; dat zijn bij voorbeeld de tijdschriften welke de
zoogenaamde Folklore behandelen. Doch hare werking wordt door de werkers zelven
verlamd. Door de jeugdige geestdrift worden vele krachten v e r s p i l d , die goed
konden gebezigd worden.
't Is de zucht tot zelfstandig werken, en hier en

(1) Verg. Vragen van den dag, uitg. Dr. Blink. Amst. 1894, aldaar J. te Winkel, De vlaamsche
beweging, enz. bl. 8, vlgg.
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daar ook minder edele drijfveer, welke belet dat in dit vak eenige s a m e n w e r k i n g
bestaat. Door gebrek aan v e r e e n i g i n g v a n k r a c h t e n plukt men niet de
vruchten, die men in Willems' tijd uit zooveel verschillende pogingen in deze richting
zou hebben vergaard.
Deels uit nood, deels uit lust, maar vooral met het oog op het groote doel, plaatsten
in dien tijd de b e g a a f d s t e mannen van alle gouwen, die het met de studie der
verleden en tegenwoordige taal en letteren ernstig meenden, de uitkomst hunner
studie in het groote middenpunt, door Willems in het leven geroepen, namelijk in
het Belgisch museum.(1)
Maar dit hield op met zijn dood.
Dat was een voorteeken, van hetgeen later zou geschieden: achteruitgang.
Ongelukkig blijkt het teeken wáár voorspeld te hebben.
Door Willems was een gedenkstuk gesticht duurzamer dan metaal, monumentum
aere perennius, dat hem lange jaren zou overleven.
Door eenige geleerden is sedert dien tijd het Museum bestudeerd; velen hebben
daaruit nut getrokken, doch voor de bestaande studeerende jeugd (alweer, op enkele
uitzonderingen na), voor de meeste warme, geestdriftige, ‘flaminganten’ is het
Museum, en zijn de meeste van Willems' overige werken een gesloten boek gebleven.
Wil men nu den grooten taalgeleerde, die zijn geheele leven eraan opoflerde om
de waarde van de nederlandsche taal en letterkunde van België in 't licht te stellen,
als eenen voorvader van het tegenwoordig ‘flaminganten-’ geslacht beschouwen,
dan moet dit

(1) Serrure maakte daarop eene uitzondering. Zie Brieven van J F. Willems, verz. d Rooses, bl.
199.
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zich ook zulk eenen vader waardig toonen. Gelijk Willems ernstige bedenking zou
hebben verheven tegen het Vaderschap eener richting waarin de kleinere, belangen
menigmaal bij de grootere worden achtergesteld, zoo zou hij van de andere zijde met
geestdrift den naam van ‘Vader’ als eeretitel aanvaard hebben van zulk eene beweging
die voornamelijk de ernstige studie der taal, der letteren en hare geschiedenis op het
oog heeft, in 't bijzonder wanneer de daaraan deelnemende jonge lieden met groote
geestdrift, met moed, met lust, maar ook met den geest van s a m e n w e r k i n g die
groote taak zoeken op zich te nemen.
Kortom Willems is niet de grondlegger, niet de vader van hetgeen heden door
‘Vlaamsche beweging’ wordt verstaan, maar wel de warmste en begaafdste
bevorderaar, ja de grondlegger der GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE
LETTERKUNDEIN BELGIE, vooral door het Museum en de Verhandeling. Wie zich
daaraan spiegelt, spiegelt zich zacht en met vrucht voor de toekomst.
Hoort dus naar zijnen roep! want Willems, zegt Conscience te recht, was ‘de
wettige vorst in het rijk der vaderlandsche letteren’.(1)
Daar een vorst alleen de groote, de gewichtigste belangen zijns Rijks in 't oog kan
houden, moeten wij bij Willems ook geen volhoudend streven zoeken, om in alle
kleinigheden het gebruik der Nederlandsche taal te bewaken. In zijn huis, b.v. werd
vaak in vlaamsch gezelschap fransch gesproken(2). Dit komt voorzeker aan

(1) Zie Gedenkzuil, bl. 15.
(2) L. von Ploennies, Reise-Erinnerungen aus Belgien, 1845, Soiree bei Willems, bl. 103, vlgg.
zegt: Mevr. Willems drukte eens de meening uit: ‘Le français c'est la langue du pays’, bl.
104. Willems zelf wel niet! Verg. Loebell, Reisebriefe aus Belgien, 1837, bl. 243.
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de tegenwoordige jeugd als een verraad voor; het ware voor onze jonge strijders
bijna een grond aan Willems het toegezegd vaderschap weder te ontnemen (?). Maar
Willems' doel ging hooger dan dat van velen zijner ‘zonen’. Hij dacht: laat ons eerst
trachten de opvoeding, de beschaving, de kennis van taal en wetenschappen te
vervlaamschen, dan zullen alle botten van franschen geest, als het goede zaad
opgeschoten is, van zelf afsterven - en wij zegevieren.
Dit neemt niet weg, dat, toen het erop aankwam, bij zeker feest te Gent gevierd,
eene gehoorzaal aan vreemdelingen, ten koste van eene echt nationale betooging, af
te staan, zijne verontwaardiging losbrak, en hij in toorn ontstoken, den geest opgaf
ten gevolge van zijne l i e f d e v o o r d e m o e d e r t a a l . En zoo was hij het ook
die zich in 1830 de taalzaak ernstig aantrok en de spil werd waarom de anderen zich
bewogen.
Dit alles moge de jeugd bij het bezien zijner beeltenis bedenken.(1)
Wil men nu (wij komen aldus op ons punt van uitgang terug) zoeken naar de
eigenlijke, de oudste grondleggers, handhavers, of hoe men 't noemen wil van de
nationaal-vlaamsche taaloverleveringen?... Zij zijn vele eeuwen ouder dan vader
Willems: men vindt ze reeds onder de geloofspredikers (St-Willibrord, St-Amand,
die f r i e s c h , v l a a m s c h en v r i j , de liefde voor de volkstaal koesterden bij de
practische aanwending daarvan); men vindt er in de twaalfde eeuw (St. Norbertus
uit Gelderland reizende om bij Valencijn in 't Dietsch te prediken); men vindt er
onder de pausen der 13e eeuw;

(1) Men vergelijke de woorden van C.P. Serrure, in Gedenkzuil. bl. 8.
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men vindt er talloos onder de magistraten der 15e en 16e eeuw, men vindt er zelfs
onder de vreemde beheerschers van België, in de 18e eeuw, onder Maria Theresia;
men vindt er in de eerste jaren der Brusselsche academie.
Maar (nog eens) aan Willems blijft de roem des Vaderschaps van de GESCHIEDENIS
DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE IN BELGIË en der herlevende vlaamsche letteren.
Wie zich daarin zijnen waren zoon wil toonen, doet een heerlijk werk, waardig in
alle eeuwen te worden geprezen.
Dan zal ook eenmaal de voorspelling tot waarheid worden, die Dr. H. Claeys, in
de zitting der Koninklijke Vlaamsche Academie van Maart 1893, zoo heerlijk in zijn
graf- gedicht op Sint-Amandsberg heeft uitgesproken, als eene stem onzer nazaten,
die den grooten letterheld van de eerste helft der negentiende eeuw wil gedenken en
juichend rondgalmt:
‘Zijn voetstuk deed gelederen
Verrijzen uit den grond.
Uit allerdiepst vernederen
Zich opwaarts beurend, stond,
Met vlammende gemoederen,
De hoofden hoog en fier,
Een strijdbaar tal van broederen
Geschaard om zijn banier’.(1)
HET BESTUUR.

(1) Verslagen en Mededeelingen, 1893, bl. 65.
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Zedegeschiedenis.
Iets over de voormalige rechten der abdij Thorn te Baarle-Hertog
en Baarle-Nassau,
medegedeeld door Ch.C.V. Verreyt.
MET het oog op de onderhandelingen tusschen België en Nederland over de
grenswijziging bij genoemde dorpen, kan het zijn nut hebben eens kennis te nemen
van een rechtskundig advies van het jaar 1666, waarbij deze zaak ook ter sprake
komt.
Het werd gegeven naar aanleiding dat de Raad van State der Vereenigde
Nederlanden de tienden te Baarle, behoorende aan gezegde abdij, deels tot dekking
der lasten en verpondingen wilde doen dienen. Tegen welk besluit de rentmeester
der abdij, in de baronie van Breda, Johan de Bruyn, in verzet kwam; hij droeg den
Bredaschen rechtsgeleerde Mr. Johan van Laerhoven een onderzoek naar hare rechten
aldaar op; aan diens uitvoerig schriftelijk verslag ontleenen wij het volgende:
‘Hilsondis, Gravin van Strijen, heeft in den jaare 992 het klooster van Thoor(1)
gestigt, en onder

(1) Zie WOLTERS, Notice hist. sur l'ancien chapitre impérial de hanoinesses à Thorn.
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meer andere goederen aan hetzelve gegeven het geheele dorp van Baerle met den
outaar ter eere van St. Remijs bij haar aldaar toegewijdt, en dat met alle de rechten
daartoe competeerende, in molens, in chijnsen, in bosschen, in beemden, in
woestijnen, in moeren, in natten, in drogen, gelijk zij Hilsondis en hare voorouders
dat bezeten hadden(1).
Welk dorp van Baerle en de andere goederen in voorsz. acte van donatie breeder
omschreven, dezelve Hilsondis noemt haar Allodium, gelegen in den Lande van
Strijen.
Ingevolge het dorp Baerle als een Allodium aan het Stift van Thoor gekomen is
en daardoor het voorsz. dorp souvereinelijk heeft bezeten, zonder hetzelve te
releveeren van eenige oppermacht, hetzij van den Hertog van Brabant of van iemand
anders. Het dorp van Baerle bijgevolge aan niemand onderhoorig zijnde geweest dan
aan het Stift Thoor, zoo zijn de goederen in hetzelve dorp gelegen ook in geene
schattingen of lasten van den Hertog van Brabant of van den Heer van Breda in oude
tijden gezet geweest of gezet kunnen worden.
Dit gaat te vaster ten aanzien van de Heeren van Breda, die toen ter tijd niet waren
in gewoonte om

(1) Deze giftbrief is afgedrukt bij Miraeus, Opera diplom., I, 146; GRAMAYE, Antiq. Bredanae,
9; BUTKENS, Trophées du Brabant (Preuves), I, 17; v. MIERIS, Charterboek, I, 50, 51; v.
GOOR, Beschrijv. van Breda, 405, 406, en eenige andere schrijvers. In de Verslagen en
mededeelingen der Koninkl. Akademie van Wetenschappen, (Afdeeling Letterkunde, 3o reeks,
3o deel), komt eene verhandeling voor van wijlen den geleerden archivaris van Limburg,
Jos. HABETS, Over de echtheid van den stichtingsbrief der abdij Thorn; welke oorkonde
door eenige schrijvers, o.a.W.A. VAN SPAEN, ALPH. WAUTERS, A.G. KLEYN, L.PH.C. VAN
DEN BERGH, voor verdacht of valsch wordt gehouden.
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schattingen te heffen, en eerst zijn bekend geworden in den jare 1125, ten tijde van
Arnulphus van Breda en zijn broeder Engelbrecht.
Het Stift Thoor heeft alzoo in voortijden het oppergebied over het dorp Baerle
bezeten met exclusie van den Hertog van Brabant of andere Vorsten; hoewel het
dorp Baerle in het land van Brabant is gelegen.
Men zoude nog bij meer oude documenten kunnen aanwijzen, dat Baerle in oude
tijden onder niemand gestaan of gehoord heeft dan onder het Stift Thoor.
Eenige meenen dat Baerle onder den Hertog en ook onder de Heeren van Breda
is geweest, omdat men in later eeuw bevindt, dat de Hertog van Brabant zich als
Voogd der Vrouwe van Thoor en het Kapittel van Thoor heeft gedragen, en de Heer
van Breda dit heeft gedaan ten aanzien van Baerle en andere goederen in het land
van Breda gelegen.
Maar daaruit kan geen onderhoorigheid of dependentie aan den Hertog of den
Heer van Breda worden afgeleid of vastgesteld; want het recht van protectie of
patroonschap verleent den Advokaat of Voogd geene jurisdictie op zijne clienten,
en geeft zoo weinig dominie op een anders ingezetenen, als auxiliaire troepen hebben
op de onderdanen van den Staat, welke zij dienen of te hulp komen.
Al staat het vast, dat in voortijden het dorp Baerle geen subjectie heeft gehad aan
den Hertog of den Heer van Breda, toch hebben beiden bij verloop van tijden elk
hunne Heerlijkheid in het dorp gekregen, waarvan de benaming van Baerle-Hertog
en Baerle-Nassau wordt gebruikt; zoo nochtans dat het Stift Thoor voor een gedeelte
zijne jurisdictie in Baerle met zijn Oude Hove tot op den huidigen dag heeft behouden.
Het dorp Baerle is derhalve thans drieheerig; een
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gedeelte ressorteert onder den Hertog, een gedeelte en wel het meest onder Nassau
of Breda, en een gedeelte alsnoch onder de Vrouwe van Thoor.
Met welke titel of op welke wijze de Hertog en de Heer van Breda tot hunne
jurisdictiën in Baerle zijn gekomen, en in welke eeuw of wanneer, is onbekend.
Het is echter niet vreemd dat een territoir of dorp is verdeeld in diverse jurisdictien
en heerlijkheden, en dat elk Heer aldaar heeft zijn gebied.
Elk der drie Heerlijkheden in Baerle heeft zijne bijzondere Vierschaar, daar men
recht en justitie administreert.
De Vierschaar van Thoor, het Oude Hof genaamd, omdat zij de oudste is, bestaat
uit een Meijer en zeven Schepenen of Laten.
Verscheidene partijen Leen- en Chijnsgoederen, behoorende onder het Oude Hof
en vierscharende onder de Vrouwe van Thoor, gelegen tot Baerle, zoowel onder den
Hertog als Nassau, alsmede onder Alphen, Chaam, Welde, Merxplas en Goirle,
moeten daarvoor te recht komen.
Men erft en onterft in hetzelve Oude Hof; men vonnist aldaar, zonder dat van die
gewijsdens kan geappelleert of gereformeert worden.
Hoewel de Vrouwe en het Kapittel van Thoor hun tijdelijk recht tot Baerle ten
deele verloren hebben, zooveel de jurisdictie aanbelangt, welke de Hertog en den
Heer van Breda hebben bekomen en bezitten, zoo is evenwel de Vrouwe en het
Kapittel van Thoor in hun universeel tienderegt gebleven door het geheele dorp van
Baerle, waardoor het Stift tot op den huidigen dag tienden heft op gronden en erven
zoowel onder Baerle-Hertog, Baerle-Nassau, als onder zijn Oud
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Hof gelegen. Thans is de quaestie ontstaan, of de tienden geheven wordende tot
Baerle-Hertog, ook in de lasten en verpondingen met en benevens de goederen onder
Baerle-Nassau gelegen, kunnen gesteld worden.’
Dit beantwoordt Mr. van Laerhoven met drie ‘propositiën’, die in 't kort hierop
neerkomen.
1. De tienden te Baarle-Hertog kunnen niet worden belast te Baarle-Nassau,
aangezien ze onder ‘diverse staat en souvereiniteit zijn’.
2. De tienden geheven op de goederen onder het Oude Hof, zijn ook niet belastbaar,
daar ze niet onder Baarle-Nassau behooren, maar van het ‘Oude Hof dependeeren
en een Allodium zijn van het Stift Thoor, hetwelk aangaande deze goederen, tienden
of chijnsen, geene onderhoorigheid of homagie schuldig is aan den Hertog of den
Heer van Breda, of iemand anders, en daarop zijne supreme superioriteit onverkreukt
en onverandert als een Allodium heeft behouden’.
3. De tienden onder Baarle-Nassau kunnen niet in de lasten en verpondingen
worden aangeslagen ‘voor en aleer eene pertinente verdeeling is gemaakt over de
drie heerlijkheden en men exactelijk weet de palen en limieten van Baerle-Nassau,
Baerle-Hertog en Baerle onder Thoor’.
Is dit geschied, dan kunnen die tienden ‘na advenante derzelve op eene
rechtvaardige maat en proportie in de lasten en verpondingen worden gesteld’.
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Schilder- en borduurkunst.
Tentoonstelling van kant- en andere, oude kunstwerken.
GRAAF Maurin Nahuys, welke zich ongelooflijk veel moeite heeft gegeven voor de
opbeuring en bloei der Société d'archéologie te Brussel, waarvan Z.M. Leopold II
beschermer en de graaf van Vlaanderen eerevoorzitter is, heeft in de verleden maand
eene verzameling van meest oude kantwerken bijeengebracht, die de bewondering
van allen heeft verwekt, welke eenigszins in deze kunstuiting belang stellen.
Kunst noemen wij ook die naaldwerken; want aan het begrip van kunst, van
uitdrukking der schoonheid, ontsnapt geen voorwerp, geen klank, geen letter, die
door den menschelijken geest is geschapen of omgeschapen.
Doch niet alleen heeft de commissie zich tevreden gesteld met het bijeenbrengen
van kantwerken.
In de oude, hoogst schilderachtige huizing van Ravensteyn, waar zich tegenwoordig
de Société verzamelt en waarvan de aanblik den binnentredende reeds met vreugde
vervult, waren die kantwerken, omgeven van oude schilde-
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rijen (heerlijke portretten), kleine werken van oude beeldhouwkunst en
miniatuurschildering, tentoongesteld.
Wij vonden er portretten uit de familiën Cadot, Chevalier, Copette, De Neufforge,
Deroo, De Ruffo, De Soignies, Faure, statuetten en miniaturen van Mej. Helena
Godschalk, schilderijen van de familie Hiernaux, Lebon, Legrand, Saintenoy, Somzée,
T'Serstevens, Van Mons, enz., het eene portret nog schooner dan 't andere.
In 't geheel vond men er 1200 nummers, ingezonden door 160 personen - eene
geheele geschiedenis van het kantwerk, van de hoogste oudheid tot heden;
italiaansche, belgische, fransche, duitsche, zwitsersche, spaansche kantwerken van
onzen tijd en zelfs zulke uit Congo.
Eere zij aan de inrichters die ons dit hooge genot hebben bereid en bijzonder aan
graaf Nahuys, die zich, naar wij vernemen, maar niet hopen, aan de leiding der
Société, heeft onttrokken.
A.T.
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Boekenkennis.
Uit Nederland en Insulinde. Letterkundige Causerieën van G. JONCKBLOET, R.K.
Pr. Pastoor te Batavia. 2 Bundels. Amsterdam. C.L.v. Langenhuysen. 1893.
Mij bevangt seeds een zekere vrees wanneer ik een boek in handen neem, waarin
een auteur herdrukken geeft van vroeger door hem geschreven opstellen. Ik krijg
dan een gevoel van iemand die als getuige fungeert bij een notariëele
boedelbeschrijving of testamentaire beschikking en inziet dat het hier een keerpunt
geldt, dat er een afscheiding plaats vindt tusschen voorheen en thans. Is de schrijver
een van den zooveelsten rang, waarom gaart hij dan zijn magere producten bijeen,
alsof hij een laatste poging wil doen om door vereende krachten te erlangen wat zijn
afzonderlijke pennevruchten hem niet vermochten te schenken? De quantiteit zal
toch de qualiteit niet over het hoofd doen zien. Heeft daarentegen elk zijner verspreide
opstellen den schrijver een welverdienden naam verworven, zoodat ieder artikel als
't ware een schilderijtje van grooter of kleiner omvang vormt, dat menige bewonderaat
nog volstrekt niet vergeten is, al werd het voor jaren gepenseeld; wat ter wereld mag
dien kunstenaar dan wel bewegen om eensklaps zijn inventaris te gaan opmaken, en
voor zich zelven een Museum te stichten, waarin zijn groote genrestukken, die elkeen
gaarne bewondert, naast zijn kleinste (en, door een licht verklaarbare eigenliefde,
ook niet vergeten) onbeteekenende schetsen voor aller oogen worden uitgestald.
Niets trekt mij meer aan dan een litterarisch werk te lezen in zijn eerste,
oorspronkelijke gedaante. Vondel's Otter in 't Bolwerck, zijn Rommelpot kan ik niet
in de fijn velijnen prachtuitgave genieten; zij spreken slechts tot mij op het slechte
papier en in de gothieke letter van den plano-druk; zijn Strijd of Kamp aan Dieuwertje
en Catharina Baeck, de Jonfers, wier kaekxkens blosen, klinkt mij laf, wanneer ik
het niet lees tusschen de geestige prentjes van Minne-plicht, het kleine boekje bij
Calom gedrukt. De dichter kwam dan ook niet tot het uitgeven zijner Verscheiden
Gedichten in beter verzorgden staat dan ‘op het sterk aanhouden eeniger Maecenaten’
en omdat, zooals hij zegt
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‘Men mengt des andren rijm, ook leuren, in mijn schriften:
Doch wie mijn stijl verstaat kan 't een van 't ander schiften.’

En hoe leest gij het liefst Jos. Alberdingk Thijm's onsterflijke meesterstukjes; in de
groote boeken der Verspreide Verhalen of in de handige Volks-Almanakken met de
aardige steendrukplaatjes?
Bilderdijk ging niet over tot zijn Sprokkelingen en Nasprokkelingen dan in zijn
laatste levensjaren. Moet daarom iedere schrijver wachten met het verzamelen zijner
geesteskinderen totdat hij met De(n) Voet in het Graf staat? Hun, die het verdienen,
bezorge hij, door ze te vereenigen, nog vóór dien tijd een verzekerde toekomst. Die
welke zijner niet, of weinig waardig zijn, late hij aan hun lot over.
Elk courant-artikel is nog geen boek-artikel, en wat gaarne gelezen wordt in de
smalle, vluchtige kolommen van een dagblad, trekt vaak minder aan als het in breede
regels, met sprekende letter, op zwaar papier gedrukt staat.
Ik kan niet ontkennen dat de vrees, waarvan ik zooeven gewaagde, mij ook bekroop
toen ik de fijn zalm-kleurige omslagen van Pastoor Jonckbloet's beide bundels
Causerieën op mijn schrijftafel zag liggen. Krijgen we hier nu het neusje van den
zalm? was de eerste, natuurlijke woordspeling die mij op de lippen kwam. Wil de
pastoor zijn achtergebleven vrienden in het kliemerig vaderland een smakelijk
schoteltje overzenden, opdat zij hem in het verre Insulinde niet vergeten? Doch
daarvoor is geen reden! De ernstige geleerden onder hen hebben zijn Isaïas nog in
hun boekenkast, of neen, op hun schrijfdisch; de zwakken van gestel zoeken troost
en genezing in zijn opwekkend Een Winter te Davos; en jong en oud herleeft bij het
zien van zijn Vlindertjes en vraagt naar meer bij het lezen der bloemen, welke hij
bijeenbracht Uit Eigen en Vreemde Gaarde.
Het is dus overbodig dat hij zijn naam weêr eens late noemen om niet vergeten te
worden! Daar beving de vreeze mijn hart! Ik zag zooveel oude bekende lettervruchten,
die ik indertijd uit de Studiën had uitgesneden en opbewaard; ik herkende zooveel
pittige opstelletjes die het broze papier van de Express met moeite in het vaderland
overbracht, door de goede zorgen van een indischen vriend aan mijn adres gezonden.
Is dat genot dan voor goed gedaan om die artikeltjes, als rariteiten voor Holland, in
een portefeuille bijeen te bewaren en in stilte van tijd tot tijd te genieten! Gaat
Jonckbloet óók al zijn inventaris opmaken om... op zijn lauweren te blijven rusten
in het meest geestdrift en poëzie moordende gedeelte der aarde!
Lezer, kan het u verwonderen dat het mij smartte als getuige te moeten optreden
bij de beschrijving van zoo een keurigen boedel en de aandoenlijke wilsbeschikking
te lezen, die daaraan als inleiding voorafgaat?
Had de schrijver bij het inventariseeren meteen een kleine opruiming gehouden
en ons als vermaking een keurlezing geboden; ons,
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in een woord, het neusje van den zalm geschonken, onze weemoed zou veel getemperd
zijn geworden. Maar Roskam en Harpoen en dergelijke hekelingen in een netjes
uitgevoerd salonboek te genieten op hetzelfde papier als de fraai gestyleerde opstellen,
met zooveel gevoel aan de nagedachtenis van eenige groote literatoren gewijd, neen,
dat acht ik moeilijk vereenigbaar, en het laat niet na ons een onvoldaan gevoel in het
harte te geven.
Dit alles neemt niet weg, dat, hoe pastoor Jonckbloet zijn inventaris dan ook hebbe
opgemaakt - zij is eenmaal een feit! - en welke gevoelens dat feit in zich, bij ons
opwekke, wij hem dankbaar mogen zijn, dat hij zoovelen die de Studiën niet kennen
en geen indischen vriend bezitten, die hen de Express heeft toegezonden, en dus zijn
opstellen niet onder den indruk van het oogenblik genoten hebben, in de gelegenheid
stelt ze nu in een keurgalerij te bewonderen.
Wat mij het meest aantrekt in deze Causerieën, is de ruime blik en de groote
belezenheid waarvan de Pastoor blijk geeft. Hoe dikwijls komt het niet voor, dat aan
de pennevruchten van katholieke geestelijken, laten wij het maar noemen, iets
seminarie-achtigs blijft kleven, en dat hun belezenheid op litterair gebied, uit den
aard van hun opleiding en betrekking juist niet zich uitstrekt tot de vreemde, vooral
fransche letterkunde van onze dagen. Deze ligt minder op hun weg. Doch juist daarom
achten wij het een groot voorrecht dat een priester die Zola en Flaubert evengoed
leest als zijn brevier, zijn onbevangen oordeel aan zijn geloofsgenooten mededeelt.
Onze indische pastoor is in de letteren een Weltmann; de titels van zijne werken
geven daarvoor reeds het bewijs: Uit eigen en vreemde gaarde zijn zijne gedichten,
Uit Davos schonk hij ons een model-reiscauserie; en de naam Uit Nederland en
Insulinde, zoo juist voor deze bundels gekozen, geeft terstond te kennen dat men te
doen heeft met iemand die niet in zijn kamerjapon thuis heeft gezeten, wiens
schrifturen niet naar de lamp rieken.
‘Dit boek stamt uit Insulinde,’ zegt de inleiding, en bij die verzekering kan men
zijn oogen haast niet gelooven. Zou Z. Eerw. daar, onder die eeuwig groene waringins
een geheele bibliotheek tot zijn beschikking hebben? Elk opstel bevat tal van met
smaak gekozen aanhalingen, welke den lezer ongemerkt in de stemming brengen die
de schrijver wenscht en tevens zijn boek een alleronderhoudendst karakter geven.
Men make zich van den boekenschat die een indische pastoor ‘buiten bezwaar van
den lande,’ onder zijn bereik heeft geen al te groote voorstelling en houde zich
verzekerd dat twee derden van zijne citaten uit het geheugen zijn opgeschreven. Dat
moet de bron zijn, waaruit de kracht en de frischheid van zijn Causerieen
voortspruiten. Kracht spreekt tot u uit elke bladzijde, niet slechts in de woordenkeus,
waarbij des schrijvers forschheid soms wel eens in wat al te..... populaire (zullen wij
ze maar noemen) uitdrukkingen vervalt; maar ook in zijn betoog, dat steeds zoo
logisch en afdoend is
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als men dat van een litterator, tevens geoefend theoloog, verwachten kan. Frischheid
geurt uit de groote verscheidenheid der letter-produkten, die worden besproken en
bijna altijd van een geheel nieuwe zijde beschouwd. Jos. Alberdingk Thijm en De
Genestet, Beets en Potgieter, Broere en Van Meurs, Verwey en Van Eeden, Gorter
en Busken Huet, de dames Reynvaan en Hélène Swarth en meer andere onzer
letterkundige corypheën krijgen een beurt; maar ook de buitenlanders, Pol de Mont
en Em. Hiel, Weber en Brunner, Veuillot en Feuillet, Flaubert en Zola dragen bij tot
een prettige afwisseling.
Want prettig en onderhoudend is de pastoor in hoogen mate. Ge ziet hem voor u
zitten, den onvermoeiden causeur, aan wiens optreden als litterator steeds dit karakter
is eigen geweest: zijn bundel gedichten Uit eigen en vreemde gaarde noemt hij
Onderonsjes, zijn Davoser schetsen heetten aanvankelijk (wel wat dubbelzinnig!)
‘Koutjes van een genezen longzuchtige;’ ook op de onderhavige bundels ontbreekt
de benaming Causerieën niet. En een schrijver die zóó optreedt behoort ook als een
gezellige prater ontvangen te worden, wien men veel moet vergeven, zelfs wanneer
hij soms eens wat hard uitvalt tegen de personen over wie hij oordeelt, en hij met
het herhalen van eenige, minder beduidende courant-artikeltjes niet een weinig
kieschkeuriger is geweest.
Een werk als Nederland en Insulinde van pastoor Jonckbloet ontbrak in de
Nederlandsche katholieke letteren.
Schaepman en Van Hoogstraten bieden in hun verspreide opstellen geen lectuur
die het meerendeel onzer lezers zoo maar tot ontspanning ter hand neemt; daar is
studie noodig om de kern dier vruchten te genieten. De causerieën van den pastoor
vormen, bij even veel degelijkheid, een reeks die iedereen kan volgen, omdat zij
meerendeels voor het groote publiek van een dagblad, en nog wel van een zonder
bepaald godsdienstige richting, geschreven zijn.
Onze hartgrondige wensch is, dat de beide deelen niet alléén zullen blijven en dat
de gezellige en geleerde prater van de pastorie te Weltevreden moge voortgaan met
causeeren in het Bataviaasch Handelsblad en verschillende tijdschriften, en dat de
onverdeelde belangstelling en de vreugde waarmede zijne Causerieën in Nederland
zijn begroet door beoordeelaars van naam, hem de overtuiging schenken dat zijn
inventaris niet beschouwd wordt als een laatste wilsbeschikking, maar veeleer als
een noodzakelijke werkzaamheid om tot een balans te geraken. En deze wijst per
saldo een zeer gunstig cijfer aan in zijn letterkundig Grootboek.
Amsterdam, Dec. 1893.
PEREGRINUS.
Moralphilosophie von VICTOR CATHREIN S.J. Zweiter Band. Besondere
Moralphilosophie, gr. 8o (XVI n. 662 S.) Freiburg im Breisgau, Herder.
De schrijver verdeelt de eerste afdeeling. ‘Plichten en rechten
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van het individu’ - in de volgende Boeken: De mensch in zijne betrekking tot God
(bl. 40). De mensch in betrekking met zich zelven (bl. 62). De persoonlijke
betrekkingen der menschen onder elkander (bl. 101). Het eigendomsrecht (bl. 300).
De verdragen of overeenkomsten (bl. 330).
De tweede afdeeling - Maatschappelijke plichten en rechten - bespreekt in drie
Boeken: De familie (bl. 403). De leer van den Staat (bl. 611.) Het volkenrecht (bl.
646).
Uit deze verkorte inhoudsopgave kan de lezer vooreerst afleiden, dat de schrijver
alle vragen behandelt welke gewoonlijk in de leerboeken over het natuurrecht hare
plaats vinden, tevens zal hij begrijpen welke uitstekende diensten het werk hun zal
bewijzen, die met kennis van zaken over economische of staatkundige strijdvragen
wenschen te oordeelen.
Het kan met genoeg gezegd worden: men bedriegt zich deerlijk wanneer men uit
couranten, tijd- en vlugschriften de noodige kennis waant te putten, om als hervormer
en geneesheer der maatschappelijke kwalen op te treden; daartoe worden degelijke
studie en wetenschappelijke opleiding gevorderd.
De uitgebreide verhandeling over het socialisme kan tot voorbeeld dienen. Iedereen
acht zich bekwaam om dit stelsel met een enkel woord te wederleggen, maar zelden
wordt op de beginselen gewezen, buiten welke men gevaar loopt of in het duister
rond te dwalen, of, wat erger is, meenigen te verdedigen die sprekende familietrekken
van de dwaling vertoonen.
De studie over het socialisme is een meesterstuk van wetenschappelijk onderzoek,
alsmede het hoofdstuk over het privaateigendom, welks bestaan door zijne
noodzakelijkheid in de tegenwoordige samenleving wordt gewettigd. Met recht
onderscheidt de schrijver het bestaan, de instelling van het eigendom; het recht om
eigendom te verwerven, en eindelijk het eigendomsrecht op eene bepaalde zaak.
Het feitelijk bestaan van het persoonlijk eigendom, en de daartoe behoorende
rechten wortelen in het natuurrecht. Uit de noodzakelijkheid van het privaatbezit
volgt voor iederen mensch, ook voor het armste bedelkind, het recht om eigendom
te verwerven. Uit dit recht volgt het recht op eene bepaalde zaak door middel van
een feit. Het eerste feit echter, zoowel in de historische als logische orde, is de
bezitneming (occupatie), door welke wij onder zekere voorwaarden op eene zaak
beslag leggen, met het inzicht deze als uitsluitend eigendom te behouden.
In het Staatsrecht verlaat de schrijver de gewone leer der Scholastieken omtrent
den onmiddelbaren oorsprong van den Staat en het openbaar gezag (bl. 422). Hij
beweert, dat zij met groote moeilijkheden gepaard gaat, vooral wanneer het beginsel
aan de historische feiten wordt getoetst; daarom geeft hij de voorkeur aan de theorie,
welke het ontstaan van den staat met uitsluitend aan eene overeen-
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komst toeschrijft, en behalve den wil van het volk nog andere rechtstitels voor het
openbaar gezag erkent. De aangevoerde argumenten, hoewel wellicht niet afdoend
en beslissend, worden den lezer ter overweging aanbevolen.
Uiterst lezenswaard zijn de hoofdstukken: Kerk en Staat; Staat en School; Kerk
en School; de persvrijheid; de constitutioneele Monarchie; de doodstraf; het erfrecht;
het Liberalisme; het volkenrecht.
Ook in dit tweede Deel blijft de geleerde schrijver getrouw aan de methode, door
eene wetenschappelijke verhandeling gevorderd. Hij bepaalt en omschrijft nauwkeurig
de noodige begrippen, scheidt met zorg het zekere van het waarschijnlijke, de feiten
van de beginselen, waarheid van de dwaling, stelt zijn bewijzen kort en helder voor,
en laat nooit eene opwerping zonder voldoend antwoord. De dwaling vervolgt hij in
al hare schuilhoeken, hetzij op geschiedkundigen of wijsgeerigen weg, en men staat
soms verbaasd, hoeveel valsche meeningen ingang hebben gevonden, enkel en alleen
omdat onnadenkenden zich door woorden laten bedriegen en verschalken.
Feiten en verschijnselen worden in het licht der beginselen onderzocht en verklaard.
Handel in al uwe betrekkingen volgens de orde, die een denkend wezen betaamt:
ziedaar de algemeene regel, die in zijne toepassingen al de rechten en plichten van
den mensch in zijne verschillende betrekkingen bepaalt en betoogt. Deze methode
verschaft wetenschappelijke kennis en overtuiging, welke hoezeer in onze dagen
noodzakelijk, al te vaak ontbreekt, weshalve wij nogmaals het werk ten zeerste
aanbevelen.
Dr. A. DUPONT.
Lettre (Une) perdue de Saint Paul et le ‘De Aleatoribus’. Supplément à l'étude
critique sur l'opuscule ‘De Aleatoribus’ par les membres du Séminaire d'histoire
ecclésiastique établi à l'Université catholique de Louvain. Louvain, Vanlinthout.
Brochure in-8o de 30 pages.
In de eerste studie, door het Seminarie voor kerkgeschiedenis aan de Hoogeschool
van Leuven uitgegeven, had de Eerw. heer Callewaert beweerd en bewezen, dat de
schrijver van ‘De Aleatoribus’ leefde vóór den H. Cyprianus, wiens werken hij
klaarblijkelijk onder de oogen had.
De Eerw. P. Minasi, medewerker aan de Civiltà cattolica kan deze stelling niet
beamen; volgens hem behelst het werkje een tekst uit den verloren brief van den
Apostel Paulus aan de Corinthiërs, en zou derhalve niet alleen vóór Cyprianus, maar
zelfs vóór Tertullianus moeten geplaatst worden.
In de bovenstaande bijlage toetst de Eerw. heer Callewaert deze hypothese aan de
regels der historische critiek, en komt tot de conclusie dat de bewuste tekst niet aan
een brief van Paulus, maar aan de Pastor van Hermas werd ontleend.
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Daarbij toont hij duidelijk dat de bewijzen van P. Minasi (de wijze van de teksten
uit de H. Schriften aan te halen, de vergelijking tusschen ‘De Aleatoribus’ en de
‘Pudicitia’ van Tertullianus) geen steek houden.
Zeer lezenswaard is de verhandeling niet alleen wegens hare kritische waarde,
maar ook wegens de belangrijke bemerkingen omtrent het door den schrijver zoo
hevig gewraakte dobbelspel.
Jansenius, évêque d'Ypres. Ses derniers moments, sa soumission au S. Siège d'après
des documents inédits. Etude de critique historique par des membres du Séminaire
d'histoire ecclésiastique établi à l'Université catholique. Louvain, Van Linthout, 1
vol. in-8o de 228 p. Prix: 3 fr. 50.
In welke stemming is de beroemde en beruchte Jansenius voor zijn eeuwigen
Rechter verschenen? als verstokt ketter of als gehoorzame zoon der Kerk? Heeft zijn
geestelijk testament, of de verklaring waarin hij zijn Augustinus aan het gezag der
Kerk onderwerpt, historische waarde? en moeten wij de daaruit blijkende gevoelens
voor oprecht of voor geveinsd en gehuicheld houden?
Deze belangrijke vraag werd door den oud-minister Alph. Vandenpeereboom in
zijne Ypriana ontkennend beantwoord; volgens hem is de verklaring een valsch en
onderschoven stuk.
Twee leden van het Seminarie voor kerkelijke geschiedenis, de Eerw. heeren
Callewaert en Nols hebben, onder de wijze en ervaren leiding van den Hoogleeraar
B. Jungmann, de vraag op nieuw behandeld, en zijn tot de tegenovergestelde conclusie
gekomen: de verklaring draagt de kenteekenen van een historisch document; in het
laatste uur van zijn leven heeft Jansenius, als trouwe zoon der Kerk, zijn werk aan
haar beslissend oordeel onderworpen.
Deze voortreffelijke studie, welke behalve een buitengewoon talent op het gebied
der geschiedeniskritiek, het geduldig napluizen van talrijke schriften, boeken,
oorkonden, het scherpzinnig schiften van soms tegenstrijdige berichten en
getuigenissen vereischte, strekt den jongen geleerde waarlijk tot eer. Hij volgt den
heer Vandenpeereboom op den voet, en laat geen enkel zijner argumenten
onbesproken en ongedeerd.
Niet tevreden met dit negatief bewijs, toont hij tevens uit de getuigenis van de
Zuster Bertens, en het verslag van den secretaris Tychon de echtheid van het geestelijk
testament. Daarbij komt een derde getuige, Calenus, een der uitgevers van den
Augustinus, aan wiens woorden alle tijdgenooten geloof hechtten.
De Eerw. heer Nols levert eene korte levensbeschrijving van Jansenius, waaruit
blijkt, dat het niemand kan verwonderen, indien deze op zijn sterfbed zijn werk aan
de goedkeuring van den Paus onderwerpt.
Als bijlagen behelst het werk tal van onuitgegeven stukken,
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alsmede een vleienden brief van den heer Baron Surmont van Volsberghe, waarin
deze verklaart de meening van den schrijver in de hoofdzaak te deelen.
In geschiedkundige vragen, welke met theologische twisten in verband staan, is
het uiterst moeielijk de waarheid te achterhalen, en iederen twijfel uit te sluiten. In
de onderhavige studie zal de lezer wellicht op een enkel zwak punt stooten, maar
zich tevens overtuigen, dat zij onmisbaar is voor allen, welke aan de geschiedenis
van het Jansenisme hunne aandacht wijden.
Wij wenschen den Eerw. schrijver van harte geluk, en betreuren, dat zijn nieuwe
werkkring hem niet toelaat zijne historische studiën voort te zetten, hopen echter,
dat het Seminarie op den ingeslagen weg voortgaand, zijn goeden naam zal weten
te handhaven en uit te breiden.
A.D.
Prinzessin Edelweiss, Märchendichtung, mit lebenden Bildern ad libitum, von Ida
John, fu r Soli, dreistimmigen Frauenchor und Orchester oder Pianoforte, von Albert
Tottmann, op 43. Leipzig, Hofmeister. Klavierauszug mk. 7½, fr. 9¼.
Wij hebben hier met een aangenaam stemmend werk te doen, wat zich in zijnen
zedigen vorm aansluit bij den cantaten-stijl van onze jeugd. Het onderwerp trekt ons
aan door zijnen leerzamen en toch poëtischidealen inhoud, die aan Der Rose
Pilgerfahrt doet denken.
Prinses Edelweiss verlangt in het rijk, waar haar vader koning der IJsbergen is, de
bewoners der lagere luchtstreken te leeren kennen. Het gelukt haar door bemiddeling
van toovernymfen eerst een edelweiss-bloem of alpenroos en dan eene jonkvrouw
te worden. De goede geest, welke haar het leed der aarde - de ontrouw vooral der
menschheid - voorhoudt, wordt (op pikante wijze) voorgesteld door een uil.
Werkelijk wordt het meisje dan ook niet als eene prinses ontvangen, maar als eene
bedelaarster voortgejaagd en verder door een koor van kikvorschen begroet.
Zij wil natuurlijk een enkel menschelijk wezen trouw beminnen, ontmoet eenen
jager, en ziet in hem haar ideaal.
De uil waarschuwt: de jager, zij reeds verloofd. 's Jagers kogel treft nu het
onbescheiden dier. De elementen breken los, maar het bekommert den jager niet.
Ondertusschen verhaalt Edelweiss wie zij eigenlijk is, en als de jager nu verneemt
dat zij geld noch goed van hare verwanten uit de hoogste IJsbergen te wachten heeft,
wil hij haar, naar hij zegt, door schaapherderinnen leeren koken, naaien, enz.
Zoo neemt hij afscheid. Edelweis treedt in dienst, maar weldra uitgeput door allerlei
verlangen, en bespeurende dat de jager eene andere liefde koestert, roept zij de
luchtgeesten, den Avondwind vooral aan, dat hij haar naar het rijk haars vaders terug
voere. Zij ontvangt vergiffenis voor hare lichtzinnigheid, en het koor zingt de schoone
les:
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Wer auf Erdn nicht den Frieden suchte,
Im Land des Wechsels nicht der Seele Glück,
Wer, ergeben, nur nach oben richtet den Blick,
Zu Gottes heilgem Sternenzelt,
Dem ist Frieden
Stets beschieden,
Der bleibet jung,
Der blühet fort,
Wohl über Raum und Leid.

De toonkunstenaar heeft daarvan een werk gemaakt dat geene andere pretentie heeft
dan eene edele, klare, eenvoudige begeleiding van den tekst te zijn. Besluit men uit
den titel dat het alleen voor meisjeskostscholen geschreven is, men bedriegt zich,
ofschoon de uitvoering der verschillende nummers niet boven de krachten van jonge
lieden gaat.
Algemeene frischheid heerscht door de compositie, die in het koor der kikvorschen
tot geestigheid stijgt en in dat: ‘O Liebe, dein Erwachen ist Himmelswunder’ de
teederste snaar van 's hoorders hert doet trillen. Ook het slotkoor vertoont menige
schoonheid van uitdrukking en natuurlijk diep gevoel.
De toonstukken worden afgewisseld door uitleggende tusschenspraken (Vorträge)
welke vooral in het eerste gedeelte wel wat lang schijnen, verder, door levende
schilderijen (gelijk men zegt), die het effect moeten ondersteunen.
De samenwerking van zoo velerlei kunsten is als beginsel niet af te keuren, wanneer
er eene innige samenhang tusschen bestaat. Die samenwerking kan door de wijze
van uitvoering zeer bevorderd worden, daarom moedigen wij kunstzinnige
gezelschappen aan, hiervan eens de proef te nemen. Er behoort echter eenen
buitengewoon fijnen tact toe, om muziek met tusschenspraken tot een hoog kunstgenot
op te voeren, omdat, hoe zinrijker de muziek is, des te meer worden wij door haar
in eene tonenwereld verplaatst, waaruit een tusschenspreker ons soms komt
terugroepen, en ons storen.
Wij zouden in elk geval ter bevordering der eenheid van indruk de tusschenspraken
hier wat willen ingekort zien.
Cornelius Nepos, vert. door VERDOODT. De ondernemende drukkerij A. Siffer te
Gent, blaast niet in den hoorn van diegenen welke uitroepen: ‘Qui nous délivrera des
Grecs et des Romains’. Integendeel. Met deftige, ja bijna plechtige woorden en met
geestdriftige vreugde kondigt de uitgever sedert 1892 aan: ‘Siffer's bibliotheek der
klassieken’. De zesde aflevering daarvan, in kl.-8o, bevattende eene nederlandsche
vertaling van Cornelius Nepos, is nu verschenen. Elke aflevering is bovendien
afzonderlijk verkrijgbaar, dus op ieders geldzakje bereikend.
De bewerking is van eerw. hr. A. Verdoodt; het is eene goede, duidelijke vertaling.
In de eerste aflevering volgt de schrijver meer letterlijk het oorspronkelijke dan in
de latere afleveringen. Zelfs zet hij
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Miltiades en Themistocles tweemaal over - eens letterlijk, eens vrij. Dat is zeer aardig,
doch of het nuttig is hangt van het doel des schrijvers af. Wil hij alleen den g e e s t
van Nepos in een nederlandsch kleed steken, dan is eene vrije vertaling beter, wil
hij echter zijne vertaling als eene e z e l s b r u g doen dienen voor jongelingen, die
den schijn willen hebben kennis van het latijn te bezitten, of die te lui zijn om het te
leeren, dan is de letterlijke vertaling te verkiezen. Doch, wel te verstaan, alleen in
dit geval, namelijk als e z e l s b r u g , is de letterlijke vertaling de nuttigste.
Ik zie evenwel niet in dat men niet j u i s t vertalen kan zonder l e t t e r l i j k te
vertalen.
Afwijken van den zln, den waren, vollen zin, mag men in g e e n g e v a l ; of men
schrijft een phantasie-boek.
Wat ook het doel des vertalers zij, wij kunnen in elk geval hier van de Heidenen
op gemakkelijke wijze deugden leeren schatten, waarin Christenen vaak te kort
schieten, en ons nu, zonder woordenboek, zonder Bibliotheca classica, enz. leeren
spiegelen, bijvoorbeeld aan de spaarzaamheid, aan de oprechtheid, de
w a a r h e i d s l i e f d e , enz., van eenen Miltiades. Mij zijn vele ‘Christenen’ bekend,
wien deze deugden ontbreken; christenen die den waarheidszin zoo zeer afgeleerd
hebben, dat zij van gestorven vrienden juist de s l i m h e i d verheffen, waarmede
dezen steeds par ricochet, d.i. door een achterdeurtje, door draaierij, tot hun doel
zochten te komen. (Historisch.)
Diegenen welke voor de studie der christelijke Acta Sanctorum geenen lust
gevoelen, kunnen door genoemde vertaling, zonder de minste kennis van het latijn,
bij de Heidenen ter schole gaan.
A.T.
De Vlaamsche beweging en haar belang voor de Noord-Nederlanders, door JAN
TE WINKEL. Overgedrukt uit de Vragen van den Dag, populair tijdschrift, onder
hoofdredactie van Dr H. Blink, Amsterdam, Gerlings, 1894.
De schrijver geeft een overzicht van hetgeen sedert Willems' gedicht Aen de Belgen
op het gebied van nederlandsche taal en letteren is nagestreefd.
Hij ontleedt de werking van den stichter van het Belgisch Museum, bespreekt het
nut der taalcongressen, weegt de bezwaren der Vlamingen en hun zielental, herdenkt
de Saint-Genois, de stichting van het Willems-, het Davidsfonds, Met Tijd en Vlijt,
den Nederduitschen Bond en de wetten ten voordeele der Vlamingen gegeven.
De schrijver bespreekt dan eenige der voornaamste, vooral de gestorven
letterkundigen, beschrijft de gunstige werking der Vlaamsche Academie en prijst
haar wegens het verplegen eener algemeen verstaanbare, nederlandsche taal.
Dat hij de pogingen verheft van diegenen welke in België volgens eene aangenomen
‘schrijftaal’ willen spreken, kunnen wij niet onvoorwaardelijk goedkeuren. Wij
zouden wel wenschen dat er meer
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pogingen wierden gedaan, om volgens de gesproken taal te schrijven, ten minste wat
de keuze der uitdrukkingen aangaat. Door het omgekeerde gaat er veel goeds verloren.
Waar is het echter, dat in West-Vlaanderen te veel particularisme heerscht, dat de
miskenning van het meer algemeen gesproken modern ‘hollandsch’ wel eens
verwarring, niet altijd zuivering teweegbrengt. Doch waar is het ook, dat het goede
wat de gewestspraak heeft in 't Noorden te zeer wordt vergeten. En waar is het tevens
dat De Nieuwe Gids op belachelijke wijze beweert, dat hij de taal der West-Vlamingen
niet kan verstaan.
Boven alles waar is het eindelijk dat hetgeen tot nog toe is opgebouwd, om eene
algemeen geschreven en gesproken taal voor Noord en Zuid te verkrijgen, eene taal
waarin de telegrammen in Groningen, èn Brugge, èn Mol, aan den Helder en in
Maastricht dienen opgesteld te zijn, dat zulke bouw omgestort, en de vereeniging
van Noord en Zuid op taalgebied voor altijd verstoord zou worden door het invoeren
der jongst-voorgestelde spelregels, waarin de zuidelijke provinciën, met hare
genuanceerde uitspraak, nooit zullen kunnen toestemmen.
A.T.
Monodramen en andere gedichten, door EM. HIEL, werkend lid der Koninklijke
Vlaamsche Academie. Gent. A. Siffer. fr. 3. - fl. 1,50.
Wij kennen Hiel reeds lang als een onzer dichters die het best voor muziek
geschreven hebben. Dezen naam bevestigt de kunstenaar ook weder in
bovengenoemden bundel.
Zal een tekst geschikt zijn voor de toonkunst, dan moet daarin niet alles gezegd
worden wat de dichter denkt. Men late voor de verbeelding des toonkunstenaars
plaats over. Schiller heeft bij het schrijven van Das Lied von der Glocke, niet aan
muzikale bewerking, niet aan de componisten Romberg, Bruch, Nicolai, Scholz en
anderen gedacht, die, door de heerlijke schildering verleid, daaruit een toonwerk
hebben willen scheppen. De tekst des dichters werkt soms hinderlijk op de muziek,
en ook omgekeerd.
Aldus niet bij Hiel. Hij heeft het rechte gevoel van hetgeen de toonkunstenaar te
doen heeft, en vele zijner beste gedichten zijn als toonwerk gedacht.
Wij hebben hier keus van dramatische, historische tafereelen, die nog niet in
muziek gezet zijn: Wiking Harald, Anna Boleyn, Lady Jane Gray en andere.
't Is onnoodig te zeggen dat reeds de eenvoudige lezing of voordracht daarvan
eenen diepen indruk kan maken, door de teederheid van de eene, de geestdrift en
gloed van de andere zijde, welke er in heerschen. Aangenaam, stillend, troostend
werken tusschen die tragische tafereelen de lyrische gedichten, Opdracht, Mijne
Muze, enz., al klinkt daarneven ook de treurtoon: Aan de Maan.
De dichter beurt zich toch daaruit weder op en vat moed:
Nimmer zal ik weiflen, wanken
Om het hoogste Goed te danken.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

246
Of (Mijne Muze. Aan de nagedachtenis van Sibylla):
Mijn dichtkunst is haar kuische ziel,
Die zalig zingt: o mensch, verniel
't Gedacht, dat in 't gemeene viel.
Die zingt: ‘Veredel, mensch, uw lot,
En of de dwaasheid smade of spott'
Verkondig luid als hoogst gebod:
‘Het eewig goed en schoon is God!’

Dit strekt den dichter niet minder tot eere dan vele andere schoonheden zijns werks.
Wat nu de historische aanteekeningen betreft - deze konden hier en daar uit nieuwere
schriften geput zijn. Doch dit is eene kleinigheid! De typographische uitvoering van
den bundel is uitmuntend.
A.T.
Hondsdolheid. Dr. Pijper schrijft in het Archief voor Nederlandsche
Kerkgeschiedenis, 1893, bl. 337-370 een belangrijk artikel over de hondsdolheid en
hare bestrijding, resp. de bestraffing van hen die door een dollen hond zegden gebeten
te zijn.
De w a t e r k u u r is tegenwoordig aan de orde van den dag. Heden ontdekken (!)
de geneesmeesters van alle zijden oude waterkuur en doen gelden dat de Japaneezen
de waterkuur eeuwen lang als algemeen heilmiddel, panacee, betrachtten.
Water als heilmiddel is dus (en daarbij speelt een glimlach van veroorloofde
zelfvoldoening, den half-ergerlijken geleerde om de lippen), het water als heilmiddel,
waarde pastoor Kneipp,... is dus niets... nieuws, is zoo oud als de weg van Jacatra.
Kneipp...is... veroordeeld!! Heuryka, 't is gevonden!... Voor 1500 jaar reeds smeet
men ook in Europa de menschen in het water om ze van de hondsdolheid te genezen.
Maar, zegt Dr. Pijper, toenmaals deed men het (horribile dictu!) om den duivel te
bestrijden, heden om de zenuwen tot rust te brengen.
O, die duivel der zenuwen speelt ons ook heden nog leelijke parten!!!
Wat er van zij - Pijpers studie is zeer waardig gelezen en overdacht te worden. Zij
is ernstig behandeld, en met opgaven van alle bronnen versierd. Pijper geeft toe (bl.
353) met Wiser (De praestigiis daemonum, enz.): er was een tijd dat men meende
zonder verheffing van het hart tot God den almachtige geen geneeskunde te kunnen
uitoefenen. - Des te beter!
Heuvelmans. Jan Blokker, Schetsen uit het studentenleven door FLOR. HEUVELMANS.
Tweede uitgave. Antwerpen, Thibaut, 1892.
Vanden Bosch. Sous le bleu. Impressions d'Italie, par FIRMIN VANDEN BOSCH. Gent,
Siffer. 1893.
Buet. L'ainée, par CHARLES BUET, Gent. Siffer, 1893.
Ziedaar drie boekjes, 3 deelen in kl.-8o, die wij aan alle welge-
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zinde lezers, die leering bij stichting en vermaak zoeken, wel kunnen aanbevelen.
De uit Italiè medegebrachte indrukken zullen voor jeugdige herten, die misschien
Italie gaan bezoeken en, gelijk een bieke van de eene bloem op de andere zweeft,
aldus van het eene glanspunt van kunst- en natuurschoonheid tot het andere willen
vliegen, deze vlucht aangenaam voorbereiden.
Ze moeten er niet van schrikken als zij Titiaan ‘génie voluptueux’ zien noemen,
en hun geschiedkennis moet niet wankelen als Philippus II een ‘hautain’ uiterlijk
heeft.
De schrijver bezoekt Genua, Pisa, Rome, Napels, den Vesuvius, Florentië, Venetië
enz., en dat alles op 79 kl. bladzijdjes. Daar is niet veel plaats voor redeneering.
Druk en papier? - Uitmuntend!
Om redenen van rein en gezond gevoel is L'Aînée aan te bevelen. ‘God lof, dat er
weder enkele fatsoenlijke verhalen geschreven worden, waarvoor eene vrouw zich
niet behoeft te schamen’, hoorde de schrijver dezer lijnen eene bejaarde dame
uitroepen, die de vruchten der fransche romanpers ongezond, ja verbasterend oordeelt,
al zijn 't ook académiciens die ze planten.
L'ainée is vol weemoed, maar ook vol troost, het verhaal loopt dus (wonder boven
wonder!) niet uit op een zelfmoord, die bij onze schrijvers denzelfden dienst doet
als de deus ex machinâ bij de Ouden en zelfs bij Vondel. Wij bevinden ons hier in
een Christelijk gezelschap, dat menigmaal door lijden gedrukt wordt, dat opbeuring
vindt in de plichtbetrachting. Dat is het ware!
En nu Jan Blokker. Leve Jan Blokker! Ware levenslust! Een juiste opmerker, een
handige schrijver, een spotter zonder bitterheid, een christelijke humorist, een edele
student!
Hoe hij fijntjes de gebreken, de zwakheden der samenleving in zijnen eigenaardigen
vorm geeselt!
Vooral de opvoeding der meisjes komt er slecht af; de modepopjes die prude zijn,
waar zij 't niet moeten, die dom zijn in plaats van nederig, die bekrompen zijn onder
den schijn van goeden toon, die stroef, onbeleefd zijn onder den schijn van
ingetogenheid, die van het pensionaat alleen de gebreken hebben afgezien - deze
worden recht hertelijk onthaald. Zulke schetsen, ridendo (eig. ridentem) dicere verum,
zijn van pas voor vele standen der maatschappij en dienden buiten de studentenwereld
door duizenden ouders en andere opvoeders gelezen te worden.
Als men de hier gegeven lessen algemeen behartigde, zou de Vlaamsche beschaving
wat sneller vooruitgaan. Heuvelmans bewijst niet alleen een uitmuntend humorist,
maar tevens een ernstige raadgever te wezen. Men spiegele zich aan Jan Blokkers
aventuren en legge die overal op tafel waar menschen zijn van goeden wille.
Van Hauwaert. Historisch en kritisch overzicht van het Vlaamsch
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Tooneel in de 18e eeuw, door O. VAN HAUWAERT, leeraar aan het Kon. athen. van
Chimay. Gent, A. Siffer, fr. 1-10 (bekroond).
Wie deze verhandeling nader wil leeren kennen bevelen wij aan het door
hoogleeraar Alberdingk Thijm daarvan aan de Academie gegeven verslag (alsmede
dat van de hh. Micheels en Génard), voorkomende in Verslagen en mededeelingen
der Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, 1892 (Maart, April en Mei) bl. 148,
verkrijgbaar bij A. Siffer, S. Baafsplein, te Gent.
De Ras. Nieuwe Bloempjes, van Jozef de Ras, Gent, A. Siffer, Amsterdam L.J. Veen,
45 blz. gr. 8o. ‘De innige overtuiging een goed en edel doel te beoogen ondersteunt
mijne jonge en zwakke pogingen’. Dat is wel gezegd! Op dien weg maar vooruit!
Velen kunnen uit Kunst en beschaving menige goede les putten. De beoefening der
kunst, of liever het kweken van den schoonheidszin moet eene ruimere plaats innemen
bij de opvoeding dan algemeen het geval is. Nevens het eigenlijk gebed, moet ook
de schoonheidszin ons tot God verheffen. Bravo!
Wij vinden hier verder een aantal gedichten bijeen, dien wij den schrijver met
groot genoegen af en toe hoorden voordragen. De lijdende moeder heeft ons nevens
andere bijzonder goed bevallen. Ook Het Avondgebed is recht schilderachtig. Het
aandoenlijk slot luidt aldus:
Dan gaat de kleine schaar ter rust,
Slechts droomend van het spel;
Doch, zijn aan hen de zorgen vreemd,
De moeder kent ze wel.

Druk en papier zijn van voornamen aard.
Levensschetsen der Heiligen voor elken dag des jaars. I, Januari en Februari.
Antwerpen, Van Os-De Wolf, 1893, in-8o VIII en 188 blz.
Onder bovenstaanden titel ligt hier voor ons een schoon groot boekdeel op zwaar
papier met Elzevier-letter gedrukt, uitgegeven ten voordeele der parochiale scholen
van Antwerpen en bewerkt door eene wel bekende dichterlijke vrouwenhand.
De eerw. en vermaarde heer kan. S. Daems leidt het werk door een voorbericht
in, waarbij wij ons geheel aansluiten. Hij zegt:
‘Het groote middel (ter verspreiding van dat werk) ligt in de prijsdeelingen; worden
in scholen en catechismussen, in plaats van zoutelooze verhalen en gebrekkelijke
kerkboeken, zooals meermalen gebeurt, eenige jaren lang Levens van Heiligen
geschonken naast andere boeken van goede gehalte, dan dringen zij spoedig in alle
Vlaamsche huizen door, en vervangen er met vrucht den Roseweydus van grootvaders
tijd.’
Er bestaan natuurlijk v e r s c h i l l e n d e wijzen om de helden der geschiedenis,
hetzij diegenen welke streden met woord of pen, of die het zwaard hanteerden, of
de hemelsche toonkunst of andere kunsten beoefenden, of de volmaaktheid zochten
door werken van barmhar-
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tigheid te verheffen en af te schilderen, tot voorbeeld van die na hen komen. Men
kan hen opvoeren als mannen en vrouwen, die door strijd, of door lijden groot
geworden zijn; men kan hen van een historisch of van een ascetisch standpunt
beschouwen.
Dit laatste was het doel van den engelschen schrijver, waarnaar deze Levens zijn
vertaald. Mogen zij veel goeds stichten!
Verschenen: Dr Amand De Vos (Wazenaar) van de Vlaamsche Academie. Derde
aanklacht bij de Kamer van Vertegenwoordigers. Lokeren, Boek- en Steendrukkerij
van We De Smet-Themon, 1894
Men kent de grieven van Dr De Vos: Ten gevolge van ‘onware getuigschriften’
als bataljons-dokter op rustgeld gesteld. Vertrouwende. dat de Staat zich zal kwijten
van zijne eereschuld bidt de schrijver de heeren Vertegenwoordigers om hunne
tusschenkomst.
Gedichten en aanspraken van Adolf Verriest. Te Kortrijk, bij Eugeen Beyaert,
1893. 160 blz. 8o.
Wij kondigen met genoegen dit werkje aan van wijlen den advocaat Adolf Verriest.
Het is verdeeld in drie deelen: 1. Nederlandsche en fransche, meest
gelegenheidsgedichten; 2. Toespraken bij de prijsuitdeeling aan de muziekschool te
Kortrijk; 3. Verschillende aanspraken van den dichter zelven en van zijne vrienden
bij diens begrafenis.
Nr 2 heeft ons het meest aangetrokken. Die reden zijn vol gezond verstand en in
klaren stijl geschreven. De spreker zoekt werkelijk het hoogste wat de toonkunst kan
geven en dat aan te bevelen.
Hij beklaagt zich terecht: ‘Er zijn goede, brave menschen, die bang en benauwd
zijn dat met die scholen [voor muziek] en schoone kunsten en muziekmaatschappijen,
de jonkheid zou kunnen verloren loopen. En dat is grootelijks te beklagen, dat zulke
menschen zich zoo jammerlijk bedriegen.....
.... Kwaad doet hij, die Gods gaven, bij zich zelven of bij anderen wil dooden en
begraven.’
Doch:
‘Als men hedendaags de oogen rondslaat, en inziet waartoe men muziek en andere
schoone kunsten al te veel gebruikt, 't is om rood te worden van schaamte en spijt,
van zulke edele dingen tot zulken schandelijken staat te zien vervallen.’
Op eene andere plaats (bl. 50) zegt de spreker:
‘De onzienlijke, de ontastbare geest met zijn verheven verstand en zijn diep gevoel
en zijnen machtigen wille, met zijne verbazende heerschappij over de gansche natuur
(enz.) - dien geest bewonder ik meer dan koperdraad, meer dan menschenoor.....
Hier.... waar hij ons verschijnt, blinkend, stralend door de schoone kunsten, zijn lieve
kinderen, hier groet ik hem met u, en zegge hem welkom’.....
Daarom:
‘Gij al te samen (beroemde) fanfaren, (opkomende) symphonie,
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(jeugdige) choorzang en (edele) kerkzang, echte kinderen van dien geest: Macte
animo.
Men leze het boekske geheel en doe er zijn nut mede.
Röschens Erste Communion. Flämisches Volksgedicht von A.J.M. Janssens,
korrespondirendes Mitglied der Kgl. Flämischen Akademie. Ins Deutsche übersetzt
von Gustav Prell. Düsseldorf, L. Schwann, 1893.
Wij hebben dit schoon boekske vroeger (D.W. 1892, bl. 308, vlgg.) al reeds
dringend en warm aanbevolen. Het schijnt dat met ons de Duitsche naburen zich
daaraan verkwikken. Eerw. H. Prell heeft jaren lang in België gewoond en is daarom
des te beter in staat de taal des vlaamschen dichters te verstaan. Zijne vertaling is
dan ook sierlijk en trouw.
Conscience, in Duitschland binnengeleid door kardinaal Diepenbrock, werd aldaar
weldra door een grooter getal percenten den bevolking (tot in het verre Zuiden toe)
gelezen, dan in Conscience's eigen land.
Mogen de vlaamsche lezers zich nooit meer aldus laten beschamen, en, aangespoord
door deze vertaling, het keurige werkje des te algemeener aankoopen, tot stichting
van zich zelven en hunne gezinnen.
Kölnische Künstler. Wederom is van het prachtwerk van Merlo, Kölnische Kunstler,
uitgegeven door Firmenich, wat wij hierboven bl. 618 (1893) aankondigden, eene
aflevering, ditmaal eene dubbele (no 5 en 6) bij L. Schwann te Düsseldorf verschenen.
Zij opent met Hagbold, bladzijde, of liever kolom 321, en sluit met Fr. Kellerhoven,
kolom 450, de steengraveur, die, gelijk bekend is, langen tijd Nederland bewoonde.
Zij is versierd met de volgende afbeeldingen, die eene geheele bladzijde van twee
kolommen beslaan: De Hoofdkerk van Burgos, van Hans van Keulen; De trap in 't
slot van Bruhl, van Fr. Cuvelie; De dom te Keulen, van meester Gerard (4 kol.
beslaande); Burgemeester Pelgrum, van Arnold Bruyn; De abdij Altenberg, van
Eduard Gerhardt; Christus gekruisigd, benevens figuren van Heiligen en van de
stichters, van Barth. Bruyn, Alexander Farnese, van C. de Passe.
Dit uitmuntende werk zij elk aan wien de kunstgeschiedenis van den Beneden-Rijn
lief is, op 't warmst aanbevolen.
Douai. La fondation de l'Université de Douai, par Georges Cardon, prof. au collège
Rollin, doct. ès lettres. III, 543 blz. 8o. Paris, F. Alcan, 1892, Prijs: fr. 10.
Francis Knox, de Oratorianer, heeft vroeger eene verzameling brieven van den
kardinaal William Allen uitgegeven.
Alfons Bellesheim heeft uit de archieven te Rome eenige bijdragen gelezen tot de
kennis der hoogeschool te Douai. Nu ligt eene volledige geschiedenis daarvan voor
onze oogen. Karel V stichtte niet die hoogeschool, omdat de tegenspraak van de
natuurlijke mededingster te Leuven te groot was, maar Philips II wist den paus tot
de stichting te bewegen (1558).
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't Is merkwaardig hoe in die dagen een groot getal van nederlandsche jongelieden
aan vreemde hoogescholen ging studeeren.
Het boek leert ons hoe de hoogeschool te Douai met schele oogen naar de PP.
Jezuïeten schouwde, zoowel als naar het later aangelegde engelsche college te Douai.
Wij leeren uit bovengenaamd werk ook de aloude boekdrukkunst te Douai
verrassend kennen.

Vondeliana.
In Dicht- en Kunsthalle, 1894, komt voor: een artikel v.G. Segers, Vondel, een vriend
der natuur, bl. 469-476, 1e gedeelte, bl. 495-504, 2e ged. - In het Tijdschrift voor
Nederl. Taal- en Letterkunde, V, 1, een art. van G. Kalff: Vondel als vertaler.
Bij 't lezen der ‘Vondeliana,’ bladz. 330 van den loopenden jaargang, herinnerde
schrijver zich aan Batavian Anthology van Bowring, in 1834 te 's Gravenhage
uitgegeven.
H.B.
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Inhoud van Tijdschriften.
België.
Annales de la Soc. d'Archéol. VIII. La sculpt. brabançonne au moy.-âge. Album
de musique du 15e s. du musée de Tournai. Crimes et délits commis au 14e et 15e s.
à Malines. Sceau du couv. de Ste-Agnès à Maeseyck.
Belfort. 2-3. De St-Annakerk te Gent. Een onbekende Lamartine. Germaansche
plaatsnamen in Frankrijk. Claerhout: Hugo Verriest. De Potter: Vlaamsche belangen.
Biekorf. 24, 1-3. Hoe dient onze tale te heeten? De wonderbare ring v.d.h. Edward.
De Cholera. Guido Gezelle. Waar is Memlinc geboren? Eggewaerscapelle. De oude
Heirstrate. Hollemaert.
Dicht- en Kunsthalle. 11-12. Segers: Vondel een vriend der natuur. De Raadt:
Aanteek. ov. oude schilders, goudsmeden, borduurders, beeldsnijders, orgelmakers,
organisten, bouwmeesters, enz. Brans: Van Eeden's Ellen. De taalstrijd hier en elders.
Fédération artistique. 12-20. L'art à l'école. Orgues de Ruckers à l'Expos. d'Anvers.
Avenir de la science music. Instrum. de mus. anc. et modernes. Nos Flamands à
Gênes. L'Attaque du Moulin, opéra de Bruneau. Nestor de Tière. Un Teniers professeur
de flûte. La Chapelle du duc d'Albe. Le théoric. music. Jean Vander Elst. Le nouv.
Van Dyck à Bruxelles.
Loquela. 5-6. Borteldag, kanijfel, karstinne, prinsen, zonderasem.
Magasin littéraire. 1. L'hypnotisme en justice. Georges Rodenbach.
Museum (Nederl.). 9-10. Vader Bergmann. Gittée's Reisindrukken uit Holland. Dr
Joh. Bolte. Een brief v. Multatuli. Loveling's Idylle. I. Kurz' gedichten.
Revue générale. 1. Destrée: Les préraphaélites anglais et l'art décoratif en Angleterre.
Bordeaux: Ecriv. franç.: Le Cte M. de Vogüé. Du Chastel: Deux romans à propos du
socialisme: Le regard en arrière, par Bellamy, et Sozialdemokrat. Zukunftsbilder,
p. Richter. La Nouvelle Carthage, p. Eekhoud. Scènes de la vie judiciaire, p. Picard.
Etud. crit. s. l'hist. de la litt. franç., p. Brunetière. Le Salut est en vous, p. Tolstoï.
Toekomst (De). 12. De vrouwel. opvoed. in verb. met de eischen d. levens. De
Mont's Claribella.
Vlaamsche School. De groote markt v. Antwerpen, bl. 3. Amédée Lynen, 5. Hens,
v. Beurden, Steppe, 12. E. Farazyn, 19.
Volk en aal. 7-8. Nieuwjaargebruiken. Bijdr. tot d. ned. taal-
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schat. Volksgebruiken. Wegkapellekens in en rond Gent. Volksspelen. Thom. du
Jardin.
Volksleven (Ons). 1. De keersen in h. volksgeloof. De Hunnebedden v. Peccatel.
Schelle. Bijgeloov. doenwijzen. Sagen uit het land v. Dendermonde.

Nederland.
Archief v. nederl. kerkgeschiedenis. 4. Overblijfsel der godsoordeelen in Nederl.
Nederl. vertal. v. Calvijns geschriften tegen de Pseudo-Nicodemieten. Brievenschat
d. nederl. herv. gemeente te Londen.
Familieblad (Alg. nederl.) 11-12. Brielsche vroedsch. 1618-1794: v.d. Bergh, v.d.
Salm. Grafboeken v.S. Jacobuskerk te 's Hage. Geslacht v. Laer, v. Scherpenseel, v.
Steelant, Wenholt. † J. Habets. Kerkreg. te Nieuwveen.
Gids. 1-3. Aitton: Uit de gesch. v. Japan. Byvanck: Onbekenden, I, Christ. Wagner.
Van Ryckevorsel: Reisindrukk. uit de Vereen. Staten. De Mont's Claribella.
Multatuli's Brieven, 2e D. Coupérus: Reisimpressies uit Rome. Ovink: Het genieten
v. muziek. Byvanck: Groenewegen's Potgieter. Zilcken: Jos. Israëls. Byvanck: Eerste
jaar d. vriendschap v. Is. da Costa en Will. de Clercq. Emants: Canton.
Illustratie (Kath.). 27-30. De laatste dagen v. Rubens, n. Ooms. In het koor, n.
Gallegos. Bezoek bij de weduwe, n. Geets.
Katholiek (De). 2. Snickers: Een natuuronderzoeker, J.H. Fabre. Sloet:
Regeeringsjaren d. koning. v. Juda en Israe l.
Navorscher, 11-12, 1-2. Wesenbeke of Marnix? Gesch. v.h. schoolwezen.
Schutterij-uniform. Schotten. Rookpijpjes. Penningen. Folklore. Rooste, ruggelen,
ruilebuiten. Schanspeljoen. Waterlandsch Friesch. Duivel. Flesschentrekker. 't Golden
Zwaentien. Petrarca's vriend Lodewijk. Aren. Iemand zijn leste geven. Zilveren
pannen op daken. Spreekwijzen. Een mijl op zeven. De kleine Print-Bijbel. Het
hinkende paard. Oud volkslied uit Kampen. Wilhelmuslied varianten. Aren. Dijkers.
Antiochus. Aert, mak, carrariet. Over Alva's karakter Het sterrelied geparodieerd.
Flesschentrekkers.
Noord en Zuid. 6. Van Velze: Bijdr, t. de studie v.v. Lennep. Te Winkel: Gesch. d.
Ned. taal. De Beer: Aanteek. bij Waarh. en Droomen. Kok: Aren-lezing. Schepers:
Het moderne Sonnet en Den Hertog's Poetiek.
Spectator (Nederl.). 1-8. Pierson's Hellenisme. Een duitsch werk ov. de Bataks.
Drenthsche volksalmanak. Ibsenvoorstellingen te Brussel. Bac als caricaturist. J.
Israëls' Jubilé. † F. Haverschmidt. Koster's Niobe. Elliot's Old court life in France.
Spreek- en schrijftaal. Dahn's
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Julianus de Afvallige. Leiden vóor 50 jaar. Haagsch jaarboekje v. 94. Etruskische
kunst.
Studiën op godsd., wetensch. en letterk. gebied. XLI, 5, XLII, 1. Lode: Multatuli.
De Groot: Gasgloeilicht. Boissarie's werk over Lourdes.
Taxandria. 2-4. Sticht. v. 't Kapittel te Geertruidenberg. Vensters en schilderijen
v.h. Carmelietenklooster te Boxmeer. Noord-Brab. sagen. De tienden d. abdij Thorn
te Prinsenhage.
Tijdschr. v. Kunst- en Penningkunde. 1. Stempelsnijd. v. 's Rijks Munt in de laatste
50 jaren. Tiers-de-sol d'or avec la légende Triectum. Goud. leeuw v. Karel d. Stoute
v. Gelderl. Méreau d. pompiers d'Eindhoven. Médailles relat. au miracle du St Sang
à Boxtel.
Tijdschrift v. nederl. taal- en letterk. V. 1. Bolte: Coornherts Uebersetz. d.
Decameron; Loockmans' Novellensammlg. v. 1589. Labberdaan - Abboerdaen.
Eymael: Van den os op den ezel. Cosijn: Gard en Gaarde. Van Veerdeghem: Il diest
voir.. Te Winkel: Fragm. v.d. Perchevael. Beets: Dubbeld'-u. Kalff: Vondel als
vertaler. De Vreese: Tekstverbeter. Rinclus, Ruusbroec, Troyen. Beets: Fragm. v.
een vocabularius. Poll: Kaujyze.

Duitschland.
Anzeiger d. Germ. Museums. 1. Pokal d. Nürnberg. Goldschmiedes Elias Lenker.
A.d. Briefwechsel e. Nurnb. Kaufmanns i. 16. Jahrh. Zum Verkehrsleben i. 15. Jahrh.
Fl. Blätter f. kath. Kirchenmus. 1. Einheit u. Mannigf. i.d. Liturgie. Das Ordinar.
Missae in den liturg. Choralbuchern.
Histor. Jahrbuch d. Görresgesellschaft. XV. 1. Grosssiegelbewahrer Kauffmans
u.d. Universität Köln. Liber provisionum proelatorum Urbani V. Die 4 grossen
Kirchenlehrer. König Ruprecht i. Okt. 1401. Episode a.d. Gesch. d. Kölner Nuatiatur.
Zum 1. Bande d. Osnabrucker Urkundenbuches. Neuere Urkundensamml. a.d.
Schweiz. Aurelius Ambrosius, d. Vater d. Kirchengesanges. Wert d. Stud. d.
Kirchengesch.
Magazin f. Litteratur. 1-8. Wilhelm Busch. Caprivi's Reden. Gedichte v. Berger,
Stern, Zoozman, Hoffmann, v. Reder Geiger, Schmidt-Cabanis, Bopp. Bourget's
Cosmopolis. Justinus Kerner. De Vogué's Spectacles contemporains, Friedr. Hebbel
u.d. Familie. Rousseau. Das dänische Litteraturjahr. Das holla ndische Litteraturjahr.
Mounet-Sully in Wien. Hauptmann's Hannele in Paris.
Stimmen aus Maria-Laach. 3. Das hohere Ma dchenschulwesen in Deutschl.
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Zeitschr. f. christl. Kunst. 10-11. Jörg Breu v. Augsburg, Teppichartige Wirkung.
† Heinr. Wiethase. Lange u. Fuhse's Dürers schriftl. Nachlass. Térey's Kardinal Alb.
v. Brandenbg. u.d. Halle'sche Heiligtumsbuch v. 1520. Der Meister d. heiligen Sippe:
Kölnisches Gebetbuch mit Stichen d. Meisters P.W. Metallverzierte Elfenbeinkrumme
eines goth. Bischofsstabes.

Frankrijk.
Art (L'). Déc. Architect. relig. en Egypte. Art musulman. Aimé de Lemud. Les
collect. d'instr. de mus. aux 16e, 17e et 18e s. Les verrières de Van Oiley. La Comédie
d'auj.
Correspondant. Déc.-Janv. Gounod et la musique sacrée. Le Cte de Sabran et ses
pap. inédits.
Etudes religieuses. Déc.-Janv. L'oeuvre musical de Gounod. Nadaud chansonnier.
Notes d'art et d'arch. Déc.-Janv. Michel-Ange artiste chrétien. S. Luc, peintre.
Nouvelle Revue. Déc.-Janv. Le sens du mystère. Expos. d'art musulman. Léon
Daudet. Le christianisme de P. Loti. Un système de gammes nouvelles. Les procès
de sorcellerie au 17e s.
Polybiblion. 1-2. L'Esthétique de Schiller, p. Montargis. Les poètes russes, p. de S.
Albin. Altkeltischer Sprachschatz, p. Holder. Les Fabliaux, p. Bédier. L'Epopée
mystique de Will. Langland, p. Jusserand. Don Juan et la crit. espagn. p. Magnabal.
Histoire de l'Eglise p. Hergenroether. H. Marmier, p. Estignard.
Revue des Deux Mondes. Déc.-Janv. hymnes orphiques. Antigone à la Com. Franç.
Bernadette à Lourdes, mystère. Le théâtre anglais au moyen-âge. Le romancier
scandinave J. Lie. S. François d'Assise et ses dern. biographes.
Revue des Revues. Janv. Le rôle du roman dans la htt. contemp. Le roman de l'amour
platonique. Hector Berlioz. Le mouv. littér. en Russie.
Rev. des traditions pop. Janv. Les types mélodiques ds. la chanson pop. franç.
Coutumes de Noël en Auxois. Les épingles et les saints, les épingles et l'amour. Les
ép. et la sorcellerie. Coutumes de mariage: la bague au cou des fiancés. La toupie du
géant.
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Omroeper.
Snieders. - Aan dezen wakkeren strijder voor goede kunst en gezonde staatkunde
zal eene nieuwe openbare hulde worden gebracht. Ons Vlaanderen heeft deze gedachte
't eerst opgeworpen.
't Is goed dat de jonge leiders, de jonge ‘strijders’ leeren bedenken dat de
gelijkstelling der talen in Belgie nog door andere middelen moet worden gezocht
dan alleen door groote geestdrift met gezang, enz, enz. Laat men Snieders nog maar
eens (eenen uit velen) in de gedachten roepen! ‘Haat en Nijd’, zou Ogier zeggen,
zouden anders op 't laatst geheel meester worden. Velen zijn op den weg om dit toe
te laten.
Dr. Doorenbos en de Algemeene taal. - Dr. Doorenbos schrijft in den Ned. Spectator
n. 5, 1894: ‘De taalkundigen vormen als 't ware de politie en zullen op de orde en
regelmaat bijzonder letten, maar een staat waar de politie alles beheerscht, krimpt in
en weert de vrije beweging.’
Een boekdeel kan men vullen met gewestwoorden, die wezenlijk schilderachtig,
doch niet voor de a l g e m e e n e taal bruikbaar zijn.
Een Uutvanhuuzer(1).
Leve het Heidendom! - In den Ned. Spectator van den derden Februari 1894, schrijft
de welbekende Wolfgang, op blz. 43, eene aankondiging van Felix Dahn's roman
over Juliaans tijdperk: ‘Weg met Karel den Groote, leve Juliaan de Afvallige!’
De schrijver betitelt de heidensche wereld met het woord ‘logische wereld’ en de
christelijke noemt hij de wereld waarin 1 = 3 is.

(1) Een gast
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Tweemaal heet het: ‘Julianus was groot.’ Karel de Groote daarentegen wordt genoemd
‘de onwetende baarbaar’.
Een zeer verlichte geschiedschrijver die Wolfgang, welke zich liever ‘Kreeftgang’
moest betitelen.
N.B. In een later nummer van den Spectator (3 Maart) heeft de heer Dr. D.C.
Nijhoff in een vrij lang artikel, doch zonder betoog, de verwonderlijke
geschiedopvatting van den heer Wolfgang verloochend.
Tentoonstelling te Antwerpen. - Uit het programma voor de wereldtentoonstelling
te Antwerpen (afdeeling Schoone kunsten), dat geteekend is door den
Regeerings-commissaris, Willy Martens, en de voorzitters van ‘Pulchri Studio’ en
‘Arti et Amicitia’, H.W. Mesdag en C.L. Dake, blijkt, dat onze Regeering aan het
verzoek der Belgische gehoor gegeven en een Regeeringscommissaris heeft benoemd,
die als tusschenpersoon voor het Antwerpsche comité zal optreden bij de commissie
der vereenigde besturen van ‘Arti’ en ‘Pulchri’ voor buitenlandsche tentoonstellingen.
Reeds zijn twee flinke zalen, plaats gevende aan pl. m. 140 kunstwerken, aan de
Ned. afdeeling toegezegd.
De Ned. afdeeling van Schoone Kunstea zal bestaan uit: schilderijen, teekeningen,
etsen en beeldhouwwerken van op 1 Aug. 1885 levende meesters.
De tentoonstelling zal geopend zijn van 5 Mei tot 1 of 12 November 1894.
Met 't oog op mogelijk plaatsgebrek wordt den inzenders verzocht, door de merken
1 en 2 kenbaar te maken, welke der ingezonden kunstwerken zij gaarne het eerst
zouden geplaatst zien.
Alle ingezonden kunstwerken zijn aan het oordeel van een jury onderworpen,
bestaande uit de heeren: C.L. Dake, P. De Josselin de Jong, H.W. Mesdag, G.M.
Muller en J. Vrolijk.
Teekeningen en photographieėn voor den geillustreerden catalogus kunnen
ingezonden worden aan het adres van den Regeerings-commissaris.
Op de algemeene tentoonstelling zal als groote bijzonderheid Congo met 80 zwarten
en zwartinnen te zien zijn, met een badvijver van ‘rotswater’, waarneven vischsoorten
uit alle belgische rivieren en andere waterdieren uit Congo.
Ook zal men een hoek van Antwerpen uit de 16e en 17e eeuw aanschouwen, met
mannen en vrouwen in historische kleederdracht.
Hout en steen der gebouwen zijn zeer kunstig nagebootst.
Men zal zich ook kunnen vermaken in een vliegend koffiehuis.
Alles wonderschoon om zien!
Kaiser-Denkmal te Berlijn, waarover zoo oneindig veel geklapt is. De eerste
modellen blijven onuitgevoerd. Er zal een
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eenvoudig ruiter-standbeeld worden ontworpen. In plaats van acht millioen marken,
zal het gedenkstuk nu 2 1/2 millioen kosten.
de Raadt. - In het dertiende deel der Bijdragen en Mededeelingen van het historisch
genootschap gevestigd te Utrecht, 's Gravenhage, Martinus Nyhoff, 1892, komt eene
studie voor van den heer J.Th. de Raadt: ‘Eenige onuitgegevene stukken betrekkelijk
de oorlogen in de XVIIe eeuw’, welke voor de belgische provinciėn van bijzonder
belang zijn.
Muntbiljetten. - Hebt gij de nieuwe muntbiljetten van t i e n gulden reeds gezien?
De leeuwen ontbreken er niet aan - Leeuwendal! Eén aan de voeten der
‘Stedemaagd’, een andere klimmende, enz.
Pa! wat is dat eigenlijk, eene Stedemaagd?
Och, jongen, dat was in den ouden tijd, toen had elke stad eene maagd. De
Duitschers zeggen: ‘Em Madchen für alles’. Wij zeggen een Duvelstoejager, die zoo
van alles in huis doen moet. Daarom vindt men haar portret op paleizen en stadhuizen,
op kasernen en op muntbiljetten, uit dankbaarheid en als herinnering! 't Is een soort
van uitroepingsteeken achter eenen galmenden volzin of onzin!
Borstbeelden-manie. - Het marmeren borstbeeld van Dr. Aug. von Essenwein,
waaraan het Germaansch museum te Neurenberg zijn uitbreiding en bloei te danken
heeft, zal door zijne vrienden en bekenden in een der zalen van het museum als een
blijvend gedenkteeken der groote verdienste van den oudheidkundige worden gesticht
en geplaatst.
Essenwein was te bescheiden om zulk eerbewijs bij zijn leven toe te laten.
Dat is een teeken zijner ware grootheid.
De meesten zouden bij hun leven reeds hun eigen ruiterstandbeeld willen
bewonderen...
Dit zijn de trappen van eerbewijzen:
1o Beeltenis op steen gebracht.
2o Beeltenis in olieverw.
a. halflijfs;
b. ten voeten uit.
o
Borstbeeld;
3
a. in gips;
b. in marmer.
o
Ruiterstandbeeld.
4
Dit laatste wordt langzamerhand al wat weinig, in de oogen van erg ‘g r o o t e
m a n n e n ’.
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Toonkunst.
Eerste uitvoering te Brussel van Triptyque symphonique van Jan Blockx: a.
Allerzielendag, voor strijkkwartet met klavier; b. een kerslied voor oboe, engelsch
hoorn en fagot; c. een Paaschdag voor de genoemde speeltuigen te zamen.
De Brusselsche, fransche kritiek beweert dat a. zeer vroolijk is en weinig aan den
rouwdag herinnert, dat b. weinig herderlijks noch min goddelijks heeft en c. aan
allerlei buitensporige volksdansen doet denken. De Dietsche Warande wil nog niet
oordeelen.
Russisch. - De troep van Slaviansky d'Agrenieff heeft niet zoo voldaan als bij
vroegere gelegenheid. Het programma was vol genoeg maar de uitvoering minder
volkomen. In elk geval was het belangrijk een aantal russische volksmelodieën te
hooren voordragen, en aan 't hoofd dier meest gebaarde mannen eene jonge vrouw
als bestuurster te zien staan.
Verdi heeft nu zijn nieuwe opera: Koning Lear, aan zijn uitgever Ricordi, te Milaan,
ter hand gesteld.
‘Het is mijn muzikaal testament’, moet de grijze toondichter gezegd hebben, ‘en
ik wensch daarom ook, dat het eerst na mijn dood geopend worde.’
Samara. De Fransche componist Samara zal den tekst schrijven voor een opera,
getiteld Magda, getrokken uit Sudermann's Heimat.
Leoncavallo. De Duitsche bladen melden, dat ingevolge eener opdracht van keizer
Wilhelm, de componist Leoncavallo een opera zal vervaardigen naar den roman van
Willibald Alexis; Der Roland von Berlin.
Smetana's nieuwe opera Der Kuss wordt binnen enkele dagen te Weenen opgevoerd.
Het libretto is ontleend aan een novelle van Carolina Svetla Hubitchka, die door
Franz Bauer in 't Duitsch vertaald en bij Ph. Reclam uitgegeven is.
Nederrijnsch Muziekfeest te Aken. Het programma luidt aldus: 13 Met (Pinkster):
4e Symphonie van Beethoven. Oratorium Franciscus van Tinel. - 14 Mei: Sanctus
en Benedictus uit de H-mol-Mis van Bach. Leonorenouverture no 3 van Beethoven.
Eerste gedeelte van het oratorium Elias van Mendelssohn. Symphonie fantastique
van Berlioz. - 15 Mei: Vorspiel Meistersinger, Tannhauser-Ouverture en
Kaisermarsch van Wagner. Clavier-Concert van Schumann, uitgevoerd door
Paderewski. Tod und Verklarung, voor orkest, van Richard Strauss. Soli voor klavier
en voor zang.
De symphonieën van Beethoven en Berlioz enz. worden bestuurd
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door den kapelmeester Schuch van Dresden, het oratorium door Schwickerath uit
Aken, die hetzelve aldaar ook vroeger leidde.
De oude, gewijde muziek schijnt in de mode te komen. De Weener ‘Sing-Akademie’
heeft in hare eerste uitvoering onder leiding van Graedener alléén vokaal- en
instrumentaalwerken van Palestrina en Roland Lass doen hooren.
Lass. Die Musik ist eine Art Resonanzboden, in welchem das Wort etwas von einem
Wiederhall aus der Unendlichkeit erwecken soll.
TOTTMANN.
(De muziek is nog meer!)
Tentoonstelling te Munchen. Blijkens een door de Regeering ontvangen mededeeling
zal de in 1894 te Munchen te houden ‘Jahresausstellung von Kunstwerken aller
Nationen im Kgl. Glaspalaste’, geopend worden op 1 Juni, terwijl de sluiting tegen
het einde van October is bepaald.
De termijn voor aanmelding is opengesteld tot 1 April.
De inzending van kunstwerken behoort te geschieden van 1 tot 20 April 1894.
Voor belanghebbenden ligt een exemplaar van het gedrukte reglement dier
tentoonstelling ter inzage bij het bestuur der volgende vereenigingen:
Maatschappij ‘Arti et Amicitiae’ te Amsterdam;
Schilderkundig Genootschap ‘Pulchri Studio’ te 's Gravenhage;
‘Haagsche Kunstkring’ te 's Gravenhage;
‘Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst’ te Amsterdam en ‘Kunstkring’ te
Rotterdam.
Arti. Bij gelegenheid der feestelijke heropening van het gebouw der Maatschappij
Arti et Amicitiae in de maand Mei a.s. zal eene tooneelvoorstelling plaats hebben,
en vertoond worden Rhodopis, dramatisch fragment van Willem Kloos. De componist
Bernard Zweers heeft de bewerking der muziek op zich genomen; de vertolking is
opgedragen aan de dames Van Looy-Van Gelder, Alida Klein en Aleida Roelofsen
en den heer Vrijland, een bekend rederijker.
De commissie van voorbereiding bestaat uit de heeren N. Bastert, G. Poggenbeek,
H.A. Jansen, H.P. Berlage Nzn., S.J. Bouberg-Wilson en C.F.v.d. Horst.
Brugge. - University-extension. Eenige edelmoedige mannen uit Gent en Brugge,
niets dan hunne liefde tot den minderen evenmensch raadplegende, hebben besloten,
evenals te Brussel en Gent, alhier leergangen van hooger onderwijs te geven.
Deze leergangen zullen zuiver wetenschappelijk zijn, vrij van
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alle staatkundige, maatschappelijke of godsdienstige twistvragen, en in onze
moedertaal gegeven worden.
Het werk staat onder beschermschap van graaf Visart de Bocarmé, burgemeester
en onder voorzitterschap van jonkheer de Maere-Limnander, werkend lid der
Koninklijke Vlaamsche Academie.
Een veertiental Gentsche en Brugsche leeraars zullen beurtelings in de
conferenciezaal, Sint-Jakobstraat, het zaad der geleerdheid aan het leergierige volk
mededeelen.
God save the King. - Naar aanleiding van hetgeen in Dietsche Warande 1894, bl.
164 betreffende het ontstaan van het lied God save of Heil Dir is geschreven,
verwijzen wij naar een artikel van J. Tideman, voorkomende in het muzikaal tijdschrift
Caecilia (d. 15 mei, 1893) waarin met klare gronden wordt bewezen, dat de schepper
van tekst en zangwijze niemand anders is dan Henry Carey, een zoon van George
Savile, markies van Halifax.
Wij hebben daarbij vooral de getuigenis van Harington, huisarts van Joh. Chr.
Schmidt, die zeer vertrouwelijk met Carey omging. Harington verhaalt in eene
briefwisseling de geheele zaak, gelijk hij die van Schmidt had vernomen.
Karel-mummie. Prof. Grauert geeft in het Historische Jahrbuch (der
Gòrres-Gesellschaft) D. XIV bl. 302, vlgg. eene beschouwing over het graf van Karel
den Gr. hetwelk door Otto III, gelijk men weet, geopend is en waarin, volgens het
verhaal van graaf Otto van Lomello, in keizer Otto's gevolg. Karel zittende is
gevonden, gelijk hij ook te Aken, door Rethel, in het stadhuis en door W. Kaulbach
te Neurenberg in het germaansch museum is afgeschilderd.
Theodor Lindner in Halle heeft met groote scherpzinnigheid deze sage wederlegd,
wat met Einhard en Thegan (de levensbeschrijvers van Karel den Groote)
overeenstemt.
Ondertusschen wederlegt Grauert op zijne beurt den vernuftigen criticus, door te
wijzen op oostersche en andere voorbeelden van begrafenissen in zittende houding.
Op dien grond had ook Ranke reeds de sage niet verworpen. Overgenomen door
Chron. Novaliciense, III, hfst. 32. - Monum. germ. hist. SS. VII, 106.
Koninkl. Vlaamsche Academie. Zitting van den 17n Januari. Keus van Jonkheere
de Maere Limnander tot werkend lid.
Zitting van den 21n Februari. De Begrooting wordt met algemeene stemmen
goedgekeurd. Keurraden worden benoemd ter beoordeeling der antwoorden op de
ingezonden prijsvragen. Het zijn de heeren Alberdingk Thijm, Broeckaert, Coopman,
Daems, van Droogenbroeck, de Flou, de Gheldere, Janssens, Mathot, Obrie, Willems.
De heer Coopman doet een uitvoerig verslag over de laatste aflevering van het
Woordenboek der Nederlandsche taal.
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De heer Dr C. Hansen, Onderbestuurder voor 1894, wordt benoemd tot lid der
commissie voor de uitgave van middeleeuwsche handschriften.
Koninklijke Akademie. Verg. van den 12n Februari. Voordracht van prof. Kern
over den onlangs gestorven krijgsgeschiedschrijver, generaal W.J. Knoop. Voordracht
over het ‘Muntvraagstuk in Britsch-Indie ’, met een overzicht der geschiedenis van
het Indische muntstelsel. (Verg. De Gids, aflev. van Februari.)

Splinters.
Groote kennis, veel verstand en een fijne smaak zijn er noodig om... in de taal steeds
het beste te kiezen.
W. Doorenbos.
Als 't gezonde oordeel afneemt, klampt men zich vast aan het vooroordeel.
Tottmann.
Half-talenten zijn de onbarmhertigste rechters.
Id.
De kunst is de afspiegeling van de zeden eens volks.
Id.
† Von Bulow. Een edelmoedige kunstenaar van hoogst eigenaardige,
oorspronkelijke waarde. Zijn beste letterkundige beeltenisbevindt zich in het Magazin
für Literatur van den 24n Februari 1894, bl. 232, verder in den Gids van die maand,
enz.
Zelden gehoord is het volgende. Eens op een concert te Brussel in eene,
dom-genaamde, stalle d'orchestre gezeten, haakt zijn stal-buurman met de laars-teen
in den poot der zijne. Gesprek. in 't Fransch: ‘Mijnheer doe, als 't u belieft, uwen
voet van mijne stal weg’.
Geen antwoord. Opnieuw - in 't Hoogduitsch: ‘Monsieur veuillez, s'il vous plaît,
enz.
Weder geen antwoord. Nu in 't Engelsch...
Nogmaals geen antwoord. Ook in 't Latijn...
Vergeefs. Alles stil en stom.
Nu telt von Bulow luid: ‘Een... twee... drie!!’
Een rechter vuist, die met reuzenkracht een stomp geeft op een linker dij... Daarop
een schreeuw dat de zaal daverde.
De hinderlijke voet had de natuurlijke plaats ingenomen.
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De praktische en technische behandeling der muurschildering.
door Léon Bressers(1).
DE muurschildering, op het graf der eerste Christenen in de catacomben ontloken,
had zich gedurende het Byzantijnsche en Romaansche tijdvak buitengewoon snel
ontwikkeld, en was tot eene verbazende hoogte gestegen. Het zou ons te ver leiden
dien tak der Christene kunst van zijnen oorsprong af door al zijne strevingen heen
na te sporen; 't is daarom dat mijne bespreking zal aanvangen met een der bijzonderste
tijdstippen der Christene kunst, namelijk met het begin der XIIe eeuw.
Om nu met orde voort te stappen en goed verstaan te worden, is het noodig dat wij
eerst en vooral zien welke stelsels of methoden men gedurende de middeleeuwen
volgde in het beschilderen der muren. Zoo vinden wij er in 't geheel vier:
1o De Waterverfschildering. Nadat de kleuren in

(1) Voorgedragen in de St-Lukas- en St-Jozefsgilde.
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water fijn geslepen waren, werden zij met lijm, of gom of ei aangemengeld.
2 De Frescoschildering. Deze geschiedde op de versche mortel. Hiervoor gebruikte
men niets dan aardkleuren en eenige andere tegen kalk bestand. Zij werden
geslepen en verwerkt met water; deze manier gaf zachte en ineensmeltende
tonen, zij wierd daarom bijzonder aangewend in het schilderen van historische
voorstellingen.
o De Wasschildering of zoogenaamde Encaustique. Deze werd op drooge muren
3
aangewend en had het voordeel dat men op de reeds geschilderde deelen
meermaals mocht terugkomen tot dat men de gewenschte tonen bekomen had.
o Eene zekere Olieverfschildering welke slechts voor kleine deelen werd
4
aangewend. Deze manier van schilderen komt eerst in den loop der XVe eeuw
tot hare ontwikkeling.
o

De historieschildering van dien tijd, alhoewel grootsch van samenstelling, was
nochtans zeer eenvoudig van bewerking. Nooit gebruikte de kunstenaar een grooter
getal figuren dan er noodig was om zijn gedacht uit te drukken, en getrouw te blijven
aan de geschiedenis of legende, die hij had voor te stellen.
Die eenvoudigheid kwam men overal tegen, zelfs tot in de minste bijzonderheden.
Om te toonen dat iets buiten, in de openlucht plaats greep, gebruikte hij hier en
daar kleine boomgewassen of ranken, bestaande uit rechte en geslingerde stammen
met eenige bladeren bekroond; dit scheen genoeg om door het volk verstaan te
worden. Moest hij integendeel iets verbeelden gebeurd binnenhuize of in eene zaal,
dan wist hij dit insgelijks met eenige lijnen of teekens, door de gewoonte en het
gebruik verstaanbaar gemaakt, voor te stellen. Het waren hier geene
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copijen der natuur, maar alleen gekende teekens, dienende om de geschiedkundige
voorstellingen meer vatbaar te maken.
Als men de figuren en groepen der XIIe eeuw beschouwt, dan wordt men zoo
aanstonds getroffen door hunnen archaïschen vorm. Zij zijn indrukwekkend door
hunne grootsche lijnen en krachtige uitdrukking. De plooien zijn doorgaans
menigvuldig en hebben eene rondvormige beweging. Als wij nu het koioriet in
oogenschouw nemen, dan vinden wij dat de gronden achter de figuren gewoonlijk
bleek van kleur zijn, en dikwijls de bloote mortel als fond wordt aangewend. De
figuren integendeel bestaan uit krachtige, maar terzelvertijd overeenstemmende
kleuren; verder engelsch- en bruin-rood, blauw, purper, zwart en eenige tinten van
groen.
Twee donkere tinten worden nooit naast elkander aangetroffen; immer zijn zij
door eenen bleeken toon van elkander afgescheiden. Zoo zal donker-groen of
donker-blauw naast purper altoos gescheiden zijn door gele of gebroken witte of
rooskleurige banden. Goud wordt zeer weinig gebruikt, tenzij somtijds in nimben,
of boorden, zelden als fond achter de figuren; deze laatste, gelijk in alle ware
muurschildering, zijn zonder perspectief of doorzicht.
De figuren zelven zijn zooveel mogelijk op ééne lijn geplaatst en bijgevolg van
dezelfde grootte. Zij zijn met platte tinten geschilderd, met sterke zwarte of bruine
lijnen omteekend, bijna zonder schaduw en slechts hier en daar door eene fijne witte
lijn opgelicht; zoodanig dat men dikwijls in de onmogelijkheid is te zeggen van
welken kant de dag of het licht komt. Op deze wijze blijft de muur zijn karakter van
muur behouden, hij blijft effen en plat. Om u een voorbeeld
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te geven van muurschildering der XIIe eeuw, beschouwen wij voor een oogenblik
de laatst ontdekte, en wellicht de oudste die men tot hiertoe in België gevonden heeft;
ik wil spreken van die der oude abdij van Sint-Baafs te Gent.
In de kapel van St-Macarius, vroeger refter der monniken, ziet men in den oostergevel
drie rondbogige vensters 't Is in deze Romaansche vensters dat op de dikte van den
muur, verscheidene figuren geschilderd zijn.
Die van het middenvenster zijn gansch verloren gegaan, die der twee zijvensters
zijn nog op twee derden bewaard gebleven.
Links van den aanschouwer bemerkt men de figuur van den H. Macarius, patroon
van Gent, als bisschop voorgesteld; en eene tweede heiligen-figuur met eene dalmatiek
bekleed en een boek in de hand. De H. Macarius zegent met zijne rechterhand, terwijl
hij met de linker zijnen bisschoppelijken staf vasthoudt. Aan den bovenkant des
vensters ziet men eenen engel, een opschrift dragende met deze letteren: ...ites waarschijnlijk mites of Beati mites, ‘Zalig de zachtmoedigen’.
Deze engel als borstbeeld voorgesteld is omsloten door eenen cirkel, wiens boord
ineenloopt met de boorden aan beide zijden der groote figuren.
Op den grond, achter den engel, ziet men de verkorting: pie of pietas - godsvrucht.
De figuren der heiligen hebben eene grootte van rond de drie meters, en rusten op
wolken die op zeer eigenaardige manier zijn afgebeeld, en geenszins met natuurlijke
wolken te vergelijken zijn.
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H. Macarius draagt op het hoofd eenen witten mijter, zijne koorkap is bruinrood,
zijne tuniek groenachtig-wit,

zijne albe wit, zijne schoenen zwart. De andere figuur is bekleed met eene dalmatiek,
in verscheidene kleuren, waar het purper de hoofdrol in speelt. De damast, die deze
dalmatiek versiert, is ook zeer eigenaardig, en nagenoeg gelijk aan eenen mozaïeken
vloer of eene grisaille in de glasschildering.
Deze damast bestaat uit kleine ronde vakken, versierd met leeuwen, en uitkomende
op eenen purperen grond. De albe is insgelijks wit, de schoenen zijn zwart.
Rechts van den aanschouwer bevinden zich insgelijks twee groote figuren, namelijk
H. Brixius, en waarschijnlijk H. Caphraildis, zijne moeder, die terzel-
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vertijd als H. Brixius den marteldood stierf, in het jaar 633. Aan den bovenkant des
vensters ziet men ook eenen engel, gelijk in het eerste, in bleeke kleuren geschilderd
op eenen blauwen grond; deze engel houdt het volgend opschrift: B. pacifi of Beati
pacifici - ‘zalig zijn de vreedzamen’; en op den grond achter den engel bemerkt men
de verkorting: Sapie of Sapientia - wijsheid. Beide heiligen dragen in hunne hand
den palmtak, als zinnedeeld der martelie. De H. Brixius is gekleed met eenen
bruin-rooden mantel, en een wit kleed met blauwe lijnen in de diepte der plooien.
De heilige Caphraildis draagt eenen groenen mantel, een wit onderkleed, en een
gedamasseerd bovenkleed, versierd in den zin der figuur in het eerste venster. 't Is
zeker dat deze figuren in fresco geschilderd zijn, en men kan er heel de manier van
werken in na gaan, die de kunstenaar hier heeft aangewend. Vooreerst geschiedde
deze schildering op den versch bezetten muur, de kleur van het bezetsel is hier
waarschijnlijk, gelijk op veel andere plaatsen, als fond of grondkleur achter de figuren
behouden geweest. Op dezen fond teekende de kunstenaar geheel zijn ontwerp met
zwarte of bruine lijnen. Verder vulde hij al de deelen aan met platte tinten, in de
vereischte kleuren. De verdieping der bijzonderste plooien verdonkerde hij een weinig
met dezelfde kleur, daarna contoureerde hij geheel de figuren met zwarte lijnen, en
lichtte later de uispringende deelen der draperiën met fijne witte strepen op.
De vleeschkleur heeft eene geelachtige tint, in de donkerste deelen met groen of
bruin doorwerkt; de wezenstrekken zijn zeer hard afgeteekend en brengen, te zamen
met heel den bouw van het lichaam, die grootheid van uitdrukking te weeg, die wij
in de schildering van dit tijdstip zoo zeer bewonderen.
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Zooals wij gezien hebben, is deze schildering de oudste, die men tot hiertoe uit de
middeleeuwen hier ter stede ontdekt heeft. Evenwel vindt men nog op andere plaatsen
soortgelijke schilderingen die misschien toch niet zoo oud zijn. In de hoofdkerk van
Doornik, bestaan nog in den kruisbeuk twee frescoschilderingen. De best bewaarde
bevindt zich in den noorderkruisbeuk boven het altaar van St-Andreas. Zij verbeeldt
eene legende uit het leven van H. Margareta, en hier gelijk in de abdij van St-Baafs,
zijn de bovenkleederen redelijk donker, terwijl de onderkleederen tamelijk bleek van
kleur geschilderd zijn.
De andere, in den zuiderkruisbeuk, is zeer beschadigd, en verbeeldt het hemelsch
Jerusalem. Dit wordt voorgesteld door eene versterkte stad, wier muren met kanteelen
of crénaux zijn bekroond. Binnen de muren der stad ziet men eene schaar van
genimbeerde Heiligen en Engelen, aan wier hoofd de aartsengelen Michaël en
Raphaël, beiden eene banier in de hand dragende. Hunne kleederen zijn van helder
blauw, met rijke boorden van witte perels op zwarten grond, zoo aan hals als aan
mouwen. Volgens den oudheikundigen kanunnik Reusens, zag men vroeger in de
abdij van Villers eene oude muurschildering, dagteekenende van het einde der XIIe
eeuw, en de Moeder Gods met 't kindje Jezus voorstellende. Bij ons zien wij maar
weinig schilderingen van dien tijd, die min of meer bewaard zijn gebleven. In andere
landen, zooals in de St-Gereonskerk, te Keulen, later hersteld geworden, doch
bijzonderlijk in Frankrijk, in de kerk van St-Quiriace te Provins, in de kapel der oude
abdij te Saint-Chef, in de kerken van Petit Quevilly bij Rouanen en Saint-Savin bij
Poitiers, enz., ontmoet men tal van schilderingen, die nog tamelijk wel zijn behouden,
en ons een volkomen gedacht van de kunst in dien tijd nalaten.
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't Is hier ook dat men de versieringschildering kan bestudeeren, van welke er in ons
land weinig of niets is overgebleven. Deze ornamentatiën komen geheel overeen met
die welke wij in de handvesten van hetzelfde tijdstip aantreffen. Zij bestaan bijzonder
in grekken, blokken, dooreengevlochte banden of linten, ruiten en ranken. Deze,
even als de figuren, zijn in platte tonen geschilderd, met donkere lijnen afgeteekend
en met witte strepen opgelicht.
De Romaansche gebouwen, door hunne veelvuldige overeenkomst met den
bouwtrant der vorige eeuwen, schonken aan den kunstenaar dit voordeel, dat hij over
groote muurvlakten kon beschikken voor het uitvoeren zijner historische tafereelen,
en het is daar ook aan te danken, dat men de meeste groote voorstellingen in de
Romaansche kerken aantreft. Meermaals vond men tafereelen uit het oud en nieuw
testament als tegenhangers aangebracht; zoo b.v. aan de eene zijde net leven van
onze eerste ouders in het aardsch paradijs, hunnen val en hunne straf, aan den anderen
kant het leven van Christus en van de heilige Maagd, onze verlossing en heiligmaking.
In de XIIIe eeuw werd de bouwtrant geheel gewijzigd, en de groote oppervlakten,
die men in de Romaansche kerken aantrof, verdwenen of werden merkelijk
verminderd. De kleine vensters in den Romaanschen stijl werden in de Gothische
kerk der XIIIe eeuw vervangen door groote ramen; zoodat deze een merkelijk gedeelte
der muren innamen. De vermenigvuldiging der architectonische deelen van het
gebouw, alsook de overvloed van gebeeldhouwde ornamenten, die langs alle kanten
des tempels werden aangebracht, dit alles deed de plaats, vroeger aan de
tafereelschildering gewijd, op eene merkelijke wijze inkrimpen.
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Daarbij kwam nog de glasschildering, en die ruime glasvensters met allerlei
voorstellingen versierd, welke kunst, in dien tijd eene buitengewone ontwikkeling
had bereikt. De glasschilders maakten zich alzoo meester van een groot gedeelte der
schildering, en lieten aan den muurschilder slechts mindere vakken over om zijne
kunst uit te werken. Buiten de arcaturen onder de benedenvensters bleef er maar
weinig plaats voor figuren over. In deze arcaturen schilderde men gewoonlijk staande
beelden; zoo ziet men onder andere in de kathedraal van Amiëns de sibyllen of
profetessen voorgesteld. In de XIVe eeuw vindt men in O.L. Vr. kerk van Kortrijk
de Graven van Vlaanderen; in de kapel van onze O.L. Vr. ter Zavel te Brussel
verschillende heiligen; terwijl in de XVe eeuw in de kapel van O.L. Vr. in
St-Martenskerk, te Hal, het de twaalf apostelen zijn, die in deze arcaturen voorgesteld
worden.
In de kathedraal van St-Baafs te Gent, waar de arcaturen eene dubbele breedte
hebben, daar hebben de schilders der XVe eeuw ruimte genoeg gevonden, om
verschillige groepen voor te stellen uit het leven en lijden van den Zaligmaker.
Reeds over ruim twintig jaar, vond men bij de herstellingswerken der kapel aan
den H. Macarius toegewijd, in eene der arcaturen, eene oude muurschildering, de
aanbidding der Drie Koningen voorstellende; ongelukkiglijk werd dit merkwaardig
overblijfsel door de onwetendheid van metsers vernietigd, eer men den tijd had gehad
er copij van te nemen.
In den loop van het vorig jaar ontdekte men in een der aanpalende kapellen
verscheidene groepen; de eerste, voorstellende Christus voor Pilatus, de tweede, de
kruisdraging en de ontmoeting van Christus met zijne H. Moeder, de derde,
waarschijnlijk de kruisiging
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verbeeldende, is geheel verdwenen, en de vierde, de graflegging. Al deze schilderingen
zijn ver uitgewischt.
In sommige kerken der XVe eeuw vindt men in plaats van figuren of groepen, ook
damasten of zinnebeelden, te kennen gevende, aan wien de kerk of kapel is toegewijd.
Zoo vond men in Sinter Goelen te Brussel, damasten met de gr. Tau van H. Antonius,
den toren van H. Barbara, en het Lam voor het h. Sacrament; te Hal, in de kapel van
het h. Sacrament, vond men insgelijks het Lam Gods en den kelk op een rooden
grond.
Somtijds, werden er figuren geschilderd op de kolommen, zooals in O.L. Vr. ter
Kapel en in Sinter Goelenkerk te Brussel; in deze laatste zag men onder andere H.
Barbara afgebeeld; te Gent in de kerken van St-Jacobs en St-Elisabeth waren het de
twaalf apostelen.
Wanneer de koor lager dan de middenbeuk was, dan wierden er soms tafereelen
op den triomfboog, en meestendeels het laatste oordeel, geschilderd; zóó heeft men
voor eenige jaren eene fresco der XVe eeuw, in de kerk van 's Graven-Brakel ontdekt.
Verleden jaar ontdekte en herstelde men een Laatste Oordeel op den triomfboog der
St.-Dymphnakerk te Gheel.
Op de muurvakken tusschen de benedenvensters en in sommige kapellen, treft
men ook muurschilderingen aan; zoo zag men vroeger in de zuiderkapel der kerk
van Hal eene Pietà en eenen Calvarieberg, en ziet men nog in de kapel van O.L.V.
verscheidene groote figuren onder rijke baldakijns.
Zooals wij gezien hebben, was de plaats voor muurschilderingen, in de XIIIe eeuw,
veel ingekrompen in vergelijking van die waarover de figuurschilder in de
Romaansche kerken beschikte.
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In de burgerlijke gebouwen, zooals godshuizen, hallen en stadhuizen en in kapellen
van kloosters en abdijen, was het anders gesteld. Hier had de historieschilder nog
zijne armen vrij, door de groote muurvakken, die hij hier aantrof, om zijne kunst uit
te oefenen.
Zoo zien wij alhier te Gent, uit de XIVe eeuw, de oude schilderingen die ons zijn
overgebleven in het hospitaal der Bijloke; namelijk op den gevel van het
kapittelgebouw staat op eenen algemeenen rooden grond, links van den aanschouwer,
de h. Joannes-Baptista, bekleed met gelen mantel met roode voering; hij houdt in de
hand het Lam Gods in eenen rooden medaillon met gelen boord. Rechts de h.
Christophorus het kind Jezus door den vloed dragende; de mantel is rood, het kleed
blauw.
Op den oostergevel bemerkt men eene treffende voorstelling, omvat in een groot
vierblad op eenen rooden, met rooskleurige leliën bezaaiden grond. Deze schildering
verbeeldt de h. Maagd en onzen Heer Jezus-Christus op denzelfden troon gezeten.
De Zaligmaker zegent met de rechter hand de h. Maagd, en houdt in de linker hand
eenen wereldbol, waarop een kruis staat met banier. Beide beelden dragen eenen
lichtkrans, en eene kroon. De grond in het vierblad is bleek van kleur; achter de
beelden houden drie engelen eene draperie, in bleek blauwe en witte vakken. De
mantel des Zaligmakers is bruin-rood, zijn kleed geelachtig wit. De mantel van O.L.
Vr. is grijsachtig wit (waarschijnlijk vroeger blauw, even als de grond in het vierblad),
het kleed is wit; de nimben der figuren zijn geel.
Deze schildering komt geheel overeen met die der Leugemeete of kapel van Sint-Jan
en Sint-Paul, ook in onze stad.
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Hier zien wij nog een oneindig getal oude figuren: op den oostergevel, aan de
evangeliezijde, Sint-Jan en Sint-Paul, onder rijke baldakijns; aan den epistelkant den
Boom van Jesse, en onder dezen de beeltenissen van Vlaamsche graven een of twee
eeuwen later geschilderd. Op den noorderzijmuur, te beginnen van het altaar, is het
leven van den h. Joannes in een aantal groepen voorgesteld, verder op denzelfden
muur ontmoet men nog de aanbidding der heilige Drie Koningen, en de Verrijzenis
van Christus. Op den zuidermuur ziet men al de verschillige neringen van Gent onder
de wapens, door hunnen algemeenen hoofdman, die te paard gezeten is, aangevoerd.
Al deze schilderingen zijn zonder twijfel van denzelfden tijd als die der Bijloke;
het zijn dezelfde versieringen, kleuren en vormen van figuren. Voor omtrent dertig
jaar ontdekte men nog eene oude muurschildering der XVe eeuw, in de kapel van
O.L. Vr. ter Zwaluwe, of het zoogenaamd Godshuishammeken; namelijk een beeld
van H. Cornelius en een der twaalf apostelen. Thans kan men nog muurschilderingen
zien, ook van de 15e eeuw, in de tegenwoordige archievenzaal der stad en in het groot
Vleeschhuis: deze laatste de Geboorte van Christus voorstellende. Van boven ziet
men God den Vader, en den H. Geest met stralen omgeven; voor O.L. Vr. rust het
kindje Jezus, omringd met een gouden lichtstraal; aan de linkerhand van Maria staat
waarschijnlijk H. Jozef met de traditioneele brandende kaars en kruk in de hand; in
't midden op het achterplan eene h. Vrouw. Voor het goddelijk kind zitten drie engels
in aanbidding. Op het onderste gedeelte der schilderij zitten op knielbanken, volgens
den Heer De Vigne, Filips de Goede, en achter dezen zijn zoon Karel de Stoute; op
de
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andere zijde, de derde vrouw van den hertog, Isabella van Portugal en een jonge
hertog, waarschijnlijk Adolf van Cleef van Ravenstein. Rond den spitsboog bemerkt
men de wapens van Burgondië, Portugal en Cleef.
Deze schildering is in olieverf. Muurschilderingen van denzelfden tijd komt men
nog tegen in de Schepenzaal te Yper.
Wat nu het karakter der figuren betreft, is op te merken dat men in de XIIIe eeuw
langzamerhand afwijkt van de krachtvolle schildering der Byzantijnsche en
Romaansche tijdvakken. De archaïsche uitdrukking der aangezichten wordt
langzamerhand vervangen door eene meer natuurlijke. B.v. in eene kroning van O.L.
Vr., zal de Goddelijke Zaligmaker, met een krachtig en majesteitvol aangezicht
worden voorgesteld, terwijl O.L. Vrouw, alhoewel ook vol grootheid, nochtans met
een zacht en minzaam gelaat is afgebeeld. Deze neiging vermeerdert nog in de XIVe
en XVe eeuw, wanneer men eindelijk bijna geheel tot het naturalisme overgaat. De
draperieën in de XIIIe eeuw worden vrijer in vorm en beweging, de plooien zijn breed
en vloeiend, hoewel altijd nog met sterke, bruine of zwarte lijnen afgeteekend; doch
langzamerhand begint men deze, zoowel als de aangezichten licht te schaduwen of
te ombreeren; hierin gaat men steeds verder in de XIVe en XVe eeuw. De draperieën
worden meer gezocht, de plooien vermenigvuldigd, en het naturalisme schijnt meer
en meer door.
Dit verschil wordt men zeer wel gewaar als men de schildering der Bijloke
vergelijkt, met die uit de kerk van Hal. Gelijk wij gezien hebben dat het karakter der
figuren der XIIIe eeuw met dat der XIIe eeuw verschilt, zoo zien wij ook het
kleurenstelsel geheel
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veranderen. In het Romaansche tijdvak, zijn de kleuren over 't algemeen zacht van
toon, terwijl die der tweede helft van de XIIIe eeuw harder en sterker zijn, om beter
overeen te komen met de schitterende kleuren, die men in de groote glasramen
aantreft, namelijk in de Ste-Chapelle te Parijs. De meest gebruikte kleuren in die
eeuw, zijn het rood, het blauw en het geel. Groen dient alleen voor tusschenkleur,
de gronden achter de figuren worden donker van toon: bruin-rood, donker blauw,
zelfs zwart, soms goud; in dit geval was het goud altijd doorwerkt of gegaufreerd.
Het wit wordt maar voor kleine boorden of contouren gebruikt; al de kleuren zijn
met zwarte of donkerbruine lijnen afgezet. Soms ziet men reeds gouden damasten
op de figuren; de vleeschkleur en het algemeen uitzicht zijn warm van toon.
In de XIVe eeuw zijn het de bleeke tonen, die in de draperieën de overhand hebben,
zooals bleek rood of bleek-groen, geel, wit, grijs, en bleek-blauw; alles met zwarte
lijnen afgezet. De aangezichten blijven nog bleek van kleur, het goud wordt weinig
gebruikt. De gronden achter de figuren zijn bruin-rood, zwart, geeloker en blauw.
In de tweede helft der XIVe eeuw worden de gronden doorwerkt als ware mozaïeken
of bezaaid met ornamenten, kleur op kleur, zooals wij kunnen zien op den oostergevel
van de kapittelzaal der Bijloke. In de XVe eeuw gebruikte men meer licht en schaduw,
zonder nochtans te bepalen van waar het licht komt.
De uitspringende deelen der draperieën worden meest altijd bleek gehouden; de
bijhoorigheden der gronden, zooals boomen, gebouwen, enz., worden meer natuurlijk,
hebben zelfs min of meer perspectief; maar het luchtperspectief wordt nooit
aangewend. Het vleesch,
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de draperieën en alle bijzonderheden worden met de meeste zorg afgewerkt. En
niettegenstaande dit, bleef tot aan de XVIe eeuw, de muurschildering nog immer haar
hoofdkarakter behouden, namelijk van den muur te versieren zonder zijne
hoedanigheid van m u u r weg te nemen. De muur bleef effen en plat.
Eindigen wij met een klein overzicht van de versieringschildering gedurende diezelfde
eeuwen. In de XIIIe eeuw, zijn deze, evenals die der figuurschildering, en om dezelfde
reden, namelijk de groote schitterende glasramen, ook sterk en schitterend van kleuren.
Het rood en het blauw, het gebroken wit en het zwart, waren de hoofdkleuren. Het
goud werd ook zeer veel aangewend. Zoo ziet men b.v. de nervuren en boogsleutels
alsmede den triomfboog der hoofdkerk van Doornik.
In de XIVe en in de XVe eeuw, is het nog eens gelijk met de figuren van denzelfden
tijd; immers de decoratieschildering moet altijd overeenkomen met de figuur- en
glasschildering; verder moet de versieringschildering altijd overeenstemmen met de
voorwerpen welke zij opluistert. Zoo moet eene kolom, eene nervure, een ornament
dragen in opgaande richting; op banden die eene liggende houding hebben, moeten
er liggende ornamenten gebruikt worden. Op mouluren en soortgelijke deelen wist
de schilder der middeleeuwen versieringen aan te brengen, die in niets den
architectonischen vorm verhinderden of op eenige manier van hunne waarde deden
verliezen. B.v. voor de kleur in eene holte aangebracht, was die kleur juist gepast,
niet te bleek of niet te donker, om die diepte in niets
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te verminderen of te vermeerderen. En het is aldus dat bouwmeesters, glasschilders,
beeldhouwers en muurschilders allen werkten in een en hetzelfde gedacht; dat de
laatsten het werk der eersten, niet alleen in niets benadeelden door het verkeerd
aanbrengen van kleuren, maar integendeel niets anders betrachtten dan het gezamenlijk
ontworpen kunstwerk te voltrekken, en daardoor die harmonie, die eenheid te
bekomen, zonder dewelke de ware schoonheid onmogelijk is.
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De Oorringen.
van M. Janitschek.(1)
I.
PASTOOR Christiaan, de goedhartige Tiroler, nam zijn bril af, veegde deze zorgvuldig
af met zijn katoenen zakdoek, en legde haar tusschen de bladzijden van het boek
waarin hij gelezen had. Hij zou nog voortgelezen hebben, indien niet een eentonig,
knarsend gedruisch, dat door de deurreten uit de aangrenzende keuken tot hem
doordrong, zijn gespannen aandacht had afgeleid.
‘Martha is bezig de koffie te malen, is het dan reeds zoo laat?’ mompelde de
grijsaard en stond op, om naar een klok aan den muur te kijken. Deze wees het vijfde
middaguur aan: ‘Dat is toch sterk! Die Bolzano is een toovenaar! Hij maakt ons niet
alleen de onsterfelijkheid der ziel begrijpelijk, alsof zij het eenvoudigste rekenkundige
vraagstuk ware, maar hij doet ons ook den tijd vergeten. Als Martha maar niet bemerkt
dat ik nu pas uitga.’
Martha werd wrevelig indien de koffie niet aanstonds gedronken werd zoodra zij
gekookt was. Zij verklaarde dat al de geur daarvan verloren ging als zij op het fornuis
bleef staan.

(1) Met toestemming van den heer J.P. Bachem.
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Pastoor Christiaan hulde zich in zijn lange overjas, zette den hoed op het hoofd en
trad langzaam de huisdeur uit. Hij had het geluk de straat te bereiken, zonder door
zijne huishoudster bespeurd te zijn geworden.
Toen hij zich eenmaal buiten bevond, nam hij den hoed weder van zijne spaarzaam
geplante lokken en vouwde ontroerd de handen. Achter de weiden en de donkere
dennenbosschen die zijne woning omgaven, verrees een reusachtige rood gloeiende
berg ten hemel. Het was de Ortler-berggroep, die in gesprek met de avondzon
gedompeld was. De ijs-kolos de Marmolata, de kristalheuvelen waren aan den voet
in violettinten gedoopt, terwijl de hoogste spits nog vlammende rozen droeg.
‘Goede God, wat zijt gij groot!’ riep de pastoor uit, vol verrukking het verheven
schouwspel gadeslaande.
Zwijgend zette hij den hoed weder op en wilde verder gaan, toen zich iets
heendrong, door de heg die het tuintje der pastorie omgaf, en jubelend op den grijsaard
toesprong.
‘Zijt gij daar, Witzel? Nu, voor mijn part moogt gij mee gaan, maar braaf wezen,
hoor!’ En het donkerbruine hondje sprong, blaffend van vreugde, voor den pastoor
uit.
Pastoor Christiaan diende, door de stiptheid waarmede hij steeds op hetzelfde uur
zijne wandeling maakte, menigeen als uurwerk. Zoowel des ochtends als des avonds,
zag men hem door het dorp wandelen, met langzame schreden, de handen op den
rug en den hoed in den hals. Dan waren de lieden gewoon te zeggen: ‘Het moet bijna
acht uur zijn, de pastoor gaat daar juist voorbij,’ of wel: ‘Het moet op slag van vijven
wezen; de oude doet zijne wandeling.’ En heden was het reeds achttien minuten over
vijven!
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Geheel verlegen over dit gebrek aan stiptheid, zwierf de pastoor den gewonen weg
langs. Niet ver van den tuin der pastorie, welke aan de armelijke kerk grensde, begon
de rij huizen der gemeente, nederige boerenhutten met groote schuren en
verwaarloosde tuinen daarachter, waarin de groenten en bloemen wild door elkander
groeiden. De hutten lagen daar geheel verlaten, want de meeste gezinnen waren op
de akkers aan het werk, met het rooien van aardappelen, het snijden van vlas of het
verrichten van den een of anderen arbeid op het veld. De pastoor trad met vriendelijk
gelaat deze woningen voorbij. Nu en dan ontsnapte er een heftig woord van ergernis
zijne lippen, als hij hier of daar in een der tuinen te veel rupsen op een rozenstruik
ontdekte. Hij liep er recht op af - de toestand der heggen liet dat overal toe - ging om
de bloemen heen en doodde de vernielende wormen.
Maar hoe verder hij het dorp inging, hoe bezorgder de uitdrukking van zijn gelaat
werd. Hier begon een andere soort armoede. De huizen waren grooter dan de
boerenhutten, voor verscheidene vensters zag men zelfs gekleurde katoenen gordijnen
hangen; men vond geen spoor van de stallen, of wel der schuren meer. In plaats van
de weelderige groenten, schoot in de tuinen onkruid op, bedekten gebroken scherven
en dergelijk ontuig den groenen bodem. Aan touwen hing hier gescheurd linnengoed
te drogen, waaronder een aantal schreeuwende kinderen op en neêr kropen. Dit
gedeelte der plaats werd door fabriekarbeiders bewoond.
Evenals vele tiroolsche boeren, hadden deze arme italiaansche lieden zich jaren
geleden door een industrieel laten aanlokken, die hier in de nabijheid een
sigarenfabriek oprichtte. Zij werkten voor veel geringer loon, dan stadsarbeiders dat
gedaan zouden hebben, en waren
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niettemin nog zeer tevreden, want de werkzaamheid op de fabriek scheen hun veel
lichter toe dan de arbeid op het veld. Zij hoopten dat zij daarbij ook nu en dan de
handen een weinig in den schoot zouden kunnen laten rusten, wat hun als Italianen
heel lief was. Hier boven op de heuvels hadden zij misschien de paar stuivers die zij
verdienden bijeen kunnen houden; want er bestond weinig gelegenheid hunne
spaarpenningen aldaar te verkwisten. Maar des zondags trokken zij bij groepen naar
Bozen heen; daar schonk men brandewijn in allerlei huizen van uitspanning, waar
zij het weekloon geheel en al doorbrachten. Het gevolg hiervan was voortdurende
geldnood en die drukkende, met zedelijk kwaad gepaarde ellende, welke de boer niet
kent, maar in de nauwe stegen van groote fabrieksteden voortwoekert en aldaar
tallooze offers eischt.
Tweemaal per dag doorschreed de pastoor dit gedeelte zijner parochie, en nooit
kwam hij er doorheen of zijn hart begon te bloeden. Hij had het sedert lang moeten
opgeven hier met geestkracht op te treden. Geen enkele dergenen die hij met
vermaningen en bestraffingen was tegemoet getreden, had naar hem geluisterd. Hem
bleef niets anders over dan geduldig het onverstandig doen en laten der menschen
aan te zien en zooveel mogelijk goed te maken wat hunne domheid verbroddelde.
Onwillekeurig echter versnelde hij hier altijd een weinig den tred, om een plek te
bereiken, waar de droefheid, welke op zijne goedhartige trekken te lezen viel, in
vreugde veranderde. Daar stond hij ook thans weder en lachte met het gansche gelaat!
Het was het laatste huis van het dorp; het rustte tegen een heuvel, als had de natuur
zelve het een hoogere plaats dan de overige woningen aangewezen. De vier ramen
(meer vond men er niet) schitterden van
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properheid. Sneeuwwitte gordijnen kwamen achter de reine glazen te voorschijn.
Aan weerszijden verhief het zich uit een tuintje dat een waar bosch van rozen en
reseda was. Daarachter vond men eenen tweeden grooteren tuin met een goed
onderhouden broeikas.
Pastoor Christiaan glimlacht en Witzel blaft. Maar niemand geeft een van beiden
antwoord. Na een poosje schudt de geestelijke het hoofd en slaat, in gedachten
verzonken, den terugweg in. ‘Wat zou er toch wel voorgevallen zijn? Het is reeds
de tweede dag dat ik niemand bij hen ontdek!’
Op eens viel het hem in dat hij, als zieleherder, eigenlijk verplicht was, zich nog
verder om het wel en wee zijner parochianen te bekommeren.
Laat Martha maar brommen en de koffie haar geur verliezen! In een oogwenk
keerde hij zich om, liep op het huisje toe, klopte aan en trad binnen toen niemand
hem antwoord gaf.
In de groote, met zonderlinge, aartsvaderlijke meubels versierde kamer, zat eene
vrouw over een handwerk gebogen.
Bij het binnentreden van den pastoor liet zij haren arbeid op den grond vallen en
sprong overeind: ‘Beste heer pastoor, wat zijt gij toch goed! God loone u duizendmaal
voor uw bezoek!’
Zij streek met haar bagelwit voorschoot over een stoel en bood hem den pastoor
aan. Deze staarde haar echter geheel verbluft aan.
‘Moeder Anna, gij hebt geweend, en zij is hier niet, wat beduidt dat?’
Hoe weinig slim was die goede priester toch! Wanneer men medelijdend tot eene
vrouw zegt: ‘Gij hebt geweend,’ dan begint zij terstond op nieuw te schreien. Zoo
ging het ook moeder Anna.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

284
Nadat zij terdege uitgeweend had, zette zij zich weer en deed haar best om tot rust
te komen, wat haar echter niet gelukken wilde. De geestelijke was intusschen eveneens
gaan zitten.
‘Hoor mij eens aan, mijnheer pastoor! Maar, lieve Hemel, de gansche geschiedenis
is eigenlijk te dom; misschien zult gij wel lachen, in plaats van er over te schreien.’
‘Gij moogt niet kinderachtig zijn, moeder Anna,’ vermaande pastoor Christiaan,
‘waar is Assunta?’
Anna, die wederom met hare tranen kampte, begon te vertellen: ‘Eene maand
geleden ben ik met haar naar Bozen geweest.’
‘Naar de jaarmarkt!’ voegde de pastoor er bij.
‘Goede God!’ zuchtte Anna: ‘mijne dochter is zestien jaar oud en was nog nooit
te Bozen geweest. Ik wilde haar toch eens in haar leven eene groote stad laten zien.’
‘En de jaarmarkt scheen u daartoe het geschikte oogenblik toe!’
‘Pastoor, als gij zoo voortkijft, zeg ik geen enkel woord meer.’
‘Nu, nu, ga maar voort; ik zwijg al.’
‘Ik was dus daarginds met haar. Wij hadden ons vroolijk onder de anderen
gemengd, nadat wij bij Lionardi ontbeten hadden, en waren van plan alles te gaan
zien wat men, zonder geld uit te geven, bekijken kan. Maar gelijk gij weet...’
‘Ik weet niets,’ antwoordde pastoor Christiaan.
‘Plotseling viel het mij te binnen, dat ik geen zeep in huis had, en liep naar Lionardi
terug. Assunta, die liever niet meeging, om de schoonheden van de jaarmarkt op te
nemen, liet ik doen zooals zij begeerde.’
‘Dat was alles behalve verstandig.’
‘Maar, pastoor!’
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‘Nu, nu, ik zwijg al.’
‘Toen ik van Lionardi terugkeerde, wat denkt gij wel dat ik zag? Mijne Assunta
stond voor een juwelier, en zij had twee groote, ronde oorringen, gelijk de Romeinsche
vrouwen ze dragen, in de ooren, terwijl zij een spiegel in de hand hield, waarin zij
zich vol opgetogenheid bekeek.
‘Assunta,’ zeide ik ontsteld: ‘van waar hebt gij dat?..’ ‘Ach, moeder, ik... de
mijnheer was zoo goedhartig... hij geloofde dat gij ze voor mij zoudt koopen; zij
stonden zoo goed bij mijn donker haar.’
‘Leg terstond die oorringen af,’ riep ik verwoed: ‘gij weet, ik bezit geen geld, en
ook al ware dat het geval...’ - ‘Signorina,’ sprak de marskramer: ‘Gij behoeft ze niet
onmiddellijk geheel en al te betalen, ik ben al tevreden met een gedeelte van het
geld.’
‘Maar ik trok haar de sieraden uit de ooren; het arme kind beweert dat ik haar
daarbij veel pijn heb gedaan, en daarna nam ik haar met mij mede. Het gansche
genoegen van de jaarmarkt was voor mij bedorven! Wij keerden terug. Onder het
wandelen wisselden wij geen woord met elkander, en eenmaal te huis gekomen, wat
denkt gij dat het dwaze kind uitvoert? Zij wierp zich om mijn hals en jammerde:
“Och! moeder, koop die oorringen voor mij; zij zijn zoo schoon!” Wat moest ik
doen? Ik kon niet anders dan lachen!’
‘Zie eens aan! Men weet waarlijk niet te zeggen wie van beide vrouwen de
onverstandigste is.’
‘Pastoor...., thans...’
‘Nu ja, het is goed; ga maar voort.’
‘Zij weende en klaagde dus; ik kon haar toch niet straffen, zij is sinds lang een
volwassen meisje.
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Ik sprak haar ernstig toe, zij moest dat dwaze denkbeeld laten varen; ook zonder
oorringen was zij heel mooi...’
‘Hum, hum!’
‘En als zij maar eenmaal getrouwd was, zou haar man alles voor haar koopen, wat
zij maar wilde. Zij wilde zich echter niet tevreden laten stellen. Zij schreide een
ganschen dag lang; den tweede vroeg zij: “Zeg mij toch waarom gij ze niet voor mij
wilt koopen? Ik heb nog nooit een enkel verlangen uitgesproken. Het eerste waar ik
u om smeek, slaat gij af; gij zijt eene onbarmhartige moeder.” En zoo ging de litanie
voort. In haar verdriet brak zij eenige mijner mooiste kopjes; goot petroleum in plaats
van olie op de salade, en vergat haar avondgebed op te zeggen. Toen werd de zaak
mij toch al te bont en zeide ik haar, om haar tot rust te brengen, de ware reden mijner
weigering.
“Kindlief, gelijk gij wel weet, heb ik geen penning geld in huis...” - “Zoo,”
antwoordde zij, “waarom hebt gij mij dat niet reeds lang gezegd? Men kan immers
geld verdienen...” - “Meestal, beste Assunta; maar gij stellig niet.” - Hoe kon ik
vermoeden dat dit alleen eene uitvlucht was?..’
‘Ga voort!’ riep pastoor Christiaan driftig, ‘schreien kunt gij later doen.’
‘Toen ik haar dit gezegd had, verliet zij mij heel bedaard; zette zich in een hoek
neder, en begon daar voor zich uit te staren. Ik vond haar aldus verscheidene malen
zitten. Ik vroeg mij zelve af waar het domme kind toch voortdurend over dacht; zou
zij soms de goudwerkerskunst willen leeren? Op zekeren morgen ontbraken er eenige
knoppen aan mijn schoonste rozenstruik. Ik riep Assunta, maar zij kwam niet. Lieve
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God! zij was zeker geheel en al naar Fondo gegaan, waar zoo dikwijls vreemdelingen
komen, en had daar gewis haar rozenknoppen voor een paar soldi verkocht. Dat
denkbeeld was mij een gruwel. Maar op hetzelfde oogenblik trad zij met het
onschuldigste gelaat van de wereld te voorschijn. Zij had achter in den tuin gezeten
en getreurd. De rozenknoppen had zij aan de Madonna gebracht.’
‘Een paar dagen later vroeg Assunta: “Moeder, mag ik de oorringen koopen, als
ik zelve geld verdien?” - “Waarschijnlijk als een rondtrekkend bloemenmeisje, niet
waar?” antwoordde ik somber... - “Waar denkt gij aan,” lachte zij, “neen, op eene
andere manier.” Ik peinsde na over hetgeen zij wel meenen kon, en aangezien ik
volkomen overtuigd was van hare onmacht om wat dan ook te verdienen, en hare
woorden voor louter dwaasheid hield, zeide ik: “Ja, ja, zeker.” Zij ijlde aanstonds
vroolijk voort.’
Hier bewaarde de moeder het stilzwijgen, daarna sloeg zij de handen voor het
gelaat en riep snikkend uit: ‘Sedert drie dagen loopt zij naar de sigarenfabriek, om
aldaar het noodige geld voor het sieraad te verdienen.’
Pastoor Christiaan was overeind gesprongen, en liep, ten prooi aan de hevigste
opgewondenheid, op en neder: ‘Neen, dat, dat... dat had ik nooit gedacht! Assunta
op de sigarenfabriek! Zij met hare schoonheid, hare onschuld, en dat... dat hebt gij
op uw geweten door uwe ellendige, nietswaardige opvoeding!’ riep hij, terwijl zijn
gelaat bloedrood werd, en hij tegenover de vrouw ging staan: ‘Indien gij haar strenger
hadt gehouden; die verwenschte ijdelheid niet in haar hadt aangekweekt... Heer,
vergeef mij!’
Hij greep zijn hoed en snelde de deur uit.
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Moeder Anna bleef alleen: ‘Zoo vreeselijk als hij het laat voorkomen is het, hoop ik
toch waarlijk, nog niet,’ prevelde zij met ten hemel opgeheven handen: ‘Ik gaf Assunta
de toestemming geld te verdienen, het kind is stijfhoofdig en houdt zich aan mijn ja.
Al mag haar oor daar menig onvoegzaam woord opgevangen hebben, de reinheid
haars harten is in die korte dagen nog niet verloren gegaan. En van dit oogenblik af
laat ik haar niet meer gaan; ik sluit haar nog liever op.’ Aldus besloot de arme vrouw
en droogde hare schoone oogen.

II.
Intusschen snelde pastoor Christiaan meer dan dat hij liep, niet in de richting zijner
woning, o! neen, maar in die der fabriek. Hij trof het goed; want het was juist zes
ure geslagen, en de arbeiders en arbeidsters keerden in lange scharen huiswaarts.
Ten laatste, een eindje achter de anderen aan, bemerkte hij eene vlugge, jeugdige
gestalte. Pastoor Christiaan herkende haar reeds van verre. Het was Assunta. Toen
zij hem op haar toe zag treden, scheen zij hem te willen ontwijken, maar haar trots
hield haar van deze lafhartigheid terug. Moedig begroette zij hem en bleef voor den
zieleherder stilstaan.
Hij zelf was in dien tusschentijd evenwel op een gelukkigen inval gekomen. Hij
beknorde haar niet, maar vroeg haar met zachte stem, alsof er in het geheel niets voor
was gevallen: ‘Hoe maakt gij het, Assunta? Waar blijft gij toch in den laatsten tijd,
dat men u zoo zelden meer ziet?’
Bij het opvangen dier teerhartige stem, voelde de jonge zondares zich ontroerd.
De hoogmoedige trek week
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van haar gelaat, en de oogen schuchter naar pastoor Christiaan opslaande, als een
ondeugend kind, dat zich bewust is straf te hebben verdiend, zeide zij, als sprak het
van zelf dat hij zou weten wat zij bedoelde: ‘Er ligt toch niets slechts in. Andere
meisjes doen het ook.’
Zij had zichzelve echter gevangen. Om de lippen van den geestelijke speelde een
fijn glimlachje. Terwijl hij naast het vlugge jonge meisje voortschreed, nam hij, met
een gebaar vol gewicht, een snuifje, kuchte een oogenblik, sloeg de handen op den
rug en zeide op den vriendelijksten toon van de wereld: ‘Iets slechts? Behalve de
ongehoorzaamheid tegenover uwe moeder, is er niets kwaads aan. Men kan echter
niet ontkennen dat het jammer is dat gij het kameraadje van losbandige meisjes zijt
geworden, dat gij steeds om en bij verwaarloosde knapen zijt, wier tempel de herberg
is, die vloeken en vechten en hunne verdiensten aan drank verspillen, terwijl hunne
vrouwen en kinderen tehuis verhongeren. Ieder mensch heeft zijn eigenaardigen
smaak. Gij schijnt aan hun gezelschap te hechten.’
Assunta werd donkerrood en kneep de lippen samen.
Pastoor Christiaan bleef een oogenblik zwijgen, om zijne woorden indruk op haar
te laten maken en ging daarna voort: ‘Ik begrijp eigenlijk niet goed waarom gij uw
toevlucht hebt genomen tot dit treurige middel, het laatste waartoe een meisje overgaat
om geld te verdienen. Waarschijnlijk hebt gij niet goed huis gehouden, schulden
gemaakt, ofwel iets moeten verpanden, anders kan ik mij de zaak niet verklaren.’
Thans was het met Assunta's zelfbeheersching gedaan. Zij stampte met het fraaie
voetje op den grond en riep, onder tranen en van toorn bevend uit: ‘Neen! vader
Christiaan, nu houdt gij u alsof gij van niets afweet! Doe dat toch niet, moeder heeft
u natuurlijk
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reeds lang alles gezegd; ik ben gaan arbeiden, omdat ik..... omdat ik de oorringen
wilde koopen.’
‘Wat zegt gij daar? Oorringen? Wel dat is vreeselijk, en loopt gij daarvoor dagelijks
viermaal een uur ver? Op mijn woord dat is heel bitter, mijn arm kind. Zeg mij eens,
zijn die oorringen u dan zoo onmisbaar?’
‘Lieve hemel! alle meisjes dragen sieraden.’
‘Hum, hum!’
Assunta plaatste zich op de punten harer voeten en blikte den pastoor vinnig in
het gelaat. ‘Zelfs de Madonna in onze kerk draagt oorringen.’
Pastoor Christiaan was geslagen. Assunta zegevierde. Als de Madonna oorringen
droeg, waarom zou zij er dan geen dragen? Waarlijk, andere meisjes hebben geen
reden tot klagen; hare ouders koopen dergelijke zaken voor haar; doch hare moeder
is zoo gierig, geen soldo geeft zij voor haar uit. Assunta heeft haar leven lang nog
geen geldstuk in huis gezien. Zij wil thans aan hare moeder bewijzen dat zij een
volwassen meisje is, dat zelf datgene kan verdienen wat hare moeder haar ontzegt.
Alleen door naar de fabriek te gaan, kan zij haar voornemen ten uitvoer brengen.
Een dienst aannemen îs haar niet mogelijk, aangezien zij hare moeder niet verlaten
wil. Op deze wijze gaat alles op rollen, en de volgende week is het kermis te Fondo;
dan komt de marskramer over en tegen dien tijd hoopt zij de enkele lire bijeen te
hebben, om zich de oorringen te kunnen aanschaffen.
Aldus babbelt zij voort en beweegt daarbij de bruine handjes. om alles toe te lichten
wat zij zegt.
Zij is zeer mooi, de kleine Assunta, bijzonder klein, maar van eene betooverende
evenredigheid van gestalte. En dan hare oogen en lokken! Beiden zijn
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koolzwart. Uit haar blik straalt een allerliefst duiveltje, dat later, als hij ouder
geworden is, gevaarlijk voor haar zou kunnen worden.
De pastoor kent dezen Beëlzebub in hare oogen, en hij wil er hem op zijne manier
uitdrijven, totdat alleen nog God en zijne engelen uit haar blik zullen heenzien.
‘Ja, de Madonna draagt oorringen, althans in onze kerk. Deze siert haar steeds en
behangt haar met alle denkbare sieraden en tooisels..... Maar daar komt uwe moeder
aan; zij heeft roode oogen, weet gij hoe dat komt?’
‘Waarom is zij ook zoo gierig?’
‘Geen woord meer, Assunta! Indien ik u vertelde, waarom uwe moeder geen
geldstuk bezit, zoudt gij haar de voeten kussen, dat zeg ik u.... Goeden avond, vrouw
Anna.’
‘Goeden avond..... En gij?’
Vrouw Anna. die hare dochter te gemoet gegaan was, greep haar stevig bij de hand
en wilde haar het huis binnentrekken. Zij was hevig opgewonden. Pastoor Christiaan
zag dat de moeder in haar toorn dwaasheden zou kunnen beginnen.
‘Vrouw Anna, ik moet u even spreken.’
‘Naar binnen!’ riep Anna en gaf hare dochter een gebiedenden wenk het huis
binnen te gaan. Assunta overschreed langzaam den drempel der woning.
‘Spreek snel, hoogeerwaarde. Ik..... ik moet haar op den voet volgen, ik ben juist
in eene stemming...’
‘Om domheden te begaan,’ viel de pastoor haar in de rede. ‘Luister, ik heb er over
nagedacht op welke wijze men het meisje moet behandelen. Gij kunt van uwe
moederlijke rechten gebruik maken en haar straffen, haar opsluiten enzoovoorts.
Maar ik waarschuw
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u dat dit middel slechts voor korten tijd zou helpen. Als men onkruid eenvoudig
afsnijdt en niet met wortel en al uitroeit, groeit het weder aan. Ons kind is
hoogmoedig, en indien gij uw toevlucht tot maatregelen van geweld neemt, in staat
tegen u in te gaan. En in dit geval is zij met hare ijdelheid verloren. Heb geduld met
haar en behandel haar ernstig, maar niet dan met liefde. Indien zij door deze
behandeling bekeerd wordt en van hare dwaze pronkzucht genezen raakt en tot uwe
teederheid wederkeert, dan zal zij voor het leven lang goed blijven. Krasse middelen
kunnen slechts voor het oogenblik werken, maar haar niet overtuigen van de gevaren
van den door haar ingeslagen weg.’
‘Het kan zijn dat gij gelijk hebt, mijnheer de pastoor, God vergelde het u.’
‘Ja, maar volg mijne raadgevingen ook op. Ik zal u, zoo goed ik kan, in gemoede
raden. Goeden nacht!’
Vrouw Anna knikte hem toe en wischte zich de oogen af.
Omtrent de wijze waarop pastoor Christiaan dien avond ontvangen werd door
zijne huishoudster Martha, die niet alleen de koffie, maar ook het avondeten moest
opwarmen, daarover bewaart de geschiedenis gelukkig het stilzwijgen.
(Slot volgt.)
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Tooneelkunst.
Het tooneel bij de Chineezen(1)
door Lecoutere.
§ 3.
HET Chineesch tooneel mag op geen aloud bestaan roemen: het ontstond pas in de
achtste eeuw onzer jaartelling. Men versta dit wèl Inderdaad, men zou in dwaling
verkeeren, meende men dat, vóór de achtste eeuw, dramatische voorstellingen in het
‘Rijk der Bloemen’ volstrekt onbekend waren gebleven. Ten allen tijde, en denkelijk
van in de verste oudheid, zijn de Chineezen liefhebbers van dergelijke uitspanningen
geweest. Doch in het begin bestonden die enkel uit min of meer zinnebeeldige dansen
of gebarenspelen. Sommige schrijvers meenen - en de zaak is niet onmogelijk - dat
het Boeddhisme, dat uit Indië in China werd overgebracht, dien eersten kern in een
nieuw ontwikkelingstijdperk deed treden; immers, sedert dien kan men op een slag
van mythologische voorstellingen wijzen, welke aanvankelijk nog zeer weinig op
tooneelvertooningen

(1) Zie Dietsche Warande, 1894, blz. 201.
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gelijken, maar langzamerhand, door opeenvolgende wijzigingen en verbeteringen,
eigenlijke tooneelstukken worden.
De dramatische poëzie bloeit dus sedert de achtste eeuw, en hare geschiedenis,
van dan af tot op onze dagen, kan men in een viertal perioden verdeelen.
Het eerste tijdperk loopt van de regeering van keizer Hioueng-ti tot aan het einde
van de dynastie der Thang's (720-905). Gedurende die twee eerste eeuwen blijft het
tooneel in zijne kinderjaren. Merkelijken vooruitgang, in de dramatische kunst, en
de vertooningen, welke tot dan toe de zonen van het ‘Rijk der Bloemen’ verlustigd
hadden, bespeurt men met den besten wil van de wereld niet; de Tchou-en-khi's of
tooneelstukken van die periode zijn nog eene soort van mythologische, althans zeer
fantastische scheppingen, waar de machinist eene zoo groote rol in te spelen heeft
als de dichter.
Het tweede tijdvak, dat der hi-khio-stukken, eindigt met de regeering der Song's;
het neemt alzoo ongeveer eene eeuw in, van 990 tot 1079. Tusschen die twee data
strekt zich een aantal veel bewogen jaren uit, jaren van bloedige burgerkrijgen en
rampen van alle slag; dat de letterkunde alstoen een uitgedoofde fakkel scheen. heeft
niets wonderlijks. Ook wordt dit tijdperk door geene uitstekende gewrochten
gekenschetst, en men kan zich bij eene eenvoudige melding ervan bepalen.
Met het vorstenhuis der You-en, dat van in het begin der twaalfde tot in het midden
der veertiende eeuw, van 1123 tot 1341, den scepter over het ‘Hemelsch Rijk’
zwaaide, begint de eigenlijke bloei van het Chineesch tooneel. De geschiedenis heeft
de namen van 81 dramatische schrijvers bewaard, die samen niet min dan 564
tooneeelstukken schreven. Een honderdtal hunner
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stukken werden als classieke, dit is, als ‘volmaakte’ bijeenverzameld, in een bundel
welke den naam draagt van Youen-jin-pe-tchong, d.i. ‘de honderd tooneelspelen uit
de regeering der You-en’(1), en uit een veertigtal boekdeelen bestaat. Al de stukken
dezer verzameling worden met den gemeenen naam van tshakhi's gedoopt, een naam
die eveneens past voor de treur-, zoowel als voor de blijspelen. Inderdaad, een
onderscheid in de verschillende tooneelvakken maken de Chineezen niet; wat in dien
bundel staat zijn eenvoudig tsha-khi's, wat ook het verschil ervan in opzicht van
inhoud, strekking, enz. moge wezen. Wonderlijk is het, hoezeer eene aanzienlijke
menigte dier tooneelgewrochten op elkaar gelijken: het grondplan, de schikking der
opeenvolgende tooneelen, de verdeeling der rollen, het getal der personages, het
karakter derzelven, ja, tot hunne voordracht toe, alles schijnt op éene lijst geschoeid.
Zoo weinig afgunstig schijnen de chineesche dramaturgen van malkaar, dat men
geheele tooneelen vindt die bijna letterlijk overeenstemmen, met eenige wijzigingen
van eigennamen en het weglaten of bijvoegen van enkele volzinnen. Wat gansch het
onderscheid uitmaakt, is de keus des onderwerps, de min of meer tragische of
komische toestanden, de min of meer verzorgde taal, en de min of meer groote
afwijkingen in het karakter, de gewoonten en het gedrag der helden. ‘Nochtans, zegt
BAZIN(2), na eene zeer aandachtige overlezing der honderd stukken van het
You-en-tijdvak, schijnt het mij dat wij die gevoeglijk in zeven soorten kunnen
verdeelen: 1o de

(1) Het is over deze verzameling dat BAZIN in het Journal Asiatique (zie de nota aan het hoofd
dezer bijdrage) een volledig verslag geleverd heeft.
(2) In het Journal asiat., t.a. pl., D. XVII, bl. 165.
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historische drama's, waar ik er twee en twintig van vind; 2o de tao-sse's, ten getalle
van negen; 3o de ‘comédies de caractère’, vijf in getal; 4o de ‘comédies d'intrigue’,
waar er vier en twintig van voorkomen; 5o de ‘huishoudelijke’ drama's; er zijn er
aldus achttien; 6o de zoogenaamde ‘mythologische’ tooneelstukken, ten getalle van
zes, en 7o om te sluiten zestien rechterlijke drama's’.
Het is onmogelijk in veel bijzonderheden te treden aangaande ieder dier zeven
klassen en der stukken welke er toe behooren. Trachten wij nochtans het niet bij die
bloote aanduiding te laten.
De zoogenaamde geschiedkundige drama's genieten bij de ‘Zonen des Hemels’,
in opzicht van litterarische waarde, het meeste aanzien. De stijl ervan is meer verzorgd
dan die der overige stukken, en de personages spreken eene plechtige en immer
deftige taal. Als voorbeeld kan men het Tchao-chi-kou-eul-ta-pao-tchheou of: ‘de
kleine wees van de familie Tchao, die zich op eene schitterende wijze wraakt’
aanduiden. Dit stuk werd reeds verledene eeuw, in 1731, door de alhoewel onvolledige
vertaling van een zendeling, Pater PRÉMARE aan de Europeërs voor het eerst bekend
gemaakt; VOLTAIRE in zijn treurspel ‘l'Orphelin de la Chine’ heeft het nagevolgd;
later werd het door ST. JULIEN uitgegeven en wederom vertaald(1). De schrijver ervan
is zekere Ki-kiung-tsiang. Tot de historische treurspelen behoort ook Hān-Kung-Tsiu
of ‘de kwellingen van Hân’, door Ma-Tchi-Yuën gedicht, en door DAVIS in 1830
vertaald(2).

(1) ‘Tchao-chi-kou-eul ou l'orphelin de la Chine’, drame en prose et en vers... Traduit du chinois
par STAN. JULIEN, Parijs, 1834. - Zie er verder de ontleding van.
(2) ‘Hān-Kung-Tsiu’ or ‘The sorrows of Han’, a chinese tra gedy, enz., translated by DAVIS.
Londen, 1830. - Zie insgelijks verder de ontleding en inhoud van dit stuk.
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De tao-sse's ontleenen hun naam aan de personages die er de voornaamste rol in
spelen, een soort van dwepers nl., die zich door uiterst grove bijgeloovigheden
belachelijk maken. In de stukken welke hun naam dragen worden zij aan den kaak
gesteld. Tot dit slag van tooneelspelen behoort ‘De Verhuizing van Yo-tchéou’, eene
satire tegen de zielsverhuizing, waarvan Yo-pétchou als de schrijver aangehaald
wordt.
De onderwerpen van de stukken, welke men ‘huishoudelijke’ drama's noemt,
worden in de gewone voorvallen binnen den huiskring gekozen; in deze soort van
gewrochten slaan de dichters doorgaans een weinig verheven toon aan. Voor
dusdanige gelden ‘de Zelf-opoffering van Tchao-li’, door Thsin-kien-fou; de
‘Ouderling wien een zoon geboren wordt’ door Wonhan-tchin, enz.(1).
De rechterlijke drama's zijn tooneelwerken waar de stof van gekozen wordt uit de
verzamelingen van beroemde rechtszaken. Met groote zorg bewaarden voorheen de
Chineezen de stukken welke het onderzoek en de debatten van de gedingen behelsden,
die, in hunne oogen, van bijzonder belang waren, hetzij door het ongehoorde der
gepleegde misdaad, hetzij door den stand van den boosdoener, of nog door de
schranderheid des rechters, enz. De dramaturgen brachten die zaken, met al de
opgeteekende bijzonderheden, en waarschijnlijk met nieuwe van eigen vinding
daarbij, op het tooneel. Dit genre is een der minst welgeslaagde in litterarisch opzicht:
Hoeï-lan-ki, dat door zekeren Li-hing-tao geschreven werd, geldt voor het beste

(1) ‘Laon-Seng-Urh’ or ‘an heir in his old age’, a chinese drama, enz., translated by Sir THOM.
DAVIS, Londen, 1817.
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werk van die soort. Wij zullen er verder den inhoud van mededeelen.
Voor de kennis der zeden en gewoonten van de kinderen van het ‘Hemelsche
keizerrijk’ zijn gewis de zoogenaamde comédies d'intrigue van het allergrootste
gewicht. Zij zijn het talrijkst; ‘en geen wonder’, merkt een reiziger op (G. DE
BOURBOLON, loc. cit., bl. 75), zoo men den listigen en geslepen aard der Chineezen
kent’. De koppelaarsters en lichtekooien spelen er immer de voornaamste rollen in;
de tafereelen die er in voorgesteld worden zijn alles behalve zedig en welvoegelijk;
chineesche oogen en ooren schijnen niet ras geërgerd. Men zou in dit genre van den
dichter fijnheid, schranderheid en geestigheid mogen vergen: in plaats daarvan treft
men meestal enkel groven, zeer groven humor aan. Als voorbeelden van dergelijke
stukken wijzen wij die van Ché-piun-pao aan: ‘Het gedwongen huwelijk’, ‘De man
die zijne echtgenoote het hof maakt’, ‘De listige meretrix’; voeg daar nog bij: ‘De
kuiperijen eener soubrette: tchao-méi-yiang’, een der vermaardste chineesche
tooneelwerken; ‘De liefdesavonturen van Siao-cho-lan’, door Kia-tchong-ming, en
meer anderen.
Zeer belangrijk, om dezelfde reden, zijn ook de comédies de caractère, die ons
niet min merkwaardige, zoo niet zeer stichtende, schilderingen van het Chineesche
volksleven voorstellen. De bijzonderste ervan zijn het Khan-thsian-non of ‘De slaaf
zijner eigene rijkdommen’, op hetzelfde thema als PLAUTUS' ‘Aulularia’ en MOLIÈRE's
‘Avare’ en Ogiers ‘Gierigheit’; verder ‘De losbandige’ van Thsin-Kien-fou; ‘De
verkwister’, door denzelfden schrijver, enz.
Van de ‘mythologische’ drama's gewagen wij enkel om de lijst volledig te maken.
Het zijn stukken die
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allerlei wondere zaken voorstellen en veeleer vervaardigd werden om gezien dan om
gehoord te worden. Tot dit getal behooren Chang-chong-hien's ‘Koning der draken’;
‘De verliefde nimf’ van Li-hao-kon, enz.
Al deze stukken dagteekenen uit het tijdperk der You-en. De vierde en laatste
periode van de geschiedenis van het Chineesche tooneel begint met den val van dit
vorstenhuis, en strekt zich tot op onze dagen uit. Onder de regeering der You-en
bereikten de Chineesche tooneelschrijvers den hoogsten trap; vooruitgang is er sedert
dien niet te bespeuren. Wij kunnen daarom een nauwer onderzoek over dit laatste
tijdvak eenvoudig ter zij laten.
Thans wordt het tijd om inzage te nemen van een paar tooneelgewrochten uit het
‘Rijk des Hemels’.
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Dichtkunst, letteren.
Nicolaas Beets.
Met onuitgegeven portret.
Letterkundige fantasie, door Norbert Van Reuth.
I.
DE ware kunstenaar en zijne kunst zijn één. ‘Een afgezaagd gezegde’, roepen mij
de voorstanders der letterkundige richting van een Ste Beuve, Taine, Busken Huet
toe.
‘Een wonderspreuk’: schalt mij te gemoet uit het koor der tegenstanders, terwijl
zij met bewijzen komen aandraven. En ieder hunner heeft wellicht het recht
gedeeltelijk aan zijne zijde. Doch daar de volmaaktheid niet van deze aarde is, zal
men naar ik hoop, mij veroorloven op mijne wijze voort te gaan.
De w a r e kunstenaar geeft in ieder gewrocht, dat een uitvloeisel is van zijn
kunstenaars-temperament zich-zelf, zijn werk is zich-zelf, is hij. Niet ieder werk
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van den waren kunstenaar mag evenwel een uitvloeisel van zijn kunstenaarsgemoed
genoemd worden. Of in vergeten oogenblikken, òf tot tijdverdrijf, òf op aanhouden
van vrienden en kennissen (artikel: bruilofts-, verjarings-. lijkverzen), òf wie weet
door welke andere redenen, brengt de kunstenaar somtijds werk voort van betrekkelijk
lagen standaard. Goethe, de dichter van Faust, van Hermann en Dorothea, van
Ifigenia op Tauris, was insgelijks de maker van den Groot-Kophía, van Stella, van
den Burgergeneraal. Homerus - de oude kunstrechters wezen er reeds op - sluimert
bijwijlen. Vondel, in zijne plastische taal, zeide: ‘Ook riekt, hoe alles niet met even
goede luim gedicht zij,’ - en hij wist van medespreken. ‘Een zelfde seizoen is jaarlijks
hetzelfde niet, en vruchten en bloemen uit een zelfde spruit en steel gesproten,
verschillen dikwijls niet luttel.’
In zijne meesterstukken dus vooral, openbaart zich de kunstenaar als een kind van
zijn ras, van den kring waarin hij verkeerde of nog verkeert, van den tijd waarin hij
leefde of voortgaat te leven.
De dicht- en prozawerken van Nicolaas Beets, den Nestor onzer schrijvers, één
der weinige nog levende getuigen en paladijnen der Romantische periode onzer
letteren van vóór bijna eene halve eeuw (‘Eheu fugaces, Postume, Postume, labuntur
anni’), - zij zijn zoo op ende op een uitvloeisel zijner persoonlijkheid, dat het der
moeite loonen moet daarin den man, en wederkeerig in den man de bron zijner werken
op te sporen.

II.
Toen de Batavieren zich in de Betuwe gevestigd hadden, tusschen Maas en Waal,
zullen zij aanstonds
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reeds na overstroomingen er op bedacht zijn geweest, zich tegen den erfvijand: het
water, te wapenen. Bij terpen opwerpen bleef het niet alleen. Geslacht na geslacht
heeft tegen rivier en zee zich gedekt door weringen, en in den loop der tijden met
zulken goeden uitslag, dat in de dertiende eeuw de naam van polder zich burgerrecht
in de poëzie veroverd heeft(1). Onder het bestuur van den Frieschen koning Adgil,
een voorganger van Radboud, geeft de doortrekkende Wilfried van York les aan
Adgils onderdanen in het dijkmaken. Volgens oorkonden zijn in de 10e en 11e eeuw
door de aartsbisschoppen van Bremen geboren Hollanders tot het bouwen van dijken
in de Bremer moerassen gelokt en teruggehouden. Een ongenoemd Utrechtsch
geestelijke, tijdgenoot van Ludger (744-809), verwijt zijnen medepriesters, dat zij
de zorg voor het tijdelijke overdrijven, en de zee het ongestoord bezit harer wateren
niet gunnen. In 1212 of 1213 staaft graaf Willem I door eene oorkonde, dat zekere
binnendijk tusschen Bergen en Alkmaar op zijne kosten begonnen werd en voltooid
is.
Wanneer wij op een stormachtigen namiddag, - als de lucht donkergrijs van de
elkaar voortstuwende wolken is, als het water der aangezwollen rivieren zich over
de laag gelegen weilanden stort, - met den trein van Utrecht naar 's Bosch sporen,
dan zien wij de golven, opgezweept door den wind, met hunne schuimende kammen
in onafgebroken drommen den spoordijk beuken; dan hooren wij den storm gieren
en loeien, dan voelen wij hem met zijne reuzen-

(1) MAERLANT, Spiegel historiael, p. IV, B. 1, proloog.
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vuist den op hem indringenden trein schudden. Bij zulk een noodweer, wanneer de
aan de dijken van Maas, Waal of Rijn wonende landman het niet waagt des nachts
zich met zijne vrouw en kinderen ter ruste te begeven, maar alles gereed houdt ter
vlucht, en waakt en bidt; bij zulk een noodweer kunnen wij ons eene zwakke
voorstelling vormen van hetgeen ons land was tien eeuwen en meer geleden, als de
stormwind er zijn hoogtij vierde, en het water zwalpte over het toen nog slechts
gedeeltelijk door dijken beschermde land. Eerbied voor de mannen, die dit land
ontwoekerd hebben aan de golven.
Holland en Zeeland bestaan slechts door hunne dijken. Van vader op zoon is sedert
de komst der Batavieren met onvermoeiden ijver en ijzeren volharding aan het
opwerpen van waterkeeringen, aan het herstellen van wat de ertvijand daarvan
inslokte, gearbeid. De voortdringende menschenmenigte, het toenemende aantal
bewoners, tot overbevolking toe, heeft de bosschen doen verdwijnen, die voorheen
de helft der landstreek overschaduwden, heeft de moerassen en meren gedempt, die
vroeger een vierdedeel van Hollands grondgebied innamen.
Het volk, dat dit alles gedaan heeft, levende in eenen dampkring, verzadigd van
vocht, onder eenen hemel, welke stroomen van regen nederdalen en jachten van
hagel en sneeuw rondwarrelen doet, in een klimaat, waarin de winter en herfst hoogtij
vieren, waarin de lente in Mei eene mythe is, en de zomer, de echte zomer, twee en
een halve maand duurt, - dit volk zocht voor de ongunst van zijne luchtsgesteldheid
beschutting in zijne woningen, en maakte zijne huiskamers tot schuilplaatsen, waarin
de snerpende wind zijnen scherpen adem niet kon doen doordringen,
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waarin het vlammende haardvuur warmte en droogte verspreidde als hagel, regen
en sneeuw de landerijen in moerassen, de wegen in poelen herschiepen.
Dientengevolge ontwikkelde zich in den Nederlander naast de gehechtheid aan
den door hemzelven geschapen grond, een gevoel van huiselijkheid, dat hem niet
deed haken als persoon naar bezit in ver-afgelegen streken, als volk naar
overwinningen; maar hem deed prijsstellen op zijn verworven eigendom en op zijne
onafhankelijkheid, zoowel op maatschappelijk als op godsdienstig gebied. Wee,
wanneer deze aangetast werden. Dan veranderde de zachtmoedige in eenen woestaard.
Wij wijzen slechts op den tachtigjarigen oorlog, op den kamp van Gent, Brugge en
zoo vele andere steden om het behoud hunner verworven voorrechten.
De Nederlanders zijn er eerst toegekomen zich van koloniën te verzekeren, toen
het Spaansch-Portugeesche rijk door het sluiten zijner havens hen maatschappelijk
ten val trachtte te brengen.
Gedurende de korte zomermaanden, en de enkele lachende dagen der lente hebben
de Nederlandsche landman, de bouwmeester en zijne arbeiders de handen vol tot
afdoening van het werk buitenshuis. Veel draagt dit afgepaste er toe bij hen een juist
gebruik van hunnen tijd te doen maken; het ontwikkelt arbeidzaamheid en
vasthoudendheid in het volk.
Als voorland van Rijnpruisen, Westfalen en de kleine Middenduitsche staten
ontstond er van den vroegsten tijd af een doorvoerhandel langs Waal, Rijn en Maas,
waaraan Rotterdam zijn huidigen bloei dankt.
Welk een duldeloos vervelende tijd zouden de winterdagen rondom het vlammend
haardvuur gewor-
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den zijn, indien in de Nederlanders zich niet ontwikkeld hadde, en gedragen door de
omstandigheden, niet tot volle uiting ware gekomen: eene boert, eene goedronde,
niet zelden ruwe scherts, welke onder een breeden lach de uren als deed omvliegen.
Wij zijn aan deze ader de schilderijen verschuldigd van een Jan Steen, een Ostade,
een Brouwer; de kluchten van een Brederoo, een Huygens, een Langendijk.
En door het vochtige klimaat, èn door den noesten arbeid heeft de Nederlander
behoefte aan krachtige spijzen, aan voedzaam vleesch, zooals hem dit de vette
runderen zijner vaderlandsche weiden opleveren. De gure zeelucht, welke tot op het
gebeente verkleumt, doet hem haken naar verwarmende, prikkelende, sterke dranken.
Van een man, gehard door onophoudelijken arbeid, doorvoed van krachtige spijzen,
aangezet door sterke dranken, - van zulk een man zal de scherts niet fijn en geestig,
maar boertig, vaak ruw wezen, niet hoog, niet diep gaan, maar breed zijn. Wanneer
hij lacht dreunt het huis, en is het kermis achter zijne ooren. Desnoods kan hij witjes
lachen, fijntjes is eene onmogelijkheid voor het echte ras.
Welk eene tegenstelling vormen de Hollander en de Zuiderling: hetzij de Griek
der voortijden, de Italiaan der renaissance, of de Napolitaan van den huidigen dag.
De Zuiderling levende onder een heerlijken zonneschijn en in milde luchten,
terende op water, brood en macaroni; slechts werkende, wanneer nooddruft er hem
toe drijft, doch meestal op beschaduwde plekken te midden van een weelderigen
plantengroei of in de hallen van gebouwen, edel en grootsch van
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stijl, zijn lust tot redeneeren botvierend in den kring zijner genooten; zich verlustigend
in het stralende gouden licht aan de blauwe zee, het oog gestreeld door het sappige
groen der wijngaardranken, den sierlijken waaiervorm der palmen, de donkere tinten
der bergen, het wit der sneeuwtoppen, de rookpluim van den Vesuvius; zich
medegesleept voelend, omhooggevoerd door de hem omringende tooneelen, dichterlijk
gestemd door de hem omgevende natuur, lucht gevend aan zijn gevoel, aan zijn
vernuft in fijne en geciseleerde, in scherpe en puntige geestigheden. Alles drijft hem
tot uitstorting des gemoeds, tot ontboezeming des harten; van nature is hij dichter of
redenaar, tot in de gebaren toe.
Stel tegenover dezen uitverkorene bij de gunst der goden den noesten, vierkanten,
hard-werkenden, veel-etenden, sterk-drinkenden Nederlander in zijn mistigen
dampkring, en dan zal het u duidelijk worden waarom wij geen dichters van
Europeeschen naam bezitten, maar bogen kunnen op schilders van
wereldvermaardheid.
Onze nevelachtige luchten, waardoor eensklaps de zon breekt en hare machtige
stralen in duizenden lichteffecten op het eentonige grijs doet schitteren; de
onafzienbare vlakke malsch-groene weilanden, aan den gezichteinder schilderachtig
in de wazige atmosfeer afgesloten door donkere boschjes en boomgroepen, waarboven
de kerktoren van een dorp speelsch komt uitgluren; de nu groene, dan grijze, dan
blauwe oceaan, bedekt met tallooze visschersscheepjes en trotsche stoomers, zich
brekend op de gele duinenreeks; de met reuzenwolken bedekte lucht: gevaarten,
welke bij stormtij dreigend op elkander inrukken als verwoestende legerhorden, zie, de Nederlander
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is voorbestemd tot schilder, tot schilder, wederom niet van het ideale, het dichterlijke,
het allegorische, maar van het werkelijke, het bestaande, het zijnde, het zich
vertoonende, tot schilder van den mensch en de schepping, om zich zelf.
Rembrandt en zijne school doemt op uit het duister. Hij werpt zijne gouden glansen,
hij werpt zijne zelden geëvenaarde kleurenpracht op den donkeren achtergrond eener
prozaïsche samenleving van arbeid, van strijd om de onafhankelijkheid, van kamp
om het bestaan. Glorierijk verleden!
Italië is het land èn van Dante èn van Michel Angelo.
Engeland is het land der koloniën en van Shakespeare. Nederland is het land van
de dijken en van Rembrandt. Rembrandt en Shakespeare, ziedaar de twee luisterrijkste
namen der Germaansche beschaving.
De aanleg van den Nederlander is overwegend gericht op het praktische, het nuttige.
Volgt hij zijn eigen trant, dan bouwt hij klassiek geworden trapgevel-woningen;
wanneer hij vreemden bouwstijl in zijn land overbrengen wil, slaagt hij slechts bij
uitzondering, en zijne onsierlijke, nuchtere kerken (Zutfen, Deventer, Leeuwarden,
Groningen, Arnhem) zijn eene ontluistering der gothiek.
Als een Hollandsch dichter zijne wieken breeder uitslaat dan naar gewoonte, is
vreemde bloedmengeling, zooals bij Da Costa, daarvan de oorzaak. Busken Huets
fijn vernuft is van Fransche afkomst. Potgieter, wien de vleugelen der Muze
geschonken waren, die iets grootsch tot stand had kunnen brengen, helaas, hij trapte
te vaak met olifantspooten, eene gift zijner Hollandsche natuur, de vergeet-mijnietjes
der dichterlijke weide plat.
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III.
Aan eene wederkeerige werking is Nicolaas Beets zijne alomgeliefdheid in de
Nederlanden verschuldigd. Ongehoord is sedert Vondels dagen en Vondels Palamedes
het feit, dat aan een zuiver letterkundig werk als de Camera Obscura een veertien-,
en nog steeds stijgend aantal drukken te beurt viel.
Den Nederlander zal in de letteren het liefst zijn: een werk, dat uitdrukking geeft
aan zijne gevoelens, zijnen geest weerspiegelt, doortrokken is van hetzelfde bloed,
waaruit hij zijn leven putte. Dit alles schenkt de Camera Obscura ten volste, omdat
het door een schrijver gewrocht werd, die volbloed Hollander is, en dus niet anders,
naar de mate zijner begaafdheid, geven kon, dan wat zijn volk aangenaam en lief
moest zijn.
Beets was nog student te Leiden en nauwelijks vijf en twintig jaar oud, toen hij
de stukken schreef welke thans het grootste eerste deel der Camera vullen(1).
Haarlem,
een stad van bloemen,
van rozen en viool,
stad van vergeet-mij-nieten
aan vaarten en aan vlieten,

had hem den 13den September 1814 geboren zien worden. ‘Naar Leiden trok het hart
der oefengrage jeugd’; in 1839, het jaar van het verschijnen der Camera, stond hij
op het punt te promoveeren,

(1) Kegge en Witse verschenen voor het eerst in den derden druk (1851).
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of was reeds gepromoveerd, daar wij hem in 1840 als predikant te Heemstede vinden.
Als dichter was Beets onder eigen naam reeds bekend. In den stroom van het
studentenleven, in den bloei der jeugdige jongelingskracht had Byrons poëzie zulk
een indruk op hem gemaakt, dat hij hoveling van den Brit werd, en menschenhatende
gedichten met handen vol de wereld in wierp. Gelukkig duurde deze Zwarte-tijds
periode kort, en zien wij hem in de Camera Obscura, welke hij onder den pseudoniem
van Hildebrand uitgaf, geheel en al zich-zelf worden.
Vondel was vijf en twintig jaren oud toen hij zijn onvoldragen treurspel Het Pascha,
en een en veertig, toen hij zijn eerste meesterstuk Geboortklok van Willem van Nassau
dichtte. Zeven en zestig zonnen draaiden, volgens Borgers uitdrukking, boven zijn
hoofd, toen hij zijn hoogtepunt in den Lucifer bereikte. Da Costa was zijn twee en
veertigste reeds ingetreden, toen zijn grootsche zang Wachter, wat is er van den
Nacht het licht zag. En hij telde er vijftig, toen hij zijn meesterstuk Hagar schiep.
Voor Beets, den gelukkige, geen strijd. Hij bereikte op zijn vijf en twintigste jaar
eensklaps de volle middaghoogte van zijn talent. Doch ook na dien tijd geen
ontwikkeling meer. Zijn coup d'essai was een coup de maître.
Terwijl in de letteren anderen op dien leeftijd eerst met zoeken en tasten den weg
beginnen te vinden, zich van hen het oordeel en de stijl gaat vormen, bij hen het
kwajongensachtige voor het mannelijke aanvangt plaats te maken, zien wij dezen
uitverkorene in eens in de volheid zijner benijdenswaardige kracht optreden, en het
Nederlandsche volk
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verbazen door de scherpte zijner opmerkingsgave, en de losheid van zijnen stijl. Dit
volk was dan ook niet verwend. Zonderen wij enkele opstellen van Justus Van Effen,
en de romans van Wolff en Deken uit, dan was er na Van Heemskerks Batavische
Arcadia in 1647, dus in bijna tweehonderd jaar geen leesbaar prozawerk verschenen.
Het Hollandsch proza was om zoo te zeggen verstijfd. Van Lennep had reeds in een
paar romans getracht meerdere lenigheid daaraan te geven, Geel voerde zijn
voortreffelijken platoniaansch gecadanseerden stijl in, en Beets trok zijne moedertaal
het zondagspak uit, om haar natuurlijker te doen loopen. Evenals de schilder maakte
hij het koloriet aan de voorstelling dienstbaar. Een losse stijl, een breede streek was
er toe noodig om te kunnen bereiken wat Beets bedoelde. ‘De schaduwen en schimmen
van nadenken, herinnering en verbeelding vallen in de ziel als in eene Camera
Obscura, en sommige zoo treffend en aardig, dat men lust gevoelt ze na te teekenen,
en, met ze wat bij te werken, op te kleuren en te groepeeren, er kleine schilderijen
van te maken.’
Verwonderlijk is de opmerkingsgave van dezen vijf en twintigjarige; telkens
wanneer wij de Camera Obscura lezen en herlezen verbazen wij er ons over, en
verbazen wij ons op nieuw. De figuren zijn op het leven betrapt, hunne bewegingen
onophoudelijk bespied, hunne gemoedsaandoeningen bij voortduring nagegaan.
Beets bleek de echte zoon van een schildersras te zijn. Wie staan die boeiende reeks
van kabinetstukjes niet voor, waarvan wij thans slechts willen aanstippen: de
verguldpartij bij De Groot, - Pieter Stastok en Hildebrand potspelend, - Witse zijn
kop koffie over Klaartjes grijs kleedje stortend,
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- de nurksche Nurks met Hildebrand bij Stoffels voor de deur in den Haarlemmerhout,
- de van warmte snuivende dikkert Bruis, alias buikje, den koepel binnentredende
van Deluw, alias Zwarten Daan, die daar strafoefening houdt op zijn veelbelovend
zoontje.
Ook de boert is in de Camera op het appèl verschenen, maar geenszins de boert
van Langendijk of van Brederoo met haar gekruiden bijsmaak. De laatste is van
zuiverder Hollandsch bloed dan de eerste, zij is van het eenig echte. De Nederlanders
waren zich toen tot in hun merg bewust eene eigen natie te zijn; zij toonden hunne
eigenaardigheden als voortreffelijkheden aan de wereld: het geheim van hunnen
schildersroem. Beets' scherts is van meer wereldburgerlijken aard, een gevolg van
des schrijvers studie der groote Engelsche en Fransche dichters; het is eene scherts,
welke den lach met den traan doet samensmelten, en humor wordt.
De Camera is geschreven voor een Hollandschen en gedeeltelijk ook voor een
Duitschen lezerskring(1). De Franschen, een geheel ander ras, bij wie gemoedelijkheid
niet, maar geest op den voorgrond staat, en die zich gaarne boven het alledaagsche
leven verheffen, of dat schitteren doen in den stralenkrans van hun vernuft, zullen
niet denzelfden smaak in den hun voorgezetten schotel van Beets vinden als zijne
Nederlandsche en Nederduitsche tafelgenooten.
Ook wordt er in de Camera afbreuk gedaan

(1) Van de Camera of gedeelten daarvan zagen vele Duitsche en enkele Fransche vertalingen
het licht.
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aan de waarachtige schildering van den mensch, zooals hij treilt en zeilt, door dezen
op Dickens' wijze tot drager te maken eener hebbelijkheid, eener zekere gewoonte,
welke geen plaats overlaat voor andere, hetzij slechte, hetzij goede hoedanigheden.
Stastok is de verpersoonlijking van de verwaande onnoozelheid, Kegge van den
parvenu-trots, Nurks van de nurkschheid, Hildebrand van de voorzienigheid. Die
arme Hildebrand; het is vaak of hij een loopje neemt met zijne typen, en zich niet
thuisgevoelt in den kring, waarin de geboorte hem geplaatst heeft.
Dit alles neemt niet weg, dat de Camera Obscura een werk van groote verdienste
is, niet hoog, niet breed, maar volgens het verlangen der Nederlanders een huiselijk,
gezellig, echt vroolijk, onderhoudend boek: het boek voor hun ras. Ziedaar den sleutel
tot de eenige populariteit van dit werk.
Ook in de gedichten, althans in die, welke vervaardigd werden na de
Zwarte-Tijds-periode, vinden wij denzelfden geest terug als in de Camera. Wanneer
gij gekweld wordt door bange zorgen, ziedende verzoekingen uw gemoed in oproer
brengen, de driften uw bloed in wilde vaart door de aderen doen bonzen, de wanhoop
uw hart tot eene wildernis gemaakt heeft; wanneer gij troost, verlichting zoekt voor
uw lijden, grijp dan niet naar de verzen van dezen dichter, - gij zoudt ze met een
spotlach uit de hand werpen, en uitroepen: kinderkost!
Maar zoo gij na het lijden kloekmoedig doorstaan te hebben, na meester geworden
te zijn over uwe smart, in eene stemming van berusting zijne gedichten openslaat, dan zullen zij wezen als een glimlach op een streng gelaat; als een zonnestraal, welke
door den nevel breekt; als de zachte
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hand eener verpleegster, die wonden lescht; als de sussende kus eener moeder.
Gij zijt vader, gij hebt jaren geleden een kind verloren; en wanneer gij in den kring
uwer geliefden zit, gebeurt het dan niet somwijlen, dat gij met weedom denkt aan
den kleine, die uit uw midden weggerukt is? Hoor hoe welluidend, met welk eene
streelend- weemoedige uitdrukking de dichter dit gevoel op muziek weet te zetten:
Ach, 't was me een zware gang, toen 'k, met een hart vol tranen,
Uw dierbaar lijkje bracht, waar 't rusten zou in de aard...
Ik ben op 't kerkhof thuis; 'k heb in die twalef jaren,
Waarin ik voeren mocht den herderlijken staf,
Er beurtelings in ieder graf
Met velerlei gedachten moeten staren;
Ik wacht er al de dooden af:
En immer was 't mij goed, in 't wachten op een doode,
De groene heuvlen rond te gaan,
Bij menig harde zerk en menig zachte zode
Herin'rend, peinzend, stil te staan.
Ik zwierf er veel, en lang met ongewisse treden:
Niets dan 't geval alleen bestuurde er vaak mijn voet;
Maar, sinds dien avond spreekt het bloed,
En gaat dat kerkhofhek niet open voor mijn schreden,
Of 'k weet, waar ik het eerst die schreden wenden moet..
... En 's winters, als de storm daar buiten
Door witbesneeuwd geboomte vaart,
En 't ramm'len van de vensterruiten
Ons met een lief gezin, een dichten kring doet sluiten
Rondom den huiselijken haard:
Als wij omringd van al de spruiten,
Ons door de goedheid Gods gespaard De jongste op moeders schoot, een andere aan haar voeten
Op 't kleine stoeltje neergehukt,
Een derde aan vaders hart gedrukt Niets dan erkentlijk wezen moeten
Voor wat ons oudrenhart verrukt,
Dan gaat wel nooit het oog, met innig welgevallen,
Van blij gezicht tot blij gezicht
Of 't hart gedenkt u, dierbaar wicht!
En zegt: ziedaar zijn plaats; hier is hij uitgevallen.
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Dan stijgt in moeders oog wel vaak een stille traan,
En vaders stem verflauwt, te midden van 't verhalen:
Zijn kroost ziet hem verwonderd aan,
Omwetend dat hij denkt, hoe thans de bleeke maan
Uw graf verlicht met koude stralen.
Neen, ducht niet dat ons hart, lief jongsken u vergeet!(1)

Herkent men niet op ende op den Nederlander in dit vers, waar de dichter spreekt
van 's winters
als de storm daar buiten
Door wit besneeuwd geboomte vaart,
En 't ramm'len van de vensterruiten
Ons met een lief gezin, een dichten kring doet sluitan
Rondom den huiselijken haard;

geeft hij daar niet de meest welgeslaagde illustratie van hetgeen wij in onze inleiding
over de levenswijze en de daaruit voortspruitende eigenschappen der Nederlanders
zeiden? Aan alle gedichten van Beets, ten minste aan de goede, is dit huiselijke, dit
onder-ons eigen. Waar hij tracht een hooger vlucht te nemen, een woordje mede te
spreken in de geschiedenis van den dag, van eigen land en van vreemde rijken, waar
hij ziener, profeet worden wil, op Da Costa's wijze in diens Zangen des Tijds, daar
valt hij te kort, en gaat het hem als Icarus, wiens wassen vleugels door de kracht van
het zonlicht, dat hij naderen wilde, smolten. In zijne eigen, den Nederlander bestemde
sfeer, in de Onder-Onsjes is en blijft hij meester.
De Genestet zeide indertijd: ‘Onder-Onsjes! zich bewegende binnen een zekeren
kring van gedachten en gevoelens, niet zeer ruim. niet zeer hoog en vrij alledaagsch;
familie-poëzie, voor ieder begrijpelijk, gemoedelijk, niet te diep, niet te stout, vooral
ook

(1) Herinnering. Gedichten, Deel III, bladz. 79.
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niet raar of onstichtelijk’. Bij deze omschrijving kunnen wij ons gerust neerleggen.
Een voldingend bewijs hoezeer dit opgaan in het Nederlanderschap en het eigen
thuis den dichter eigen is, ligt in zijn gedicht: Tusschen Namen en Dinant. Hij is van
honk gegaan, en dwaalt in de Belgische Maasstreek rond. Dat ‘het hoog gebergte
met oogst gekranst’, ‘de rots met hare kale kruin’ op zijn ontvankelijk gemoed invloed
oefent, wie zal het betwijfelen. Maar toch, wat hij daar voor heerlijks aanschouwen
moge, zijn hart trekt naar Holland:
Somwijlen doet ons onze tocht
De kronkling mijden van den vloed,
Maar eensklaps blinkt een nieuwe bocht
Ons frisch en glinstrend in 't gemoet.
Ga lieve Maasstroom! haast u voort
Tot dat ge aan berg en rots ontward,
Uw kil verdiept, met breeder boord;
Gij trekt naar 't Noorden, als mijn hart;
Ga; voer in 't kronklen naar de zee,
Mijn groet voor haar en Holland mee!

Die trek naar den geboortegrond pleit voor zijne gehechtheid aan het door zijne
vaderen aan de zee ontwoekerde land.
Zoet Holland, lieflijk Holland,
Mijn Holland, weet gij wat?
Ik heb u heel mijn leven
Steeds even lief gehad,
Uw bosschen en uw duinen,
Uw weiden en uw tuinen,
Zoo menig aardig dorpje,
Zoo menig nette stad.
Maar nooit zal ik vergeten,
zoolang ik ademhaal,
Uw duinkant, dierbaar Holland,
waar ik nog daaglijks dwaal,
Uw beken en uw stroomen,
Uw schaduwrijke boomen,
Uw steden en uw dorpen,
mij dierbaar altemaal!
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Holland bovenal! en in dat Holland rust vrede en gezelligheid. Daar streefde de
dichter naar, zoowel in zijne hoedanigheid van kunstenaar, als in die van mensch.
Iets milds en rustigs ligt er in zijn karakter, en de hooggaande golven van den
hartstocht in zijne eerste gedichten. waren tooneelgolven. Reeds in de Camera,
geschreven gedurende de laatste jaren van zijnen studententijd, treedt hij op als de
reddende leidsman, gevoelt hij zich reeds thuis in het ambt, dat hij weldra vervullen
gaat, dat bij de richting van zijn karakter en van zijn temperament als voor hem
geknipt blijkt: het ambt van gereformeerd leeraar.
De Genestet was, toen de dood hem op jeugdigen leeftijd wegriep, reeds meer
heiden dan christen; Busken Huet hing den predikantsrok aan den kapstok, en kwam
openlijk uit voor zijn atheïsme. Beets mocht het kalmteverschaffend voorrecht smaken
nimmer in later jaren twijfel te voelen opkomen, aan hetgeen hem in zijne jeugd
voorgehouden en ingeprent was. Dientengevolge ademen zijne gedichten eene
zielerust en een vrede, welke eenig verdienen genoemd te worden in onze kamplustige
en aan alles twijfelende negentiende eeuw.
Moge hem dus de kracht ontbreken om met Hercules-knods-zwaaiende gedichten
de harten van de keurbende der Europeesche lezers te doen trillen, voor zijne
landgenooten bezit hij gaven te over om hen ruimschoots te doen genieten van zijne
genreschilderijtjes, in welker uitvoering de kunst van zien en opmerken samensmelt
met de fijn-dichterlijke opvatting.
Indien de plaatsruimte het toeliet, zou ik uitschrijven: De Conducteur, Roodkapjes
Thuiskomst, het
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kostelijke Boertje van Heemstede, Groothouden, Vaders Vedeldeuntje aan de Wieg,
en ik meen er zeker van te zijn, alsdan eene bloemlezing geleverd te hebben van het
beste, dat in de laatste vijftig jaren in het genre der ‘Onder-onsjes’ verschenen is, ik
zou uitschrijven dat alleredelste zijner verzen, dat van diep gevoel tintelende In de
Diligence, waarover de humor een zachten glans spreidt, zooals de avondzon dit
doet, wanneer zij talmend afscheid neemt van de schoone aarde, welke zij den
ganschen dag in weelderige omarming aan heur hart geklemd heeft gehouden.
Beets heeft in één zijner dichtjes gezegd:
Uw verzen komen tot mijne ooren,
Maar 'k hoor een mond, geen mensch daarin;
o Geet mij ook den mensch te hooren,
Opdat ik hem bemin!

Deze uiting getuigt voor den dichter; getuigt te meer voor hem, omdat hij-zelf, wat
hij van anderen vorderde, in de volste mate in zijne gedichten gegeven heeft. Wij
ontmoeten daarin den mensch van aangezicht tot aangezicht; den kalmen
fijn-gevoelenden mensch van Hollandschen bloede, zooals wij getracht hebben hem
te schetsen; den man, voor wien wij volgaarne den hoed afnemen, dien wij nog liever
de hand drukken, en van wien wij afscheid nemen met het verheffende gevoel, dat
hij zich eene eerzuil gesticht heeft in de harten der Nederlanders.
Eindhoven, Maart 1894.
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Tristan und Isolde.
Handlung in drei Aufzügen,
in 't Fransch opgevoerd te Brussel.
MEN vraagt mijn oordeel over dit werk en de uitvoering daarvan op het Brusselsch
tooneel (La Monnaie).
Wat zal ik ervan mededeelen?... Eenvoudig zeggen, dat de opvoering veel te
wenschen liet? Men trooste zich met de gedachte: ‘Hierna, beter’.
Om de waarheid te zeggen, zou ik de middelmatigheid der voordracht
verontschuldigen, indien ik kon instemmen met den onbegrensden,
onvoorwaardelijken lof, die door alle critische stemmen over dit werk is uitgebazuind,
met zulk daverend gerucht, dat de muren van het Jericho der moedwillige
antiwagneriaansche basterdcritiek (!) er bijna van zijn omgestort.
Zoover bekend is, is toch alle tegenspraak hier verstomd, nadat enkele, overigens
zeer competente stemmen, Kufferath in den Guide musical, Henri Viotta in het
Maandblad voor muziek, 1892-93 hebben verklaard dat Tristan Wagners schoonste,
meest samenhangende, ein heitliche schepping is, en van die schepping het derde
bedrijf het heerlijkste wat de groote meester zijn geheele leven heeft geschreven.
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Dat is in zekeren zin waar, doch ook slechts in z e k e r e n z i n .
Wanneer Kufferath zegt, dat Tristan, le drame Wagnérien, is: une des
manifestations les plus hautes de la poésie moderne en daarover een boek schrijft
van 371 bladzijden(1), dan is het wel de moeite waard te vragen, of wij dat woord als
axioma moeten aannemen. En ons antwoord daarop is: ‘Ja, indien men geene hoogere
eischen stelt aan de toonkunst en aan het tooneel dan Kufferath het heeft gedaan’.
Ons antwoord is: ‘Neen, indien men de roeping der toonkunst, de psychologische
waarheid, de eischen van het tooneel, en het gezond verstand daarbij ondervraagt.’
Wanneer een dertiende-eeuwsche menestreel, hetzij in kostbare kleederen gehuld,
te paard en omgeven van een aantal helpers en dienaren, de hofplaats van een kasteel
binnenschrijdt, en zonder verontschuldiging zijne aankomst meldt, hetzij een andere,
als eenvoudige jongeling van behagelijk voorkomen, de luit in de hand, te voet met
eenen enkelen makker, nederig de toelating komt vragen om aan de schoone
jonkvrouw der burcht zijne minnezangen voor te dragen - wanneer zulk een menestreel
de lotgevallen van Tristan en Isolde voordracht in korter tale, doch met nadruk en
gevoel, dan zal de jonkvrouw een traan plengen, de hand drukken des troubadours,
zijnen dorst laven en een uur later ter valkenjacht springen, voldaan over de paar
oogenblikken van weemoed die zij heeft genoten of geduld.
Wanneer ons echter de groote meester Wagner hetzelfde pompeus komt verhalen
in eene voordracht

(1) Tristan et Iseult par Maurice Kufferath. Paris, Fisbacher, Bruxelles, Schott frères, 1894, fr.
5.
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van vier uren, en begeleid door een leger van vele dozijnen speeltuigen en van
gezangen die bijna de gewone menschelijke kracht te boven gran, dan zijn wij niet
bevredigd met de overtuiging dat wij iets boven het alledaagsche hebben gehoord.
En om nu maar zonder omweg het zwarte middenpunt van de schijf te treffen
waarop de cirkels van Wagners Handlung staan geschreven, zegt Ref. ronduit: ‘'s
Meesters doel, de hoogste menschenliefde in muziek te zetten, is zoodanig gemist,
dat (wat de twee eerste bedrijven betreft) de toonkunst in 't algemeen in Tristan und
Isolde een bepaald FIASCO maakt.
Menige lezer zal meenen dat ik hierbij denk aan Wagners briefwisseling, waarin
hij aan Liszt schrijft, dat hij het eerste bedrijf van Tristan, uit gebrek aan geld zeer
snel heeft afgewerkt. Een ander moge meenen dat Ref. van fiasco spreekt omdat een
personeel motief (daarom toch geen Leitmotiv) Wagners leven aan dat van Tristan
herinnert; want, gehuwd met Minna Planer, brandde hij door ‘un souffle de profond
mysticisme’ zegt Kufferath (bl. 20), door eene vlam of vonk van ontucht, zegt de
eenvoudige Christenmensch, voor eene andere schoone, die hem nabij bracht aan
den Tod durch Liebesnoth, gelijk aan dien in zijne opera geschilderd.
Neen; alle die omstandigheden bekommeren ons niet. Daarvan moge de gentleman
Wagner aan ander gerechtshof rekenschap geven. Wij roepen hem alleen ter
verantwoordiging als grooten dramatischen t o o n k u n s t e n a a r . Des te minder
denken wij hier aan persoonlijke misslagen, omdat de componist het aanstootelijkste,
wat de Tristanlegende bevat, het overspel, niet duidelijk in zijn drama heeft
overgebracht en daardoor de zedelijkheid daarvan eenigszins heeft gered, gelijk
Viotta dit reeds vroeger heeft opgemerkt.
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Maar nu die moedwillige zonde ontbreekt, wordt eene vergissing, een toeval (de
jongelui noemen het zoo gaarne Noodlot, Schicksal, even als het ongebroken
vergiftfleschje in den roman Noodlot van Coupérus) de spil waarop de geheele zaak
(Handlung kunnen wij 't toch niet noemen(1)) zich beweegt.
Isolde wil zich wreken, omdat Tristan meer let op zijnen plicht als stuurman, dan
op haar ‘zoet gefluit’. Isolde biedt hem verraderlijk den vergiftigden
‘verzoeningsdrank’; hij neemt den beker aan. Isolde wil met hem sterven aus
Liebesnoth. O wee! Men heeft het eene fleschje voor 't andere genomen. 't Is geen
doodsdrank, maar liefdedrank!(1)
Hoe kan men nu van voren af zich voor twee half-waanzinnigen interesseeren?
Eenig medelijden is alles wat men gevoelen kan. En was Isolde dan waanzinnig
genoeg, om de dwaling van den drank niet onmiddellijk te bemerken en hulp te
zoeken? O, neen!
En waarom treedt Brangäne, die haar misslag bemerkt, niet onmiddellijk
hulpzoekend op?
Alle h a n d e l i n g , alle natuurlijkheid ontbreekt hier reeds van den aanvang af.
En als wij drie bedrijven door (aanvang: 7 uur; einde: 11 1/4) van de gevolgen dier
fleschverwisseling getuige zijn geweest, vertelt Brangäne eindelijk aan koning Marke
(die eene figuur maakt, zoo belachelijk als men er nog nooit eenen tooneelvorst heeft
zien maken), verhaalt zij dat Tristans ‘verraad’

(1) Voor eene kleine halve eeuw gingen vele half-geleerden als scheepsdokter mede naar Indië.
Werd een matroos ziek, dan stak de ‘dokter’ de hand blindelings uit naar het ‘apotheekje’
en sprak daarbij de woorden: ‘God zegen' den greep!’ Had jufvrouw Brangäne dat stelsel
gekend, misschien ware de zaak beter afgeloopen! Het ‘Noodlot’ had misschien anders
beslist.
(1) Voor eene kleine halve eeuw gingen vele half-geleerden als scheepsdokter mede naar Indië.
Werd een matroos ziek, dan stak de ‘dokter’ de hand blindelings uit naar het ‘apotheekje’
en sprak daarbij de woorden: ‘God zegen' den greep!’ Had jufvrouw Brangane dat stelsel
gekend, misschien ware de zaak beter afgeloopen! Het ‘Noodlot’ had misschien anders
beslist.
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uitsluitend het gevolg is van het verwisselde fleschje. Dan, wanneer Tristan een lijk
is, zegt de koning: ‘Och, Heer, dat had ik vroeger moeten weten!’...
Men moet bekennen dat de poëzij van onzen tijd zeer laag moet staan, dat dit
daarvan ‘eene der heerlijkste uitdrukkingen’ zij!...
‘Ja maar’, hoor ik zeggen, ‘de muziek, de muziek, de muziek is bedoeld!’
O, hemel, daar zijn wij weder op het 18e eeuwsche terrein. ‘Ce qui est trop sot
pour être dit, on le chante.’
Welnu, ja, gaarne bekent men de kracht van uitdrukking, de rijke vinding, de
verrassende instrumentatie die ons hier wordt voorgesteld. Maar verder kan men niet
gaan. Daarmede zijn gezond verstand gevoel en kieschheid niet bevredigd.
Wij ontkennen bepaald, dat de muziek der beide eerste bedrijven eene
verscheidenheid van kleur, eene stijging van nuancen bezit, die de toenemende
aandoening schetst, en dat zij aan de zangers eene fijnheid van uitdrukking toelaat,
roerender, treffender, aandoenlijker, verheffender dan het eenvoudig door een
begaafden schouwspeler gesproken woord, woorden, verzen (van Corneille of
Shakespeare, van Schimmel of Ibsen) in staat zijn te bereiken.
Wij ontkennen bepaald dat Isolde's ontwakende herinnering aan de eerste
ontmoeting, haar neiging tot Tristan, stijgende door zijne koelheid, uitbarstende door
het verwisselde fleschje van den liefdedrank, wij ontkennen dat die psychologische
gang door de taal eens grooten meesters van het woord vertolkt, niet een veel
harmonischer en dieper indruk zou maken, dan alle door Wagner in beweging gezette
kracht van tonen dit doen. Daarom spraken wij van fiasco.
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Niet alleen dat het gezongene daartoe geene gelegenheid geeft, maar juist omdat de
hoofduitdrukking in het orkest is verlegd, mist de hoorder het eigenlijk psychologische
proces, dat hier uitsluitelijk door de m e n s c h e l i j k e stem kan gevoerd worden,
omdat de uit te drukken gevoelens van zoo innig kieschen aard zijn. Men is
teleurgesteld, het is eene kwelling, dat ons het orkest wil verhalen hoe 't er in Isolde's
gemoed uitziet!...
Wagner moge 100, 200, 300 maal het bekende motief

laten herhalen, of ten minste, bijna op elke bladzijde het fragmentarische e, f, fis, g,
of a, b, h, c, of d, dis, e, f, of een oktaaf hooger, of een oktaaf lager, doen hooren(1)...
in plaats van eenen zielstoestand te spiegelen, verspreidt die herhaling over het geheel
eene ongeloofelijke eentonigheid, die, wierd de tekst gesproken, geheel verbannen
zou moeten blijven.
Wanneer wij dan daarbij den vibreerenden, chevroteerenden zang, dier
half-beschaafde kunstenaars vernemen, en reeds bij het openen der gordijn
zenuwachtigheid, opgewondenheid, angst, gejaagdheid de plaats innemen van innige
aandoening, en wij van de groote tweespraak tusschen Isolde en Brangäne (duitsche
klav. part. bl. 23 vlgg. fransch tekstboek bl. 5-7) met den besten wil geen enkel woord
verstaan, maar wel eene soort van wedstrijd vernemen, wélke van de beide vrouwen
de aaneengeschakelde hooge noten met de meeste kracht zal uitbrengen; wanneer
wij de eigenlijk sprekende en roerende motiefgangen uitsluitend door het orkest en
fortissimo hooren wedergeven en aldus in de

(1) Verg. Hennig, Zur Verstandigung, bl. 5.
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voordracht op het tooneel zeer weinig is wat onzen schoonheidszin kan bevredigen,
dan raken wij van den beginne af over het werk (al bewonderen wij 't bij 't klavier)
wrevelig en ontstemd. Onmiddellijk rijst de gedachte der vergelijking bij ons op,
hoeveel beter de roerende zielstoestand van Isolde. die het schip met man en muis
wil zien vergaan, liever dan zich van den beminden stuurman te scheiden (voor wien
de hoorder ondertusschen nog geenerlei belangstelling voelt) hoeveel beter die
toestand zonder zoogenaamden zang ('t was hier louter geschreeuw) in 't eenvoudige,
tragische woord (b.v. van Rachel of Ristori!) hadde geschilderd kunnen worden!
Nog eens: de muziek lijdt fiasco bij zulke gelegenheid.
Van eene geleidelijke fijne k l i m m i n g van aandoening, gelijk Sara Bernhardt
die zoo meesterlijk weet te schilderen, is hier, bij zulke muziek en zoo voorgedragen
geen spoor; dat spoor wordt dan ook grootendeels uitgewischt, door dat, gelijk wij
zeiden, aan het orkest meer dan aan de menschelijke stem, het schilderen van de
beteekenis des gedichts wordt opgedragen.
Men veroorlove mij hierbij te herinneren aan het belachelijke Credo uit eene mis
van den toondichter Righini, waarbij het orkest het volgend motief speelt,

Terwijl het koor slechts zingt:
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Alle verdere vergelijking blijft hier natuurlijk uitgesloten, en 't is een comble, wanneer
z o o iets in kerkmuziek te vinden is!
Het komt ons ook buitengewoon vervelend vóór, nadat wij reeds bij de eerste
liefdesontploffing, met den verzoeningsbeker tegenwoordig waren, in het tweede
bedrijf die liefdeverklaring nog eens op nieuw te hooren aanvangen en dan in plaats
van lyrische Ergüsse, wijsgeerige redeneeringen over het karakter der liefde, haar al
dan niet sterven, over het sterven zelf en zoo voorts, te hooren houden.
De uitlating welke men hierin te Brussel heeft gebracht is niet toereikend om de
onoverkomelijke monotonie van dit gedeelte te redden; hoe heerlijk eenige
bijzonderheden daarvan ook mogen wezen.
Wagner wil (en hij heeft gelijk) dat men den tekst zal verstaan, zelfs in 't donker,
zonder tekstboek. Verstaat men echter in dit geval den tekst dan gaat het genot bepaald
verloren. Nadat Tristan gezegd heeft dat zijne liefde voor den dood niet zal onderdoen,
(kl. part. 147) gaat hij voort en verzekert dat hij Leib und Leben gewillig aan de liefde
zou schenken. Maar de dood kan de liefde niet genaken. ‘Stierf ik nu toch,’ zegt hij,
met philosophischer Grübelei (Hennig, bl. 31):
‘Stürb ich nun ihr (voor de liefde) der so gern ich sterbe,
Wie könnte die Liebe mit mir sterben,
Die ewig lebende mit mir enden?
Doch, stürbe nie seine Liebe,
Wie stürbe dann Tristan seiner Liebe?’

Isolde maakt dan de slotrede:
Wij sterven (samen) ‘um der Liebe ewig
zu leben.’
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Is dat zoo klaar, zoo gezond, zoo frisch en helder als Beethovens symphonie in A?
Of niet?
Neen, dat slaat u op de zenuwen van 't kakebeen en de schoone muzikale volzinnen
gaan onder, in de nevelachtige wijsbegeerte der zoogenaamde Liebesnoth.
Men moet er evenwel zoo iets bij denken als Francesca da Rimini en Paolo in
Dante's Hel, ook door het penseel van Ary Scheffer en de graveernaald van Calamatta
vereeuwigd.
De schuld van Francesca is echter een veel zwaardere dan die van Isolde, zooals
Wagner haar voorstelt. De eeuwige straf komt aan Francesca van Boven. Hoe de
geliefden T. en I. zich hunne ‘eeuwigheid’ denken, is moeielijk te zeggen; te meer
omdat zij beiden Christenen zijn en in een ‘bigot’ tijdperk gesteld worden.
Eene plaats van heerlijkheid en zielsgenot ‘wat geen oor gehoord, geen oog gezien
heeft en in niemands hart is opgekomen’ kan het toch niet zijn - want zij meenen
eenvoudig hunne keusche Liebe in het Urewige voort te zetten; eenen anderen wensch
hebben zij niet.
Daarmede hebben wij dan de gedachte aan de onchristelijke strekking van het
werk aangeraakt; dit, voor onze maatschappij zeker het gewichtigste punt, hadden
wij bijna uit het oog verloren.
Van de eene zijde dan de vergoding van den mensch en zijne geslachtsliefde; van
de andere zijde het afzijn van alle menschelijke hulp, gelijk men die in alle eeuwen
voor lijdenden en stervenden gezocht heeft, waarin de eene mensch den anderen
evenmin liet ondergaan, gelijk een stuk vee als heden - die grove fouten werpen eene
diepbedroevende schaduw op het licht van dit kunstwerk.
Wilden wij lang stilstaan bij de strekking van den
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tekst, gelijk die door Kufferath, enz. is opgevat, wij zouden eene geheele godgeleerde
verhandeling erover kunnen schrijven. De gedachte heeft haar middenpunt in de
sedert Göthe meer algemeen besproken Wahlverwandtschaft, waardoor verbintenissen
gesloten worden, die tegenoverstaan aan hetgeen door kerkelijke en burgerlijke
wetten is voorgeschreven.
Zulke gedachte wordt dan (Kuff. bl. 95) met den heerlijken woordenmantel van
‘un des mystères les plus profonds de l'âme humaine’ omkleedt.
Mystère?... Volstrekt is de liefde geen mystère. Het is klare, positieve waarheid,
van hooge ingeving. Maar evenzeer is het ontbinden en ontteugelen van dien hertstocht
eene handeling die den mensch onwaardig is, juist als de onbepaalde geldzucht, of
de grenzelooze hoogmoed, terwijl toch winstijver en fierheid geene ondeugden zijn.
't Is daarom eene verblinding in die dweperij, in het ellenlang gesprek, van het jonge
paar meer wijsbegeerte te zoeken dan er in ligt, en daarin niet veeleer, zoo niet een
zondig spel, ten minste eene ongezonde droomerij te zien.
Ten slotte zij echter opgemerkt dat het derde bedrijf, de ontknooping muzikaal en
dramatisch hooger staat dan de twee eerste bedrijven.
Hier is de toestand net en juist daargesteld. Hier is geene ‘wijsbegeerte’ meer, en
minder droomerij.
Kufferath gaat ondertusschen zoo ver van bij de verhouding tusschen geliefden
als Tristan en Isolde van droit divin te spreken, of althans Chamfort aan te halen, die
daarvan spreekt. In elk geval is het eene cruauté du Destin(!) zegt de schrijver,
waarom Tristan voor Marke den koning de verloving moet bewerken eener vrouw
die hem zelven ‘bestemd’ is.
Le Destin! Het Noodlot! Waar de Liefde (?) ge-
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biedt moet de wil des menschen zwijgen. Niet waar?
Hij wil het eene, maar de liefde(?) g e b i e d t hem het andere te doen. De mensch
wordt een slaaf; hij heeft geen vrijen wil meer. Aldus luidt tegenwoordig het machtige
woord der jongere school.
Maar is dat niet juist eene ware spot van het gevierde noodlot, dat in onzen tijd
velen van de eene zijde strijden voor eene onbegrensde vrijheid en van de andere
zijde willen bewijzen dat eene onzichtbare kracht den mensch dwingt tot handelingen,
die hij niet heeft berekend of beraamd?
Wie gedwongen wordt is niet vrij. Hij streeft dus naar een onbereikbaren toestand
en daarvoor verstoort hij menigmaal de bestaande orde. Die t e g e n s t r i j d i g h e i d
is het ware Noodlot wat over de wereld regeert; dat streven zich aan allen dwang,
aan de heidensche anagkee ( ναγ
) te onttrekken, welke men, van de andere zijde,
als onbedwingbaar voorstelt.
Eene grondige beschouwing over het bestaan van den vrijen wil des menschen
vindt men in het tijdschrift De Katholiek van 1894 bl. 205 vlgg. en vooral 1894, bl.
268, VIII: Misdaad en misdadigers waarin o.a. bewezen wordt: ‘De natuurwet is
voor den mensch het eerste rientsnoer zijner handelingen.’
Doch wij keeren tot de opera terug.
Tristan ligt gewond door Melot, die hem valschelijk van verraad aan koning Marke
gepleegd beschuldigde (de dránk was immers de schuldige). Hij heeft Marke verlaten
en is naar zijn land Kornuwal teruggevaren; maar wordt door Isolde nagereisd.
Kurwenal, zijn vriend, die den dood zijns meesters te gemoet ziet, zoekt hem te
troosten door de gedachte dat Isolde wel zal verschijnen. Zij komt; doch nu wil
Tristan (gelijk hij reeds duidelijk heeft verklaard) sterven en vraagt niet
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meer of Isolde met hem sterven zal. Wij hebben hier dus juist het omgekeerde van
het tweede bedrijf. Van samen sterven heeft hij afgezien. Hij rukt het verband der
wonde los en valt (wat snel) stervend neder, terwijl Isolde opkomt en zich nederstort
bij den laatsten adem des vriends.
Maar Marke is op zijne beurt Isolde nagereisd; hij verschijnt, beslecht een twist
waarin Kurwenal reeds is gevallen, verklaart nu eerst (gelijk gezegd is) vernomen
te hebben dat de verwisseling van 't fleschje aan alles schuld is en dat hij gaarne
Isolde had afgestaan, indien hij dit ongeluk vroeger had gekend.
Daarop volgt Isolde's muzikaal heerlijke lijkklacht die ieder kent en, vrij van allen
theatralen omhaal het smaakvol en treffelijk einde van de Handlung uitmaakt.
Het orkest kweet zich middelmatig van de zware taak. De bestuurder verstond alle
tempi niet wel. De tooneelspelers waren echter nog middelmatiger. De vrouwen
geleken vaak op windmolens. Cossira (de tenoor) heeft het laatste, moeielijke bedrijf
met veel smaak en gevoel, met fijne klimming der aandoening voorgedragen De heer
Seguin, sedert vele jaren de eerste bariton, heeft vol uitdrukking gespeeld, maar
chevroteerde menigmaal zoo zeer, dat zijn zang op een onnatuurlijk gebrul begon te
gelijken. Hij zong echter zuiver, hetgeen van den goeden koning Marke niet kon
worden gezegd. Vooral ten gevolge van het chevroteeren zong deze heer nu weer te
hoog, dan weer te laag; soms herkende men door 't sidderen den toon niet meer; het
was alsof hij trillers (valsche trillers) voortbracht in plaats van staande tonen.
Summa summarum. Indien wij hierboven vrijelijk eenige indrukken hebben
wedergegeven, die het werk niet alleen op 't gehoor (gelijk bij duizenden) maar vooral
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op hart en hoofd maken, is het, omdat het tooneel in 't algemeen ons
onnatuurlijkheden, valsch gevoel, overdreven, ongezonde gevoelens opdringt meer
dan eenige andere kunst.
Aan Wagner heeft de verheffing van het tooneel veel te danken; maar de man van
groote eigenschappen heeft menigmaal groote fouten, en dat is hier het geval, en hoe
meer oppervlakkige, of hyperwagneriaansche critici de loftrompet steken voor het
verleidelijk groote genie van den meester, des te meer is het de plicht der koele,
ernstige critiek, op de wijze van Brangäne zelve, in het 2e bedrijf, te waarschuwen
tegen overdrijving en dweperij(1).
ALBERDINGK THIJM.

(1) Een merkwaardig oordeel als nota.
William Cart, de engelsche criticus, noemt Tristan en Isolde het ongezondste werk en het
gevaarlijkste voor de zeden, wat in den nieuwen tijd aan 't licht kwam. ‘De dood van het
verraderlijk paar’, zegt hij, is geene straf, maar de belooning voor hunne zucht naar
vernietiging.
Kufferath (bl. 175) antwoordt: dat belooning of straf hierbij niet te pas komt, en dat Wagner
als kunstenaar die gedachte in zijn werk niet behoefde binnen te leiden.
Hoe het zij, hier spreekt uit Cart de engelsche honnêleté. Tristan is voor hem een denkend
mensch, die zich van Isolde had moeten terugtrekken, toen hij het gevolg van den drank
bespeurde. In plaats daarvan, verraadt hij zijnen koning.
‘Nu’, zegt Kufferath: op den drank kwam het niet aan, dat is eenvoudig een ‘zinnebeeld’ van
de geheele ‘philosophie’ namelijk de Wahlverwantschaft. Verg. hierbij de voortreffelijke
studie, Das Kunstwerk der Zukunft und sein Meister, van Th. Schmidt, in Stimmen aus Maria
Laach, D. 28 vlg. 417. Deze denkende schrijver heeft echter te zeer den middeleeuwschen
tekst op het oog gehad.
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Nicolaas Beets over uitheemsche woorden.(1)
Rome, 2 October 1893.
Hooggeachte Hoofdopsteller en Raad van Bestuur van ‘Dietsche Warande’.
TER gelegenheid van het Taal- en letterkundig Congres te Arnhem, in de laatste
dagen der maand Augustus ll. schreef ik een klaagbrief, over het wangebruik van
uitheemsche woorden in onze moedertaal, aan Dr. Nicolaas Beets, vertegenwoordiger
der Nederlandsche Regeering op dat Congres (ik zou liever schrijven Vergadering,
Bijeenkomst of Samenkomen), en Z.E. vereerde mij met een welwillend antwoord.
Dat antwoord openbaar te maken, kan zijn nut hebben voor onze aankomende
letterkundige schrijvers.
Na overweging, aan welk Nieuwsblad of aan welk Tijdschrift, aan Nederlandsche
Letterkunde gewijd, ik het, bij voorkeur, ter openbaarmaking zou zenden, met verzoek
van overname in alle Nieuwsbladen en Tijdschriften, die meer of minder aan
Nederlandsche

(1) Door vergissing verschoven.
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Letterkunde zijn gewijd, kwam ik spoedig tot het besluit: aan ‘Dietsche Warande’,
te meer omdat het kort is. Ziet hier het letterlijk afschrift.
Utrecht, 6 September 1893.
Hooggeachte Heer,
Dank voor uwen belangrijken brief van 23 Augustus ll. Ik heb niet nagelaten, in een
der vergaderingen van het Congres, van diens ontvangst en hoofdinhoud gewag te
maken. Uwe opmerkingen zijn juist; uwe belangstelling in de zuiverheid onzer
dierbare moedertaal wel te waardeeren. Mocht zij steeds beter gehandhaafd worden.
Hoogachtend,
Uw Dw. Dr.
(Volgt de handteekening.)
H.J. BIEGELAAR.
pr. a.b.d.p.z.
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Morgenlied.
STIL en plechtig staat het woud
Bij het koele ochtendgeuren;
Op het mos als gloeiend goud
Straalt de zon in rijke kleuren.
In de verte blaauwt 't verschiet
Lachend tusschen 't groen der boomen,
Waar het vooglenkoor zijn lied
Mij van zoete vreugd doet droomen.
Juichend stijgt mijn ziel omhoog
En de grijze dorpskerktoren.
Die zich uitstraalt voor mijn oog
Doet zijn roepstem vroolijk hooren.
's Hage, Sept. 1893.
M. ZUBLI V.D. BERCH V.H.
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Boekenkennis.
Dichtkunst, Letteren.
J.A. van Droogenbroeck. Dit zijn zonnestralen. Gedichten voor de jeugd. Achtste
zeer veel vermeerderde druk. Aalst, De Seyn-Verhougstraete, 1894.
Een aantrekkelijke titel! Wie zal 't ontkennen? En nog aantrekkelijker, wanneer
wij er bij bedenken, dat die stralen weerkaatsen in de oogen der jeugd, die ze opvangt,
zooals de Inleiding te kennen geeft. ‘Achtste druk!’ Eene nieuwe aanbeveling! - Wat
zullen wij er nog bijvoegen? Zulke boeken moeten wel wekken en trekken.
Waar men 't werk ook opensla, overal vindt men vreugde en tevredenheid, en
geene pedanterie à la van Alphen, maar veeleer Gouverneur en Heye terug. Wezenlijk licht zijn die stralen; licht, wat vreugde verspreidt, en leerzaam is die
vreugdetoon daarbij, of hij den winter of den zomer, den vriend of den vogel bezingt.
Zulke werken passen in eene christelijke maatschappij, want niet de geloofspunten
alleen duiden het onderscheid aan tusschen heidendom en christendom, maar de
stemming die uit onderworpenheid, de tevredenheid die uit verheffing der ziel tot
een hooger Wezen ontspruit. 't Is een heerlijk woord van diepen zin, de vermaning
van den Apostel: ‘Verheugt u, verheugt u, weest altoos blij, ik zeg het u nogmaals’.
Welnu onze dichter stemt het gemoed tot zulke edele, kinderlijke vroolijkheid en
dat is wel gedaan! Laat anderen kniezen en klagen! De christen jeugd moet blij zijn!
De stralenbundel zij allen jongeren en ouderen lezers van goeden wil hartelijk
aanbevolen en diene tot wezenlijke belooning bij prijsuitdeeling.
Laat ons als voorbeeld van Droogenbroecks schilderachtigen versbouw De Kraai
mededeelen:
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De Kraai.
Op gindschen boom zit eene kraai;
Ik loop naar huis om mijnen pijl
En mijnen boog en schiet ze neer!
De jongen liep, zoo snel hij kon,
En kwam weldra terug. De kraai
Was op den laagsten tak gewipt
En keek, of in de gracht geen worm
Of slek te vinden was; - dat is
Haar voedsel, weet ge? 't Arme beest
Had honger; maar de jonge snaak
Was boos gezind. Hij nam den pijl
En spande zijnen boog. Dat zag
De kraai en spoedig vloog ze weg.
Wat verder zat zij weer en zocht
Naar eten. ‘Ha, nu heb ik ze!’
Hij loerde met den pijl en kwam
Al dichter bij, al dichter... maar
De slimme vogel vloog in eens
Vandaar, naar eenen andren boom.
‘Ik zal u toch wel krijgen, zie!’
De jongen liep haar achterna,
Hij loerde, mikte, trok,... ‘Maar neen
't Is nog te ver. Ik kan ze niet
Goed zien..........
..... Ze komt omlaag, ze springt
Van hier naar daar........
........ Ze kijkt naar mij.
Hier, achter dezen struik, verberg
Ik mij nu gauw.........
....... Nu zit ze stil.
Die tak is in den weg; ik sluip
Langs ginder om......
....... Ha, ha! nu zijt
Ge er aan! Ge zijt er zeker.....’
............. Plons!
‘Help, help! ik lig hier in de gracht!
Verward in al die bramen! help!
Ik zal verdrinken! Mijne hand
Vol dorens! Oei! Ik kan hier niet
Meer uit!’... Nu vliegt de kraai in eens
Vandaar ‘krawaai, krawaai!’
Als lachte zij den jongen uit.
Die kruipt toch boven; maar zijn pijl
Is weggeschoten en zijn boog,
Zijn schoone roodgeverfde boog
Ligt daar gebroken in de gracht!

Vlaamsche Academie. Verstegen, door H. SERMON. De Verslagen en mededeelingen
der Academie bevatten, op bl. 223-298 van 1893, eene studie van den heer H. Sermon,
werkend lid, over Richard Verstegen.
In de eerste plaats brengt de schrijver Verstegens geboorteplaats terecht, naar diens
eigen mededeelingen. Tot heden oordeelde men daarover zonder den schrijver
genoegzaam te hebben gelezen (gelijk men eeuwen lang Maerlant ongelezen besprak).
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De schrijver verbetert nog een aantal andere, kleine fouten in de werken die over
Versteganus(!) handelen. Vooral geeft de heer S. een klaar en volledig biographisch
overzicht van Verstegens werken, in velerlei talen opgesteld.
Dan gaat de schrijver over tot de mededeeling van den inhoud van Verstegens
groot geschiedwerk Restitution of a decayed intel-
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ligence, inhoudende de beschrijving der zeden en gewoonten van de oude Germanen
en Angelsaksen.
De heer Sermon geeft daarbij niet zijne eigene kritiek, en laat de schatting des
werks aan den lezer over; doch vindt natuurlijk Verstegens onbeholpen
woordafleidingen belachelijk.
Op bl. 268 vlg. stelt de schrijver de fouten in den vorm des werks in het licht,
vooral het gebrek aan taalkunde, de woordsmederij, enz.
De Nederlandsche Antiquiteyten worden op dezelfde wijze ontleed. Kritiek moet
men ook hier bij Verstegen niet zoeken.
Eindelijk volgt de mededeeling van eenige Epigrammen, die meer gezond verstand
dan dichterlijken stijl verraden. B.v.

Epitaphie van G(oosen) V(ander) B(roec).
Onder de aerden in desen hoec
Leit Jan Goosen vander Broec,
Wiens huysvrou haer kenden(1) soo goet en bequaem,
Dat sy droeg de broec en hy hiel de naem.

Sermon bewijst eindelijk vernuftig dat Verstegen Theophrastus voor zich heeft gehad,
bij 't bewerken zijner Spreekwoorden, en luistert deze vondst weder met zeer nuttige
bibliographische aanteekeningen op.
Eindelijk verliest de schrijver niet uit het oog hoe Verstegen in de beoordeeling
der geschiedfeiten zich menigmaal door vooroordeel tot onjuistheid heeft laten
verleiden. Kortom: ‘zijne anecdoten, puntdichten, grafschriften en andere
kwinkslagen’ schijnen een langer leven te voorspellen dan zijne wetenschappelijke(?)
onderzoekingen.
De Jezuïeten. Eene Rede uitgesproken door Dr. P.J. BLOK, hoogleeraar te Groningen.
Groningen, J.B. Wolters, 1893.
Er is voor eenigen tijd nog al over deze beoordeeling der Jezuïeten gesproken. Zij
verdient nog meer opmerkzaamheid, dan men haar heeft geschonken.
Wanneer men leest welke onzin en onwaarheden er nog dagelijks over dit
onderwerp worden geschreven, doet het goed aan het historisch hart, dat een
protestant, een man als prof. Blok, zonder vooringenomenheid zich daaraan begeeft,
en 't bewijs levert dat hem de waarheid liever is dan eene valsche voorstelling van
zijne tegenstanders.
Het doet ons goed te midden van den strijdlust onzer dagen,

(1) Moet dit niet zijn kende, namelijk haer kende, voor zich zelve kende?
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welke zich meer en meer in zeer willekeurige partijschap oplost, nog hier en daar
een man te vinden, welke oprecht naar waarheid streeft.
Zonder dat wij elk oordeel van den schrijver kunnen beamen, huldigen wij gaarne
in dit schrift de onverschrokken eerlijkheid om ‘Jezuïeten langs historischen weg
beter te doen begrijpen dan men... in protestantsche kringen gewoonlijk doet.’
Voor katholieken, bijzonder voor hen die de geschiedenis van Ignatius van Loyola
een weinig kennen, bevat het boekje weinig nieuws,
Merkwaardig is het hoe de schrijver de tegenwoordige geestelijkheid en den
toestand der kloosters bij die der 16e eeuw vergelijkt en daardoor de vooroordeelen
zoekt uit te wisschen; hoe hij den toestand der geesten in de 16e eeuw, deels tegen
Ignatius gericht schildert, hoe hij in de regelen het valsche van het echte onderscheidt,
enz. enz.
Eene hoofdzaak wordt door den schrijver, mijns inziens te veel als bijzaak
behandeld. Namelijk: wat het groote punt van onderscheid is tusschen de Jezuieten
en andere kloosterorden en in hoe verre die eigenaardigheid oorzaak is geweest van
hunnen bloei; wat of de geest is der orde tegenover de wereld en hoe hunne gewoonten
meer eene algemeene kleur dragen dan die van andere orden.
Integendeel staat de schrijver langeren tijd bij hunne zelfvernietiging en 't opofferen
van hun wil, hun ascetisme enz. stil, hetgeen niet de punten zijn waardoor zij zich
van andere kloostergeestelijken onderscheiden. Even raakt de schrijver aan de
toegevendheid in gewetenszaken; maar wij hadden gaarne gezien dat de Jezuïeten
waren geschetst in hunne houding tegenover de schoone kunsten, tegenover het
dagelijksche, ja het stoffelijke leven, de voeding, de kleederen enz., daaruit zouden
we menigen trek hebben leeren kennen die hun en geenen anderen eigen zijn.
Daarentegen noemt de schrijver (bl. 20) hen ‘onverschrokken, immers voor a l
h e t a n d e r e o n g e v o e l i g e s t r i j d e r s voor het katholiek geloof’.
Het zich aansluiten aan de wereld in dubiis, het aannemen van het meest verspreid
gebruik, ja zelfs in liturgische zaken geen initiatief te nemen, maar te volgen, als
anderen zijn voorgegaan, om niemand te hinderen of te storen in zekere begrippen
die niet onmiddelijk tot het geloof of tot de orde behooren, dit is, dunkt mij, een
karakteristiek punt, waarop geen gewicht is gelegd.
Het is loffelijk dat de heer Blok tegen de beschuldiging van ‘koningsmoord’
opkomt. Doch hij geeft niet het bewijs dat a priori de geest van de orde daarmede
geheel strijdt; en dat is toch zeer gemakkelijk; want die geest streeft steeds naar de
v e r d e d i g i n g van eene krachtige monarchische macht in den staat, hetgeen men
onder Frederik II in Pruisen en toenmaals in Rusland zoo goed heeft ver-
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staan. De schrijver haalt het feit op, doch zegt er niet bij dat het een gebrek aan begrip
van den geest der Sociëteit was, toen Bismarck in 1870 200 man Jezuïeten en Broeders
uit Pruisen liet bannen. Zij zouden de steun geworden zijn van de nieuwe centrale
Pruisische macht.
Eindelijk is het nog loffelijk hoe de schrijver, tegen de fout van velen opkomt, die
sommige misgrepen, door een of anderen Jezuïet begaan, aan de Societeit zelve
toeschrijven en hoe prof. Blok eene menigte beschuldigingen afwijst die, van
algemeenen aard, ten allen tijde bij alle volkeren zijn voorgekomen, doch, uit haat,
alleen aan de Jezuïeten worden verweten.
Wat Luther betreft, hadden wij gaarne gezien dat de schrijver, b.v. aan de hand
van Joh. Janssen eene beoordeeling, resp. eene wederlegging hadde geschreven.
Zijne eerlijkheid konde ook hier nuttig zijn. Gelijk nu Luther in 't voorbijgaan wordt
behandeld en verheven is eene huldiging zonder kritiek.
Panken. Noordbrabantsche sagen, verzameld door P.N. PANKEN. Brecht,
Braeckmans, 51 blz. 8o.
Wij kunnen dezen overdruk uit Ons Volksleven slechts prijzen. Ook heeft de
schrijver aan het bijeenbrengen dezer sagen vijftig jaren zijns levens gewijd.
De beweging der geesten onzer eeuw richt zich meer en meer tot de kennis, tot de
verheerlijking van de natuurlijke zeden, de natuurlijke kunst, in éen woord de
natuurlijke uitingen van het menschelijk gemoed.
Hij die deze richting weet op te merken, te leiden en tot heil der menschheid aan
te wenden, doet een verdienstelijk werk.
Aan de arbeidersbeweging, zelfs die welke tegen de orde der maatschappij is
gericht, ligt een ideaal ten gronde, maar dat ideaal is verduisterd, deels door de schuld
der arbeiders (hoogmoed) zelven, deels door de arbeidgevers (eigenbaat).
In België is het verschil tusschen de taal der ‘welopgevoeden’ en de ‘volkstaal’
een kanker, die een gezond volksleven op den duur moet vernietigen.
Wij hebben aan de naspoorders van volksoverleveringen alleen te verwijten dat
zij hunne krachten menigmaal zonder vrucht verspillen. Konden zij zich met elkander
verstaan - daaruit zou groot zedelijk en stoffelijk voordeel groeien. (Men verg. 't
artikel over J.F. Willems hierboven bl. 220, vlgg.)
Letterkundig Pantheon. Zutphen, Thieme en Cie. Huygens' Korenbloemen, 2e druk,
60 cents, uitg. door H.J. Eymael (bewerkt naar van Vlotten). - Karel ende Elegast,
30 cents, uitg. door J. Bergsma. - Jan Jansz Starter, 30 cents, uitg. door C.H.Th.
Meyer.
Wie zou zulke werken niet welkom heeten? Het zijn de laatste deeltjes van 't
Pantheon niet, doch de laatste door ons ontvangen.
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Gaarne zouden wij ze alle 132 aanprijzen ter lezing, want de keuze is voortreffelijk
en de bewerkers zijn mannen van talent.
In zulk formaat, voor dien prijs en door zulke mannen bearbeid - dat is de eenige
weg om algemeen ingang te vinden.
Thans zal door toekomstige doctoren in wijsbegeerte en andere toekomstige
‘letterkundigen’ in Noord en Zuid niet meer kunnen beweerd worden: ‘Wij lezen
geene boeken dewijl de nederlandsche schrijvers niet in ons bezit en te duur zijn om
aanschaffen.’
De heer Thieme heeft al gedaan wat hij kon om zijne boekjes te verspreiden. Het
jonge (en ook het oude) publiek moet hem alleszins dankbaar wezen.
In Karel ende Elegast is de heer Bergsma bedacht geweest op alles wat daarover
in de laatste jaren, vooral over de linguistische waarde van het gedicht, is verschenen.
Dr. Bergsma geeft eene groote reeks van noten belangrijk voor de taalkunde en
eene zeer verdienstelijke woordenlijst.
Ware de bewerker nu daarbij ook de waarde van 't gedicht als uitdrukking van een
tijdvak der beschavingsgeschiedenis indachtig geweest, hadde hij aangewezen welke
plaats het daarin bekleedt en langs dien weg een aantal vreemde bijzonderheden
verklaard, dan zou hij meer gedaan hebben dan voor eene goede uitgave noodig ware,
ja aller eisch of wensch zou hij overtroffen hebben.
Over Starter valt alleen te zeggen dat de Bloemen met smaak en goede
kleurschakeering zijn gekozen en gewonden. Edoch de Minneliedjes zijn wel wat te
groot van getal. 't Is toch steeds eene herhaling, bijkans op dezelfde wijs, over 't
zelfde onderwerp. Verdienstelijk is het dat de heer Dr. Meyer, een vrij uitvoerig
leven van Starter aan de Bloemlezing laat voorafgaan.
Johannes Janssen (1829-1891). Ein Lebensbild vornehmlich nach den ungedruckten
Briefen und Tagebu chern desselben entworfen von LUDWIG PASTOR. Freiburg,
Herder.
Op 24 December 1891 stierf te Francfort in 63 jarigen ouderdom Duitschlands
alom gekende geschiedschrijver Johannes Janssen. Droef klonk de mare van het
afsterven des grooten mans in de geleerde wereld. Zijn meesterwerk: ‘De geschiedenis
van het Duitsche volk sedert het einde der middeleeuwen’ bleef onvoltooid. Janssen's
plan omvatte de geschiedenis zijns vaderlands tot ‘den ondergang van Keizer en
Rijk’ in 1806; half weg gekomen, dat is aan het begin van den dertigjarigen oorlog
in 1618, werd hij door de dood verrast. Janssen zelf, zijn einde nabij, vertrouwde
zijne aanteekeningen, de vrucht zijner laatste navorschingen, aan een zijner leerlingen
en vrienden, die reeds een meester was in de geschiedkundige wetenschap. L. Pastor,
wiens ‘Geschiedenis der Pauzen’ door de bekwaamste vakmannen hooggeschat en
bewonderd wordt, zou de zware taak op zich nemen het onvol-
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tooide gebouw te voltrekken. Vooraleer de hand aan het werk te slaan heeft de
dankbare leerling aan zijnen meester een gedenkzuil willen oprichten en het
‘levensbeeld’ schetsen van Janssen naar dezes onuitgegevene brieven en dagboeken.
Zelden kreeg men eene biographie te lezen, zoo aantrekkelijk en boeiend geschreven
en tevens zoo opbeurend en leerzaam. Pastor volgt de methode welke Janssen zelf
gebruikte in zijne levens van Boehmer en Stolberg; hij laat, zooveel mogelijk, zijnen
meester zelf spreken. Janssen herleeft voor onzen geest, van zijne jongelingsjaren
tot zijn stervensuur; hij verhaalt zelf zijn leven en streven, zijnen onverpoosden
arbeid, zijne moeilijkheden, zijnen strijd tegen ziekte en moedeloosheid, zijne vurige
vaderlandsliefde, zijne trouwe vriendschapsbetrekkingen. De schrijver heeft dan in
ruime mate de talrijke brieven van den grooten geschiedschrijver benuttigd, en men
mag zonder twijfel op zijn werk de woorden toepassen welke een vriend aan Janssen
zelf richtte bij het verschijnen van Stolberg's Leven: ‘Uw boek komt mij voor als
eene Selbstbiographie.’ In de eerste bladzijden stelt Pastor ons de jeugd van Janssen
voor oogen; hij toont ons hoe in dezen de voorliefde tot de geschiedenis ontstond;
verder leidt hij ons in het wetenschappelijk leven van zijnen meester en maakt ons
bekend met dezes eerste werken. Zoo leeren wij achtereenvolgens kennen: Frankfurter
Reichscorrespondenz, Schiller als Historiker, Frankreichs Rheingelüste und
deutschfeindliche Politik in früheren Jahrhunderten, een vlugschrift tintelend van
vaderlandsliefde, Joh. Friedr. Boehmer's Leben, Briefe und kleinere Schriften, Zeitund Lebensbilder, en het leven van Friedrich Leopold Graf zu Stolberg. Doch het
grootste deel van Pastor's levensbeschrijving wordt gewijd aan de Geschichte des
deutschen Volkes. Van ieder boekdeel verhaalt de schrijver het ontstaan, de wording
te midden van zwaren arbeid, ondanks eene steeds wankelende gezondheid. Dan
geeft hij er den korten inhoud van, en doet in gepaste bewoordingen het karakter van
iedere afdeeling uitschijnen. Verder spreekt hij ons van den ophef door het verschijnen
van Janssen's geschiedenis in Duitschland teweeggebracht en geeft een beknopt
overzicht van de beoordeelingen van vriend en vijand.
Bijzonder merkweerdig zijn de bladzijden waar over de betrekking gehandeld
wordt tusschen Janssen en Boehmer, den grondlegger der nieuwere geschiedenisstudie
in Duitschland. Boehmer was het die eerst in Janssen het gedacht, de begeerte deed
ontstaan de geschiedenis van zijn vaderland te schrijven. Alboewel protestant zegde
hij eens aan zijnen jongen leerling: ‘Wat wij missen is eene Duitsche geschiedenis,
door eene katholieke pen geschreven. Wat wij tot nu toe daarover bezitten is slechts
eene farce. Deze woorden hadden op Janssen eenen beslissenden invloed.
Doch, wat willen wij bijzonderheden aanhalen! Gansch deze
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biographie moet gelezen worden. Wie ze gelezen heeft zal met ongeduld wachten
naar de meer uitgebreide levensbeschrijving welke Pastor voorbereidt. Daar zal de
schrijver ons meerdere schatten kunnen onthullen van Janssen's briefwisseling, ons
dieper inleiden in het heiligdom van die verhevene ziel, ons breedvoeriger zijn eigen
oordeel kunnen mededeelen over de hoedanigheden en de onvolmaaktheden van het
werk zijns meesters. Immers, het zij hier nog aangestipt, al is Pastor, gelijk ieder
waarheidsminnende geest, een bewonderaar van Janssen, toch verzwijgt hij zekere
gebreken niet welke hij in 's meesters werken denkt ontwaard te hebben.
Worde dan weldra de eenvoudige zuil door een onvergankelijk standbeeld
vervangen!
J. SENCIE.
Storck. Aus Portugal und Brasilien. (1280-1890,) Ausgewählte Gedichte, verdeutscht
von WILHELM STORCK. Mu nster, i.W. Heinrich Schöningh, 1892.
Een puik boekje. De gloed des zuiderlings missen wij wat door de vertaling. Zij
is overigens glad en treffend. De zin der gedichten is rein en edel. De minneliederen
hebben eene zuivere, eigenaardige naïveteit. Schrikkelijk is het Menschenlied van
don Camillo Castello Branco (markgraaf van Corrêa Botelho, 1826-1890). De
Dietsche Warande heeft daarvan eene novelle Sylvesters huweijk (1893, afl. I)
gebracht, waaruit men niet gevoelen kan hoe diep ongelukkig die dichter is gew
Karakteristiek is uit de dertiende eeuw Pero Amigo de Sevilha's spot op zulke
pelgrims en kruisvaarders die, in plaats van Christus, het vermaak zoeken.
Het werk bekleedt eene zeer oorspronkelijke plaats in de letterkunde van onzen
tijd, en zij elk warm aanbevolen.
P. Drijvers, Pr. De reis van Sint Brandaan, uit het middeleeuwsch overgedicht en
met zedelijke aanmerkingen opgehelderd. Averbode, C. Compiet, 1893, 76 blz. Prijs
fr. 0,75.
De schrijver heeft gelijk dat in de middeleeuwsche gedichten vaak meer diepe zin
steekt dan de oppervlakkige lezers wel vermoeden.
Waarom iedereen dat niet bevroedt, ligt daarin dat men nu sedert omtrent 400 jaar
van acheruitgang in natuurlijk, christelijk, dichterlijk gevoel, zulke gedichten, of in
't geheel niet gelezen, of die alleen uitgepluisd heeft, met het doel er taalkunde uit te
leeren. Zoo heeft men jaren en jaren over Maerlant geraaskald, zonder zijne werken
gelezen te hebben.
't Is wel waar dat door de overzetting in nieuwe taal de schrijvers hunne naieve
natuurlijkheid verliezen. Doch 't is toch nog altoos beter een half ei dan een ledige
dop. De lessen die Drijvers geeft komen aan ieder denkend christen (waarom schrijft
de uitgever toch steeds christene?) wel te pas.
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Postels biographisch woordenboek van de XIIe tot de XIXe eeuw, met vijftien
gravuren, door Th. Ign. Welvaarts, Priorarchivaris der abdij van Postel Molle en lid
van geschiedkundige genootschappen in Nederland en België. 1892. Brecht, L.
Braeckmans. - Tilburg, Ant. Arts. - Brussel, Boekhandelaars-maatschappij,
Treurenberg, 16, Osc. Schepens, bestuurder.
Wij kunnen niet anders dan dit woordenboek aanbevelen. Het is uit ernstig
onderzoek voortgesproten, een nuttig werk dat met lange moeite is tot stand gebracht.
Om alle onderdeelen te kunnen beoordeelen zou men daarvan eene studie moeten
maken, die met de moeite des schrijvers wedijvert.
In al geval is er veel uit te leeren.
Eduard Brom. Felice en andere gedichten. Utrecht, wed. J.B. van Rossum, 1892.
Wij hebben in den jaargang 1892, bl. 646, vlg., reeds hulde gebracht aan den
dichter door den afdruk van het grootste gedeelte van Felice.
Wij kunnen niet nalaten nogmaals op den jongen kunstenaar te wijzen, wiens
voorbeeld navolging verdient, want zijne verzen zijn dichterlijk, naar 't ideaal strevend,
rein, gemoedelijk. Zeker zal de 2e druk niet lang uitblijven.
De lach van A die het geween van B doorschemert, bl. 110, het woord adoratie
(waarom niet aanbidding?), godlijke adoratie voor adoratie van God (bl. 126);
nieuwerwetsche samenstellingen als zacht klein (72), flik-flonkerend, hoog-diep
kunnen er bij mij niet door.
't Is ook aardig dat de dichter, die de heerlijkheid der lente bezingt, niet weet:
‘Of 'k de lente zal haten
Of lieven met innigen gloed.’

Doch dat zijn kleine vlekjes. 't Werk zij hartelijk aanbevolen.
Gaarne sluiten wij ons aan bij het oordeel van den Gids: ‘Er stijgt wierookgeur
uit zijn lied... hij beheerscht den dichterlijken vorm, en wel den moeilijksten: het
sonnet volkomen’; en bij dat van den Maasbode: ‘Eduard Brom belooft een der beste
Nederlandsche dichters van den tegenwoordigen tijd te worden.’
De Heer Craeynest zond op den 8n Maart aan de Redactie twee afdrukken van zijn
werk ‘Hoe dient onze tale te heeten’, overgedrukt uit Biekorf 1893 en 1894.
Het antwoord luidt: Dietsch moet de tale heeten. Daarmede zijn wij het geheel
eens en zullen ons verheugen, wanneer elke bewoner der N. en Z. Nederlanden, van
Groningen tot Maastricht, van Grevelingen tot Antwerpen weder dat historisch
woordeke zal bezigen, want Dietsche taal beteekent niets anders dan volkstaal;
daarom noemt dit tijdschrift zich sedert vele jaren Dietsche Warande.
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A. Gittée. Lectures néerlandaises graduées à l'usage des wallons avec l'indication
de l'accent tonique et des principales difficultés de la prononciation. Cours inférieur
et moyen. Namur, Wesmaal-Charlier, 1894. 8o, x-286 bl. fr. 3,00.
In de laatste jaren heeft men menige schoolboekjes uitgegeven, om aan de Waalsche
jeugd het aanleeren van het Nederlandsch te vergemakkelijken: ik denk toch niet dat
er tot nu toe een nuttiger boek verschenen is om dit doel te bereiken dan het onlangs
gedrukt leesboekje van prof. Gittée. Met de Waalsche toestanden allerbest bekend
weet de schrijver zeer goed wat eigenlijk het moeielijkste is voor Waalsche kinderen
om daartoe te komen onze taal te kunnen lezen en spreken; maar zulks was niet
voldoende. Prof. Gittée is daarbij nog een waar man van 't vak; hij bezit eene rijpe
ondervinding van het onderwijs en weet aldus dat indien pedagogisch pedantismus
eenen leeraar belachelijk maakt in de oogen zijner leerlingen, pedante boeken
onbruikbaar, ja zelfs gevaarlijk zijn, voor het onderwijs. Ook heeft hij gezegd: ik wil
een aantrekkelijk leesboekje maken; hoe meer het den leerlingen aan zal staan, hoe
liever zij het zullen lezen, en zoo ook er nut uit putten. Wij ontmoeten aldus in dit
leesboekje stukken van allen aard: vertelseis, sprookjes, raadsels, gedichtjes, en wat
al meer is; enkel vervelende stukken zijn uitgesloten.
Aan het hoofd van ieder stukje, - en dit wel om het gevaarlijk gebruik van een
woordenboek te vermeiden, - komt de vertaling van de woorden die de leerling nog
niet kent; het leesstukje zelfs is op zulke wijze gedrukt dat de leerling met een weinig
oplettendheid dadelijk den klemtoon juist weet te plaatsen; dan volgen eenige
eenvoudige regels over uitspraak en noten over spraakkunst in betrekking met het
voorstaande leesstukje. Het leesboekje bestaat uit drie afdeelingen, zoodat de
leerlingen trapsgewijs van zeer eenvoudige geschrevene stukjes tot het bestudeeren
van betrekkelijk moeielijke lezingen kunnen doorgaan.
De eigenaardigheid van het leesboek van Prof. Gittée bestaa juist in de leesstukjes
die hij uitgekozen heeft. Deze keus is ons dunkens zoo goed gelukt dat het boek voor
de leerlingen aantrekkelijk moet zijn. Zij zullen het goed lezen en aldus ook zullen
zij goed onze taal leeren. Prof. Gittée heeft alzoo eenen grooten dienst bewezen met
ernstig iets bij te dragen tot het verspreiden der kennis der Nederlandsche taal in de
Waalsche gewesten. Overigens zijn wij gelukkig te bekennen dat, gelijk het door de
uitslagen der prijskampen van het middelbaar onderwijs bewezen wordt, het aanleeren
onzer moedertaal dagelijks meer veld wint bij de Waalsche jeugd. Boeken gelijk het
leesboek van Prof. Gittée kunnen enkel dien toestand nog verbeteren; en indien men
in dit vooruitgaan volhardt, zoo zullen, - wij aarzelen niet het hier te zeggen juist
gelijk het is, - na weinige jaren de leerlingen der Waalsche
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Staatsscholen beter het Nederlandsch machtig zijn dan de Vlaamsche jongelingen
der verfranschte vrije gestichten van Vlaanderen alwaar het onderwijs onzer
moedertaal hoogst gebrekkig is.
ADOLF DE CEULENEER.
Félix Nève. Mgr. T.J. Lamy heeft onlangs voor de hoogeschool te Leuven geschieven
en uitgegeven in den Annnaire de l'Université 1894, een leven van dezen in 1893
overleden oriëntalist, F.J.B.J. Nève, in 't buitenland niet minder dan in zijn vaderland
hooggeschat wegens zijne groote geleerdheid.
Lamy geeft de beschrijving van het leven, dat meer door innerlijke waarde dan
door uiterlijken glans heeft geschitterd en een overzicht van Nève's werken, met
evenveel nauwkeurigheid en zorg bewerkt, als de gestorven geleerde gewoon was
zelf te arbeiden. De schrijver stelt de verdienste des afgestorvenen vooral in 't licht
wegens diens studie van het Collegium trium linguarum te Leuven, wat een glanspunt
is geweest der hoogeschool in de 16e eeuw, en wegens de geschiedenis der oorlogen
van Tamerlan en Schah-Rokh uit onbekende armenische bronnen geput; Lamy duidt
verder met hoogen lof op Nèves studie der Indische beschaving waardoor hij zich
den roem van een uitstekend Indianist heeft verworven.
Wat Nèves beoordeeling der beschavingsgeschiedenis in 't algemeen betreft oordeelde hij over den invloed der zoogenaamde Renaissance alleen naar hare
v r u c h t e n voor de l a t i j n s c h e studiën, en daarom schatte hij die beweging terecht
zeer hoog. Dat het woord Renaissance in zichzelf eene tegenspraak bevat en dat in
die geheele opbloei van een nationaal standpunt gezien, achteruitgang der dichtkunst
beteekent - om dit te verstaan, behoorde Nève te zeer tot eene
vóór-negentiende-eeuwsche school.
La Pédagogie â Giessen, par F. COLLARD, professeur à l'Université de Louvain.
Louvain, Ch. Peeters, 1893.
Onze negentiende eeuw heeft zeer veel gedaan ter bevordering en verspreiding
van het onderwijs; een enkele oogslag op de ontzaggelijke sommen, in de
verschillende landen aan het openbaar onderwijs besteed is voldoende om zich
daarvan te overtuigen. Of echter de uitkomst aan de gekoesterde verwachtingen
beantwoordt, en in evenredigheid staat tot de hulpmiddelen, is eene andere vraag.
In 't algemeen hoort men klagen over het lage peil der geestelijke ontwikkeling,
ook bij de gegoede standen; over het groot getal halfgeleerden welke, onbekwaam
om eene passende betiekking te vervullen, en te lui om hard te werken, door kwade
praktijken een bestaan zoeken; over de gebrekkige kennis der oude talen, na eene
aanhoudende studie van zes jaren; over het gemis aan de noodige voorbereiding om
het onderwijs met vrucht te volgen. Nauwelijks treedt de nieuwe wet op het hooger
onderwijs in werking, of zij wordt van alle zijden als een onvolkomen, haastig,
ondoordacht werk gegispt en over den hekel gehaald.
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Vroeger toen men het multum, non multa voor oogen hield vormde de school degelijke
mannen, wier werken nog heden tot vraagen lichtbaak strekken; thans, dewijl men
het gezegde omkeert multa, non multium, wordt men met eene oppervlakkige kennis
van vele zaken en vakken uitgerust, welke den onnadenkende kan verblinden, maar
aan wetenschap en ware beschaving meer nadeel dan voordeel verschaft.
Geen wonder, dat gedurende de laatste jaren in alle landen waarschuwende stemmen
werden gehoord over de noodzakelijkheid om ernstige hervormingen van het
schoolwezen in te voeren, en vooral de leermethode te wijzigen en te verbeteren. De
paedagogie maakte groote vorderingen, en kan thans op eene uitgebreide letterkunde
wijzen, welke dag aan dag door nieuwe werken wordt verrijkt. In dit opzicht heeft
Duitschland het voorbeeld gegeven, en zich door talrijke schriften en praktische
instellingen zeer verdienstelijk gemaakt.
Wij achten daarom het werk van den hoogleeraar Collard zeer nuttig en belangrijk,
te meer omdat hij uit eigen aanschouwing mededeelt, hoe men te Giessen, onder de
leiding van een uitmuntend schoolman, de laatste verbeteringen op het gebied der
paedagogie toepast.
De heer Collard heeft de veertien dagen van zijn verblijf te Giessen niet in ledigheid
gesleten. Hij woonde van 8 tot 1 uur al de lessen bij van het gymnasium, volgde 's
namiddags en 's avonds de oefeningen van het paedagogisch seminarie, nam inzage
van allerhande gedrukte en geschreven documenten, van de programma's, de
reglementen, de schrijfboeken der leerlingen; verkreeg talrijke inlichtingen van den
directeur en de leeraren, en doorliep vele werken gewijd aan de paedagogie.
Zijn bock geeft als vrucht van zijne reis een beknopt overzicht van zijne
waarnemingen en werkzaamheid. Na eenige bladzijden over de leermiddelen, den
directeur, de leeraren en leerlingen, gaat hij tot het onderwijs over, eerst in de
voorbereidende afdeelingen, en dan in het gymnasium; hij verklaart de beginselen
welke het geheel onderwijs beheerschen, en schetst vervolgens de kenmerkende
trekken van de lessen in het latijn, het grieksch, het duitsch, het fransch, de
geschiedenis en de aardrijkskunde; vooral heeft hij zijne aandacht op de oude talen
gevestigd. In het laatste deel beschrijft hij de oefeningen van het semmarie, om ze
nader toe te lichten en te wettigen.
Men begrijpt dat het boek tal van inlichtingen, wenken, op- en aanmerkingen
bevat, van het hoogste belang voor de mannen van het vak. Niemand zal beweren,
dat de paedagogie te Giessen het toppunt der volmaaktheid heeft bereikt, en dat
enverwijld de Belgische scholen op duitsche leest moeten geschoeid worden;
desniettemin zal iedereen toegeven, dat het zeer nuttig is, de leermethode bij onze
naburen ingevoerd, van nabij te beschouwen, hare voordeelen en gebreken in het
licht te stellen, te onderzoeken of zij met ons karakter, met onze gebruiken en
instellingen strookt, en door ervaren meesters kan toegepast worder.
Alvorens onzen tuin met eene plant te versieren, wier groeikracht
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en schoonheid wij bij den vreemde bewonderen, moeten wij ons afvragen, zegt de
heer Collard, of onze grond voor deze plant geschikt is, en of wij tuiniers bezitten,
bekwaam om haar met kundige hand te kweeken, te snoeien en tot rijpheid te brengen.
Het onderwijs vormt slechts een deel van de opvoeding: want de mensch vermag
meer door zijn' wil en karakter, dan door zijn geest en zijne kennis. Eene natie wordt
niet door de wetenschap alleen, maar door hare zedelijke ontwikkeling vooral, groot
en machtig. Kennis en wetenschap zijn noodzakelijk, maar onvoldoende voor het
geluk van den mensch en de welvaart der maatschappij.
Dit erkent volmondig de heer Collard, maar zijne reis had slechts één doel: het
onderzoek der programma's en leerwijze van de gymnasiën; de lezer zal zich
overtuigen dat hij dit doel volkomen heeft, bereikt.
Dr. A. DUPONT.

Zedegeschiedenis.
1. Ratschläge von Pfarrer Seb. Kneipp. Kinderpflege in gesunden und kranken
Tagen. Donauwörth, L. Auer, 7. Auflage.
2. Ratgeber für Gesunde und Kranke, von SEB. KNEIPP. ibid. 3. Aufl.
1. Deze twee uitstekende werkjes kunnen wij den ouders niet genoeg aanbevelen.
Indien vooral het eerste door vele moeders gelezen werd, zou de 19e eeuw niets weten
van de névrose, die thans ons geslacht ondermijnt en nog rampzaliger gevolgen voor
het nageslacht zal hebben, dan die waaronder wij reeds lijden. Niet alleen voor het
lichaam is immers de tegenwoordige opvoeding nadeelig, ook de ziel der ‘moderne’
kinderen wordt door haar van alle energie beroofd. Ook voor de moeders zelven,
staat er in dit lezenswaardige, goedkoope boekje, waarvan binnen korten tijd zeven
uitgaven zijn verschenen, veel wat zij dienden te behartigen.
2. Ook deze raadgever is een trouwe vriend voor gezonden en zieken. Eenige
hooggestelde personen hebben Mgr Kneipp verzocht, nadat het boek ‘De waterkuur’
zulk een reusachtig succes had behaald en in verscheiden talen was vertaald, er een
te schrijven, dat ook op... platte beurzen berekend zou zijn. Dit boekje beantwoordt
nu aan alle eischen. Het is bestemd om door allen gelezen te worden, die zich geerne
in een lang leven zouden verheugen.
Er komen in voor: 1o de hoofdartikelen der waterkuur; 2o raadgevingen tegen
allerlei ziekten; voor het behoud der tanden, haren, enz.; 3o de opsomming aller
kruiden die Kneipp nevens de waterkuur gebruikt met eenige woorden over de
uitwerking derzelven.
Op bijzonder verzoek plaatsen wij de volgende aankondiging in hoogduitsche sprake.
Der häusliche Ratgeber. Praktisches Wochenblatt fur alle Hausfrauen, das nun
schon im 8. Jahrgang erscheint, enthält so viel des
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Belehrerden und Beherzigenswerten, dass das reich ausgestattete Blatt jeder Hausfrau
empfohlen werden kann, zumal der niedrige Abonnementspreis (Mk. 1.25
vierteljärlich) es auch den minder Bemittelten gestattet, das Wochenblatt mitzuhalten.
Es kommen darin interessante Leitartikel, Gedichte, Romane, eine Rubrik
Arbeitsstube, Haus- und Zimmergarten, Backwerk, Getränke, K chenrezepte,
Modebilder und Nachrichten vor. Das Blatt ist mit zahlreichen Illustrationen
ausgestattet-Probenummern sendet die Verlagshandlung von Rob. Schneeweiss in
Breslau gratis und franco.
Nederlandsch te Luik. De heer Karel Piot geeft in de Commission royale d'histoire
(III, 2, 3e série) Trois ordonnances uit van Luiksche bisschoppen der 16e eeuw: 2
van Gerard v. Groesbeek, en 1 van Ernest van Beieren (1566, 1567 en 1582). Zij
behelzen waarschuwingen tegen gevaarlijke boeken enz. 1 en 3 zijn gedrukt, reeds
vroeger besproken, maar nr 2 is een handschrift. Wegens de zeldzaamheid verdient
nr 3 bijzonder de aandacht.
Doch voor alles moet opgemerkt worden, dat zij in 't nederlandsch zijn opgesteld.
Het blijkt alle dagen meer en meer dat in geene eeuw zoo weinig nederlandsch of
vlaamsch in België geschreven en gesproken werd als heden, sedert dat België een
afzonderlijk koninkrijk is geworden

Nederlandsche en andere oudheden.
Jacques Le Roy, Baron de Broechem et du Saint-Empire, Historien Brabançon et
sa famille. Gand, Eug. Vanderhaeghen, 1893.
Deze schets is getrokken uit den Messager des Sciences historiques de Belgique,
LXVI, 1892. Zij is versierd met een schoon wapen. Le. Roy was, gelijk men weet,
een geschiedschrijver van de 17e eeuw. De heer Th. de Raadt heeft ons daarmede
duidelijk bekend gemaakt- Wij vinden hier een aantal merkwaardige bijzonderheden
voor de geslacht kunde.

Kleine aankondigingen.
P. Germ. Morin in Maredsous heeft het tweede deel van Anecdota Maredsolana
uitgegeven. Verder geeft Dom Ursmer Berlière Documents inédits pour servir à
l'histoire ecclésiastique de la Belgique. Deel I (Maaredsous), VI en 325 blz.
Vele keizerdiplomen komen hierm voor, alsmede Gesta abbatum S. Jacobi.
Leodiensis (bl. 37-57).
Verder komen nog Annales Eenanmenses, oorkonden van Lobbes, enz. in dit deel
voor.
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Inhoud van Tijdschriften.
België.
Archéologie (Annales de la Soc. d'). VIII-2. Les Waréchaix. Une nomin. dans la
garde bourgeoise an 17°; s. Les fleurs de lis de l'anc. monarchie franç. La famille
Ciarensone. Le Mégalithe de Villesur-Haine. Un Anversois à la Bastille.
Belfort. No 4. Winkler: Germ. plaatsnamen in Frankrijk. Scharpé: Van Reinaerde.
Goth. bouwkunst toegepast op burgerswoningen. Claerhout: Daeckeren. Dassonville:
Klankverand. in de westnederfrank. eigennamen der Chartes de Saint-Bertin. - No
5. Soens: Weber's Dreizchnlinden. Mets: Multatuli. De Potter: Ambachten of neringen.
† F.W. Weber. J.A. Alb. Thijm, door J.A.
Biekorf. 4-7. Boon, been, kind. Storme. De heirwegen in West-Vlaanderen. De slag
der Gulden Spooren. Het Vlaamsch Recht in Duitschland. De Tooverslote. Roxem.
Goeden dag. Betula alba, L.
Dicht- en Kunsthalle. 1-3. Multatuli en de vlaamsche beweging. Gittée's Bij onze
Noorderbroeders. De Raadt: Aanteek. uit de rekeningen der schouten v. Antwerpen
betrekk. hebbende op Antwerpsche kunstenaars. Segers: De Spaanschgezindheid
van Vondel. Zanardelli: Dante en zijn voorgangers. De Raadt: Aanteek. over
Brusselsche kunstenaars. Prenau: E. Zola. De taalstrijd hier en elders.
Fédération artistique. 21-28. Histoire de l'orgue. Le troisième David Teniers.
L'esthétique des villes. Tristan de M. Kufferath. Peintures décorat. de Lalaing à
l'hôtel-de-ville de Bruxelles. Charles-Quint musicien. Les Be atitudes de César
Franck. OEuvre de chair flamande. Vrais rapports des sons musicaux. L'hôtel
Merghelinck à Ypres. David Teniers et l'Académie d'Anvers.
Magasin littéraire. 3-4. Hoornaert: Une nuit à Brousse. Vanden Bosch: Ernest Hello.
De Haerne: Longfellow. Maredsous p.F. Vanden Bosch. Vanden Heuvel: Croquis
américains. Van Biervliet: La nouvelle Psychologie. Ritter: Un coin de l'expos. intern.
d.B.-arts à Vienne.
Revue de l'Art chrétien. V, 1. Miniaturistes du bréviaire Grimani. Le Yorkshire et
le Nord-Est de l'Angleterre. Orig. de l'archit. goth. en Italie.
Revue Générale. 3-4. Souvenirs sur Napoléon I. Un château royal en Roumanie.
Scènes de la vie littéraire. Les maladies du coeur. Elisée Reclus. Orig. de la France
contemporaine. L'évol. de la poés.
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lyr. en France au 19e s. p. Brunetière. V. Hugo après 1852 p. Biré. Ern. Hello p.J.
Serre. L'Homme p. Ein. Hello.
Volk en Taal. 9-10. Reisboekske voor de Franschmans. Het Stroodekken. Kampen
en duimken houden. Sint-Gregorius. Franschen tijd te Oudenaarde. Boeraven en
Kommirollen. Kinderspelen.

Nederland.
Familieblad (Alg. nederl.) 1-2. Brielsche vroedschap 1618-1774: v.d. Salm, Kevelaer,
Magerus. Oudste grafboek. d.S. Jacobuskerk te 's Gravenhage. Wandel, naar
Malburgen. Burgemeest. v. Leiden. Geslachten Hatting, v. Rijswyck, Marcus-Doornik,
de Witte, v. Outshoorn, Verschoor, v.d. Minne, Hagens, da Moulin, v. Steelandt.
Gids. 4. Rooses: De kalewala, het volksepos der Finnen. Kok: Dante's Beatrice. De
Roever's Leven onzer voorouders, voortgezet door Dozy.
Illustratie (Kath.) 32-40. Middeleeuwsche straffen: Een gerechtsdag te Munchen,
naar Puschkin. Een twistzoeker in het blok gesloten, n. Boppo. Nooit terug n. Payer.
De stichtingen v. Don Bosco. De Graflegging n. Jalabert. De houthakker en de dood
n. Lhermitte.
Katholiek (De). 3-5. Schaepman: Weergeboorte. Poelhekke: Shakespeare en de
Reformatie in Engeland. Ermann: ‘Het laatste Avondmaal’ v. Leonardo da Vinci.
Klönne: Het lot der kloosterlingen te Amsterdam, 1578. Beysens: Jan van Arkel,
bissch. v. Utrecht.
Navorscher. 3-4. Gesch. v.h. vaderl. schoolwezen. Begin des jaars in Overijsel.
Pamflet v. 1672. Uniform schutterij. Nalez. op Oudeman's Middennederl. woordenb.
Petrarca's vriend Lodewijk. Fusiek. Een punt zuigen. Hij zal een leelijke pijp rooken.
Drakennamen. Kosmoloog. Mythen. Machten des Doods. Slangenstroomen.
Schanspeljoen. Hij gaat naar Brummen om raadzaad te halen. Flesschentrekker.
Bernhuyter. Gebr. Hemony. Physionotrace-portretten v. Nederlanders. Theodoricus
à Lonen.
Noord en Zuid. 1. Kok: De valk bij Boccaccio; C. Huygens over vertalers; V. Hugo
over Vondel; Shakespeare en Maerlant. Zuidema: Ja. onaannemelijk. Stoet: Zooals
't reilt en zeilt. Botvieren. Muller: Duistere plaats bij Potgieter ('t Omziens kilte);
Potgieter en Vrouwe Bilderdijk. Groothuis: Koetsveld's Schetsen uit de Pastorie te
Mastland. Molenaar: Bloemlez. uit h. woordenb. d. nederl. taal. Den Hertog: De
Romantiek in Nederl.; Beets' José en Maskerade; Vander Hoop's Renegaat. De
verbuiging van degene. Een duistere plaats bij Vondel (Jaergetijde).
Oud-Holland. XII, 1. De Vries: Wastafeltjes in de Neder-
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landen. C. Verreyt: De plaatsnijder Alart du Hamel. Kalff: Bronnen van Vondel.
Bredius: Nieuwontd. schilderij v. Balth. van der Veen.
Spectator (Nederl.) 9-17. Pit's L'art hollandais. Julianus de Afvallige en Karel de
Groote. G. Brandes' Menschen u. Werke. Rembrandt's Staalmeesters. De etsen v.
Rembrandt's leerlingen. Groenewegen's Potgieter. Gyp's Journal d'un philosophe.
Nieuw stuk v. Rembrandt uit Engeland afkomstig. Acquoy's Rechtsgeschiedenis v.d.
adel in Nederl. De oude meesters in de Royal Academy 1894. Akëdysséril in 't
hollandsch vertaald d.K. Alb. Thijm. De mémoires van Villars. Op den Monte Pincio.
Farrar's Nero. Gezichten in schilderijen-verzamelingen. De Roever's Leven onzer
voorouders. Gijsbreghtiana: Klaarissemei en Lofzang v. Ouden Simeon.
Brummelkamp's Bilderdijk, Da Costa etc.
Tijdschrift v. nederl. taal- en letterk. V. 2. Bolte: Schwankbücher des 16. Jahrhd.
Kalff: Vondeliana. Te Winkel: De Wrake v. Ragisel. De Gheldere: Van ons heren
wonden, naar een Brugsch handschr. Van Moerkerken: De schrijver v. ‘De moord
der Onnoozelen’. Kern: Het 17de der Limbargsche Sermoenen. Nederduitsche
spreekwoorden. Muller: Een nien Liedeken vande Negen Soldaten. Beontje komt op
zijn loontje. De Vreese: Boendale's sterfjaar. Kluyver: Beegseeren.

Duitschland.
Magazin für Litteratur. 9-17. Geistiges Leben in Frankfurt a.M. Ein Kapitel aus
Tolstoï's ‘Christi Lchre’ etc. Georg Brandes. Arne Garborg's jüngste Phase.
Leoncavallo Componist des Kaisers. Verdi's Fallstaff. Das englische Litteraturjahr.
Dresdner Leben. Bülow's Leichenbegängnis. Das französ. Litteraturjahr. † F.W.
Weber. Hermann Kurz. Moderne Strassenarchitectur. Die niederl. Poesie in Belgien.
† Ludw. Pfau. Die Musik im Lichte d. Wissenschaft.
Stimmen aus Maria-Laach. 3-4. Baumgartner: Deutsche Bildung u. Wissensch. i.
16. Jahrh. Kreiten: Dahn's Roman Julius der Altrünnige. K. Schmidt's Schillers Sohn
Ernst. Ehrle: Histor. Gehalt: päpstl. Abtheil. auf d. Ausstell. in Chicago. Beissel:
Italienische Grabdenkmäler. Kralik's Mysterium v.d. Geburt des Heilandes.
Zeitschr. f. christl. Kunst. 12-1. Thonaltar des Giovanni della Robbia. Goth.
Elfenbein-Madonna im Brit. Museum in London. Mittelalt. Mosaiken v.S. Marco in
Venedig. Arendt's Das monumentale Trier. Breymann's Adam und Eva in d. Kunst
d. christl. Alterthums Galland's Der grosse Kurfürst u. Moritz van Nassau d.
Brasilianer. Der Meister d. Glorifikation Mariä. Die Karthause zu Köln. Roman.
Weihwasserbecken bei Fulda. Altköln. Madonnenbildchen in duichsichtigem Email.
Clemen's Kunstdenkm. d. Reinprov.
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Frankrijk.
Polybiblion. 3-4. Les grands poètes anglais, par Blanloeil. Descartes, par Fouillée.
Impress. de Théátre, p.J. Lemaître. La Pharsale de Lucam, p. Gallot. Les Epopiés
franç., p. Gautier. La littér. russe, p. Léger.
Correspondant. Févr.-Mars. Les trois Casimit-Périer. Mendiants professionnels.
Le tome III des mém. du duc Pasquier. Schopenhauer et ses correspondants.
Etudes religieuses. 2-3. Les études dantesques en France. E. Renan et ses
panégyristes.
Journal des Savants. 2-3. Hist. de la litt. grecque. Les incunables de la bibl. Mazarin.
Fables de Babrius sur tablettes de cire. Pétrarque et l'humanisme.
Nouvelle Revue. Févr.-Mars. Psychol. d'un vêtement. Littér. contemp. en Espagne.
Portraits: M. Brunetière, Dante; une vue du paradis.
Notes d'art et d'archéol. 2-3. La légende d'une madone italienne. Ch. Gouned. A
travers les musées d'Allemagne. Triptyque byzantin au 10e siècle. Les gravures sur
bois.
Revue des Deux-Mondes. Févr.-Mars. Le flibustier au Théàtre de l'Opéra-Comique.
Trois romanciers scandinaves. La société des anc. textes français. La théorie du
pardon dans le roman contemporain. Titien et la fondation de l'école vénitienne.
Revue des Traditions populaires. Févr. César et Anne de Bretagne. Les types
mélodiques de la chanson française. Ciment en forme de croix. Superstitions
iconographiques. Origine des dolmens en Algérie.

Splinters.
De schepping des kunstenaars is gelijk aan eene bloem, indien zij schoon zal bloeien,
dan moet zij uit de ziel, waarin hare wortels steken, ook overvloedig voedsel trekken.
TOTTMAN.
Oorspronkelijke, scheppende gedachten zijn gelijk aan trekvogels. Zij komen van
zelven wanneer het recht warm wordt in het gemoed.
Id.
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Omroeper.
Dietsch, Nederlandsch, Vlaamsch, - De Dietsche Warande is een tijdschrift, dat
heden meer dan 35 jaren oud is. De heer Craeynest (in den Biekorf), de ongenoemde
schrijver in de Vlaamsche Vlagge van het Paaschverlof 1894 hebben van dit tijdschrift
nooit hooren spreken.
Het was in Vlaanderen een weinig anders gesteld in den tijd van Albrecht
Rodenbach, toen de West-Vlaamsche oud-studenten een levendig verkeer
onderhielden met die van Brabant en vooral met die der Leuvensche hoogeschool.
De Potter. Daens. D. - De heer De Potter schrijft in het Belfort van Maart een
levendig en leerrijk artikel over eenige tegenstrijdighe len in de organen, die de zaak
der Vlaamsche of Dietsche tale in Belgie zeggen te verdedigen.
De heer Daens schrijft in het Belfort van April, bl. 307: Indien ‘de Vlamingen hunne
taal leeren, maar op eene ernstige en grondige wijze, hetgeen nu niet wordt gedaan,
...alsdan zal.. de Vlaamsche zaak zegepralen.’
Er zijn ‘zoovele Vlaamsche jongelingen die hunne moedertaal minachten’ omdat
zij haar niet kennen, en zij kennen ze niet, omdat men ze niet genoegzaam leert.
De heer D. (niet de heer Daens) zegt in hetzelfde nummer van Het Belfort: Het
Flamingantisme baant den weg... tot de wetenschap... (?)...
Dit denkbeeld van den heer D. zal door mannen van ondervinding en ook door
vele jongere lieden bestreden worden.
De heer D. heeft blijkbaar de bedoeling van het artikel over J. Fr. Willems, (in de
vorige aflevering), waarop hij zinspeelt, niet wel gevat. Het Hoofdbestuur der
Warande is van zijne meening dat het gewichtig is te eischen dat het Vlaamsche volk
‘Vlaamsch zij geheel en al, en dat er geijverd worde voor de vervlaamsching van
school, familie, bestuur, wetgeving, van den handel en wandel in het algemeen’ op
die wijze als de heer De Potter dit in hier bovenaangehaald artikel in het Belfort van
Maart verdedigt.
De bedoeling van het Hoofdbestuur is de jonge lieden, die voor gelijkstelling der
twee talen in Belgie met geestdrift en goeden wil, ijveren, en terecht ijveren, deze
jongelieden op te wekken door ernst en studie te bewijzen dat de Vlamingen op
geenerlei wijze in studie, in talent, in bekwaamheid bij de

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

353
Walen achter staan, en te trachten dezen in alle die goede zaken te overvleugelen,
om voor de vlaamsche bevolking zulk eenen eerbied op te wekken, dat op 't laatst
geene rechten hun meer kunnen geweigerd worden.
Nederlandsch. - Veertig jaren lang en langer nog is er op de Nederlandsche
taalcongressen en elders over beraadslaagd, hoe men het algemeene Nederlandsch
zal bevorderen, hoe men 't zal aanleggen dat eene gemeenschappelijke spraak, die
de telegrafist van Groningen, zoowel als die van Maastricht, die van Antwerpen,
zoowel als die van Rotterdam, van Brugge enz. kan verstaan, in Noord en
Zuid-Nederland worde gebezigd en beoefend. De ‘broeders’ van het Noorden
omhelsden de ‘broeders’ van het Zuiden en zwoeren hunne innigste verkleefdheid
aan die zaak.
Maar och, de geest is goed, doch het vleesch is zwak. De medewerkers aan het
Woordenboek, nu ongeveer eene halve eeuw oud, beginnen thans eerst in te zien dat
de ‘Zuiderbroeders’ eenig recht van meêspreken hebben.
Wat is er nu weder gebeurd? ‘Zuiderbroeders’ willen eene vertaling van het Oude
Testament op touw zetten en noodigen een paar ‘Noorderbroeders’ uit, daarin mede
te doen. Goed! Maar nu het op het vaststellen der wijze van uitvoering aankomt zien
de Noorderbroeders dat hun invloed op het werk bijna niets anders dan stoffelijk zal
wezen.
Nu grijpen de beide groepen van ‘broeders’ naar de vertaalstift! Nu komen er twee
n e d e r l a n d s c h e vertalingen tegelijk - eene zuidelijke en eene noordelijke.
Is dat nu de geest van samenwerking - vrucht van de Nederlandsche congressen?
Volksraad. - In het tijdschrift Das zwanzigste Jahrhundert, 1893, bl. 272 komt een
artikel voor over den Vlaamschen Volksraad, wat behartiging verdient, in dien zin,
dat er een wenk in wordt gegeven, hoe door het gebrek aan eendracht tusschen de
strijders voor de Nederlandsche taal en de Vlaamsche beweging die zaak niet
voorwaarts kan komen, en de oneenigheid der toongevers een der spaken is in het
wiel van den wagen, die voort moest rollen ondanks allen tegenstand van mannen
die er de waarde niet van verstaan.
Het is dit zelfde gebrek aan samenwerking en aaneensluiting, waarvoor de Dietsche
Warande in het Maart-nummer van 1894 (bl. 220) zoo oprecht de stem heeft verheven.
Mogen wij ook overigens met den geest die in Das zwanzigste Jahrhundert heerscht
niet instemmen, 't is goed soms zelfs voor het woord van tegenstaanders het oor open
te houden.
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Wetenschappelijk Congres te Brussel, op den 4n, 5n en 6n September. Secretaris
der commissie: A. Dumont, hoogleeraar te Leuven.
Bijtreding wordt gezocht. Er zijn buitenlandsche commissie n gevormd.
1. Voorzitter Dr. Schaepman.
2. Voorzitter Mgr. D'Hulst.
Het Duitsche Gorres-Gesellschaft ter verbreiding van ernstige geschiedkunde zal
er waarschijnlijk door een aantal leden vertegenwoordigd zijn, waaronder de heeren
hoogleeraren P. Alberdingk Thijm en G. Kurth, leden van het bestuur der G.G.
Bouwen. - De Amsterdammer. Dagblad voor Nederland heeft einde Maart eenige
artikels gegeven over Bouwkunst. Bouwenin stijl, geschreven door P.
Deze artikels hebben waarde genoeg om in een speciaal kunsttijdschrift geplaatst
te zijn.
Het doel des schrijvers is te bewijzen, dat, beter dan te vragen hoe hebben de
Heidenen, de Mahomedanen, de kunstenaars der Middeleeuwen, die der
Renaissance-eeuwen gebouwd, te onderzoeken welke de bouwwijze is die voor 't
Nederlandsch klimaat en de bestemming van een gebouw het best past. Volkomen
juist!
Men bezige dus den stijl die daarmede overeenstemt of liever de eigen vinding,
en geen a p r i o r i s t i s c h e n , c o n v e n t i o n e e l e n s t i j l . Best. Doch daar nu de
meeste ‘kunstenaars’ geene vindingkracht hebben, is in de meeste gevallen het stip
voor stip nabootsen verkieslijk boven eigen vinding en oorspronkelijkheid.
Heksen. - Th.J. de Raadt geeft in Ons Volksleven van Cornelissen en Vervliet ‘Eenige
bescheiden’ voor de kennis der heksen-processen (8e jg. bl. 204).
De Dietsche Warande is bereid eene ernstige studie over Heksenwaan en
Heksenprocessen op te nemen, met een overzicht van de daarover in de laatste 5
jaren verschenen werken. De studie moet in eeuwen verdeeld zijn.
Dante in Vlaanderen. - Voor ongeveer 20 maanden wijdde Gladstone in de
Nineteenth Century aan eene reis, die Dante van Vlaanderen uit naar Engeland
ondernomen zou hebben, een belangrijk artikel. Over die reis naar Vlaanderen
bestonden tot nu toe slechts vermoedens. Volgens Boccaccio, Villani en Benvenuto
van Imola moet Dante in de tijd van den slag bij Kortrijk te Parijs geweest zijn; het
is alzoo niet onmogelijk, schreef voor eenigen tijd een Belgisch geleerde, dat hij van
daar uit eene reis naar Vlaanderen ondernomen heeft, daar hij als Ghibellijn dit land
wel gaarne wou leeren kennen, en wanneer hij zich van
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Vlaanderen naar Engeland ingescheept heeft, kan het wel in Brugge over de
toenmalige bocht het Zwin en Cadzant geweest zijn. Volgens den advokaat A. Du
Bois te Gent, die een nader onderzoek heeft ingesteld, vermeldt Dante de Vlaamsche
zeedammen: tra Guzzante voor Wissant - wit zand, - tusschen Calais en Boulogne,
vermoedelijk Itius uit Caesars De Bello Gallico. Du Bois houdt het ook er voor dat
Cadzant bedoeld is, hij voegt er echter bij, dat over Dantes tekst onzekerheid bestaat.
In de uitgave van Witte heet het Guizzante, in vroegere uitgaven Guanto, wat
Lamennais door Gent vertaalt, terwijl een Vlaamsch schrijver, bij de vermelding van
de bedoelde plaats, Gazzante vertaalt. De heer Gladstone kon dus nog gelijk hebben.
Amst. Weekblad.
Nassau-medaille. - Aan 's Rijks munt zijn vervaardigd de stempels voor eene medaille
ter nagedachtenis van Jan v. Nassau.
De voorzijde vertoont het beeld van graaf Jan van Nassau, zeer kunstig uitgevoerd
door J.P.M. Menger.
Omschrift: Het standbeeld van Graaf Jan van Nassau, ‘onthuld 1883’.
De keerzijde, vervaardigd door wijlen W.J. Schammer, naar eene medaille uit het
K.K. Munt en Penningkabinet, geslagen ter eere van den graaf in 1580, vertoont een
fraai uitgevoerd wapenschild.
Omschrift: Plvs tost morir 1580-1883.
Fern. Dubois. - In de Blatter für Münzfreunde, Leipzig, 1892, no 135, komt een
opstel voor getiteld Der Medailleur Fernand Dubois, wat wezenlijk ook in andere
landen dan in Duitschland en België alleen opmerkzaamheid verdient.
De kunstgaven van Dubois worden hier van vele zijden in 't licht gesteld, en de
voortreffelijkheid zijner werken besproken. Een groote lichtdruk vergezelt de studie.
Het is vooral de welbekende medaille Nahuys, die het voorwerp is van des schrijvers
verdiende bewondering.
Tentoonstelling van Antwerpen. - De commissie die officieel Nederland
vertegenwoordigt is samengesteld als volgt:
August Hendrichs, voorzitter van de Kamer van koophandel en fabrieken te
Amsterdam, voorzitter en commissaris-generaal;
C.N.J. Moltzer J. Ez., Amsterdam, en mr. Th. Stuart, Amsterdam, onder-voorzitters;
Edward van Hoboken van Oudelande, Scheveningen, adjunct-commissaris-generaal;
Alfred Daniels, Amsterdam, penningmeester;
mr. J.H.L Bergsma, Amsterdam, secretaris;
W. Travaglino, Haarlem, gedelegeerd-commissaris;
mr A.E.J.E.A. Bik, 's-Gravenhage, voorzitter van de afdeeling Koloniên;
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H.F. Bultman, Haarlemmermeer, voorzitter van de afdeeling landbouw.
Leden:
Jos. Th.J. Cuypers. Amsterdam;
Louis Dobbelman, Rotterdam;
jhr. F.A. Groeninx van Zoelen, Bergen op Zoom;
mr G. Ridder Huysen van Kattendijke, 's-Gravenhage;
J.H. Krelage, Haarlem;
R. Lehmann, Amsterdam;
dr D. de Loos, Leiden;
W. Prins, Wormerveer;
W.J.H. Prinzen, Helmond;
C.T.J. Louis Rieber, Amsterdam;
J.W.F. Scheffer Jr, Weesp;
F. Adama van Scheltema, Amsterdam;
J.E. Scholten, Groningen.

Toonkunst.
De vorm van den m u z i k a l e n h y m n u s is wel de eenige, welke zich aan de
grieksche muziek knoopt; de andere muziekvormen, bijzonder die op
p s a l m t e k s t e n geschreven zijn, hebben een geheel anderen oorsprong, eene andere
ontwikkeling gehad.
P. WAGNER.
César Franck. ‘Als de bruid is aan den man, dan wil iedereen er an.’
Nu de verdelgende dood zich van Franck heeft meester gemaakt, of liever, nu hij
in eene betere wereld (de bruid die hij zocht, waarnaar hij smachtte in zijne Béatitudes)
is opgenomen, denkt men er in Belgie aan dat César Franck een kunstenaar van
groote beteekenis was.
Nu laten de nijd en de kleingeestigheid het toe, hem te huldigen Anders ware hij
een buitenlan der gebleven
In Luik is den eersten April zijn werk Les Béatitudes uitgevoerd, nadat wij reeds
vroeger Le chasseur maudit, op het Concert populaire hebben gehoord.
‘Il est mort, on va le jouer enfin.’
De beeldhouwer Joseph Rolat is belast met het ontwerp voor het gedenkteeken
van den toonkunstenaar César Franck. De kunstenaar wil daarin de Bêatitudes
verzinnebeelden of Francks werken te zamen vatten.
Twee plannen zijn tentoongesteld.
Beethoven. - Den 4n, 5n en 6n Mei zijn te Bonn a/R. de negen symphonieen van
Beethoven uitgevoerd, elken dag drie.
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Men heeft daarmede Beethovens ontwikkelingsgang willen schilderen. 't Is echter
aan twijfel onderhevig of hier wel eene geregelde ontwikkeling bemerkbaar is; van
de eerste tot de 9e zeker wel, maar hoe de dagteekening tusschen no 3 en no 5 verschilt
is moeilijker te zeggen...
In den Muzikalen wedstrijd van gebroeders Schott, te Brussel, is de Marsch, onder
de kenspreuk Alleluia, van den heer Martin Lunssens, tweeden prijs van Rome, des
jaars 1893, met algemeene stemmen bekroond.
De beoordeelaars waren: Peter Benoit, C. Bender, C. Gurickx, Balthazar-Florence,
Leopold Wallner.
Theoretische en practische muziekleer, ten gebruike der lagere scholen, middelbare
scholen en muziekscholen. Naar den algemeenen aanwijzer der Antwerpsche
Muziekschool opgesteld door FRANZ ANDELHOF, Bestuurder der Turnhoutsche
Vlaamsche Muziekschool, Laureaat der Muziekwedstrijden van Toulouse, Bayeux,
Bordeaux en Parijs. 1e deel. Gent, drukkerij A. Siffer, 1892.
Dit schriftje kan in de hand van eenen kundigen leeraar zijn nut hebben. Het maakt
‘geene aanspraak op nieuwe vinding’. De schrijver heeft ‘Peter Benoits grondstelsels
na willen streven’.
Nieuwerwetsche studie. - De Revue des cours et conférences kondigt zich en beveelt
zich vooral aan als een middel om de fréquentatien assidue der lessen aan de
hoogeschool te vervangen.
Ziedaar een vondstje, eene ezelsbrug, gelijk er geene tweede bestaat!
Ware het maar een brug! 't Is slechts een passerelle die het leven van den wandelaar
in gevaar brengt.
Van nederlandsche letteren wordt natuurlijk niet gesproken.
‘Prière de communiquer.’
Prijskamp. - De stad Antwerpen looft uit een' prijs van
fr. 500 voor een drama
fr. 500 voor een comedie
fr. 300 voor een blijspel
fr. 500 voor een zangspel.
Inzending vóór 1 September van het loopende jaar, bij den voorzitter des
Tooneelraads: D.J. Cupérus, Suikerrui, Antwerpen.
Bij Joh. C.M. van Mastrigt, uitgever te Arahem, verschijnen Nederlandsche
Mannenkoren, uitgegeven met medewerking van de heeren A.H. Amory te Arnhem,
C. Andriessen Jr. te Hilversum, Peter Benoit te Antwerpen, Mart. J. Bouman te
Gouda, N.A. Bouwman te Bergen op Zoom, C.H. Coster te Arnhem, J. Martin S.
Heuckeroth te Arnhem, R. Hol te Utrecht, Philip Loots te Haarlem, Jac. J. Ruijgrok
te Arnhem, Aug. Stille te Maastilcht, Bern. Zweers. te Amsterdam en anderen. No 1
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De drukkerij van Adolf Van Mullem Van Haelemeesch, Geerolfstraat, Brugge, geeft
uit Het Wonder Leven van den Heiligen Vincentius Ferrerius, predikheer, door
Pater J. Ghequiere, predikheer. Schoon boekdeel van 164 bladz. in-8o. Met 6 platen.
Prijs: 1 fr. (per post fr. 1,10).
Goedkoop aanbod van een uitmuntend werk. De Nederlandsche Boekhandel
(Bestuurder L.H. Smeding), St. Jacobsmarkt 44 te Antwerpen, verzendt het
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 1882-1892 (11 deelen) voor
30 fr., 1893, afl. 1 en vervolg per jaar fr. 8,40.
De Jonge Vlaming is een nieuw weekblad. Het kost twee franken in 't jaar. De
hoofdopsteller is Leo van Lee, te Brussel. De kenspreuk is ‘Stout en moedig vooruit’.
N.B. Vergelijk het artikel van het bestuur der Dietsche Warande in bl. 220, vlgg.
van 1894.
Antwerpen. - Prospectus is uitgegeven van het werk Geschiedenis van het voormalig
Minderbroedersklooster van Antwerpen, 1446-1797, door P. Fr. Stephanus
Schoutens, minderbroeder.
Dit werk, de vrucht van elf jaren opzoekingen, is hoogst belangrijk voor alwie de
Geschiedenis van Antwerpen aan het hert ligt.
Het boekdeel, 425 bladzijden in 8o uitmakende, zal met een 20tal platen, zoo in
als buiten den tekst, opgeluisterd zijn en slechts 3 fr. kosten voor alwie vóór den 1n
Juni 1894 er op inschrijft. Na den 1n Juni zal de prijs 4 fr. zijn.
De Heer Victor Bouton, ancien attaché au cabinet de Mr Delangle au Ministère de
l'Intérieur, verzoekt ons het volgende bekend te maken. En souscription, 15 rue de
Maubouge, à Paris. 2e émission de 15 exemplaires de l'armorial De Gelre, Héraut
d'Armes, 1334-1370, avec des suppléments de planches, d'armoilies, de texte, de
photogravures et de sceaux, en 8 vol. gd in 4o, à 500 fr. le vol. Les Tomes I, IV et V
sont en vente avec le supplément du manuscrit de Gotha.
Van Dyck. - De boekhandelaar Martinus Nijhoff in den Haag heeft onlangs van F.
Ongania te Venetië de eenige afdruksels aangekocht, die nog overbleven van zijne
bewonderenswaardige lichtdruk naar de Icones Principum Virorum doctorum,
Pictorum, Chalcographorum, Statuariorum, nec non Amatorum pictorioe artis
numero centum van Ant. van Dijck.
Deze prachtige uitgave, gedrukt op zeer groot Hollandsch papier, is slechts gedrukt
op een honderdtal exemplaren tot den prijs van fr. 150.
Er blijven slechts twaalf exemplaren over, die voor de liefhebbers tot fl. 40, fr.
84,50, of £ 3.6 te verkrijgen zijn.
Prijskamp voor Vlaamsche Letterkunde, uitgeschreven door de Maatschappij
voor Taal-, Kunst- en Letteroefening ‘De Vriend-
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schap’, ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan. Rousselare, 1844-1894.
A. 1o Geschiedkundig overzicht van het onderwijs der volkstaal in de lagere en
middelbare, vrije en staatscholen, het Vlaamsche land dóór, sedert 1830 tot den dag
van heden. 2o Invloed van het verfranscht onderwijs op de verschillige standen der
samenleving, met het oog op het maatschappelijk vraagstuk. 3o Aan te vangen werking
en geschikte middels om de verfransching tegen te gaan.
Minstens 200 tot 250 bladzijden in 8o. Prijs: 400 fr.
B. Twee Volksboekjes, elk van een zestigtal bladzijden opperwaard, waarin, onder
vorm ven verhaal of roman en in eenvoudigen trant, het socialismus met zijne
strekking en gevolgen uiteen wordt gelegd.
Die boekjes moeten in 't bijzonder dienen om een klaarder gedacht te geven van
die dwaalleer en om voor oogen te leggen waar zij, in 't werkelijk leven, den mensch
en gansch de Maatschappij naar toe leidt of zou kunnen leiden. Eerste prijs: 100 fr.
Tweede prijs: 75 fr.,
C. Geschiedenis van ‘De Vriendschap’ sinds haar bestaan.
Deze prijskamp wordt uitgeschreven onder de werkende leden alleen van ‘De
Vriendschap’. Het bekroond werk blijft de volle eigendom der uitschrijvende
Maatschappij. Prijs: 100 fr.
De mededingende werken moeten, vóór den 1n Oktober 1894 vrachtvrij ingezonden
worden aan den voorzitter Dr. Delbeke, te Rousselare.
Vleesch-kunst. - In een artikel der Féderation artistique, no 27, getiteld OEuvre
dechair flamande, zet Edgar Baes uiteen hoe de Belgische schilders moeten mijden
door de ‘buren’ aanzien te worden als varkensslachters en beenhouwers, die hun
ambacht hebben opgegeven om schilder te worden.
‘La glorification de la chair, c'est là ce qu'on a pris pour devise flamande.’ Niet
om de ontucht na te jagen, ‘mais c'est tout simplement la tendance du boucher ou du
marchand de bestiaux.’
Tablatuur. - Keinz heeft in een handschrift van Augsburg (Hs. 4o 218) berichten
over de Meistersänger in de 16e eeuw en eene lijst van zangers (1535-1614), alsmede
in eene hs. van Munchen (Egm. 8102), eene verzameling Meisterlieder van omtrent
1600 ontdekt.
(Jahrbuch der G.G. bl. 152).
P. Génard. - Voorbereid wordt te Antwerpen een feest ter viering van 50 jaren
onafgebroken werkzaamheid voor wetenschap en kunst, in de Scheldestad.
Gezelle. - Uit Arnhem bericht men ons dat het aan den heer Pol de Mont gelukt is,
te Arnhem eene groote geestdrift te verwekken door eene voordracht over de
verdienste van den dichter Dr. Guido Gezelle.
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Het Vlaamsche Volk. - ‘De Katholieke Vlamingen zouden als onmachtig
uitgescholden (???) en veracht worden, indien het nieuwe dagblad Het Vlaamsche
Volk niet in het leven kon treden.’
Belfort.
Indien de Vlamingen ernstig onderwijs in hunne taal en aloude zeden ontvangen,
zullen zij, zónder of mét een groot dagblad, o v e r e e n i g e j a r e n , zoo ooit, niet
meer ‘uitgescholden’ worden (Verg. hierboven bl. 220). ‘Wees meester van de taal,
zoo zijt gij 't van 't gemoed,’ zegt Bilderdijk.
Red.
† Fr. Wilh. Weber. - De in de geheele Nederlanden, in Zuid en Noord geliefde
westphaalsche dichter is ons sedert 't verschijnen der tweede aflevering van dit
tijdschrift op zijn 80e jaar ontvallen.
Dr. de Lepeleer heeft hem, gelijk ieder weet, eene kroon opgezet, door zijne
vertaling, reeds in tweeden druk verschenen.
Weber was een dichter van Gods genade. In 't geheel geen moderne dichter, gelijk
dit m e e s t a l wordt verstaan.
Bij hem vindt men geen spoor van moderne sentimentaliteit; gezond, krachtig zijn
zijne tafereelen en tonen. Elmar en Hildegunde uit Dreizchnlinden zijn geene door
liefde verwekelijkte schepsels. Hier is geen ‘Weltschmerz’ of hoogmoedige verachting
van het bestaande. Het leven met al zijne edele uitingen aanvaardde de dichter; het
bewustzijn van plicht, bij gelatenheid in tegenspoed, zijn doorklinkende thema's van
zijne schepping.
Als Christus adelt hij den arbeid. Diep godsdienstig, dringt hij toch zijne stemming
anderen niet met geweld op, maar zijne reine overtuiging, zijn schoonheidszin en
bescheidenheid winnen aller hart en slaan het in banden. Zijn spreuk was:
‘Es ist kein Heil als nur im Kreuz zu finden’. Dat is: ‘In cruce salus’ - Na lijden,
komt verblijden.
Koninklijke Akademie. - Zitting van den 23n Maart. De heer Naber geeft een verslag
over den wedstrijd der latijnsche poëzie. Prof. Kern geeft een bericht over de
ontcijfering van de inschriften aan den Orchon, door Thomson, enz. Prof. Beets biedt
eene verzameling hss. ten geschenke, waarbij stukken van Hooft, Vondel, Const.
Huygens, enz.
- Zitting van April. Uitslag van den wedstrijd in latijnsche verzen De bekroonden
zijn twee Italianen: Pietro Rosati en Raffaelo. Cavoz-Zavi.
Prof. Faleton houdt eene voordracht over de ‘Rechten der patricische gentes te
Rome’.
Aardig, hoe wij hier pletselijk weder naar Latium worden overgebracht. ‘Qui nous
délivrera’ enz.?
Koninklijke Vlaamsche Academie. - Zitting van Maart; Voordracht door den heer
Hiel van een gedicht aan 't historisch jaar 1382 gewijd.
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Lezing van verslagen van ingezonden werken, enz.
Zitting van 18n April. Benoeming der commissie tot voorstel van candidaten voor
de openstaande plaatsen.
Mededeeling betreffende ter beoordeeling ingezonden werken.
De afdeeling van Bio- en Bibliographie doet weten hoe hare werkzaamheid steeds
vooruitstreeft en hoe zij rekent op de ondersteuning der regeering.
Er worden verschillende boekwerken aangeboden.
Prof. Alberdingk Thijm overhandigt de Levensschets van wijlen J.W. Brouwers,
op last der Academie geschreven en ter opneming in het Jaarboek bestemd.
Zuidnederlandsche maatschappij van taalkunde. - Zitting van d. 8n April. De
heer Pol de Mont houdt eene voordracht over Michiel De Swaen, geboren te
Duinkerken en deelt eene keur uit 's dichters werken mede.

Uit de Schelde gespat.
Bij 't verschijnen dezer aflevering zal de groote tentoonstelling reeds geopend zijn.
In de maand Juli hopen wij daarvan een verslag te geven, bijzonder wat dat gedeelte
betreft, wat men ‘Kunst’ pleegt te noemen.
Zeker bezitten de teekenaars en de uitvoerders der voorloopige gebouwen verdienste
als kunstenaars, doch iets ‘voorloopigs’, ‘provisorisch’ te moeten samenstellen wat
een monumentaal uitzicht heeft, is altoos lastig en een ‘misselijk beginnen’. Wordt
het in den geest van het ‘provisoire’ behandeld dan klaagt het publiek, doet men het
niet, dan klaagt de wezenlijke, echte ernstige kunstvriend.
Wij zullen daarom met de uitvoerders niet te recht gaan en spreken slechts een
woord van lof voor de heeren Léon Hiart en Humblet met hunne onder-ondernemers.
Even moeielijk is de taak van den toonzetter die eene ‘gelegenheidscantate’ moet
schrijven. Ten minste indien men dit woord opvat als ‘eene gedwongen fraaiigheid’.
Eene grootsche ‘gelegenheid’ kan evenwel elken waren kunstenaar tot geestdrift
stemmen en zijn hart verheffen. Vondel was bij uitnemendheid ‘gelegenheidsdichter’,
en Göthe zegt ergens dat alle ware dichters ‘gelegendheidsdichters’ zijn.
Aldus opgevat had Benoit eene schoone taak te vervullen en hij heeft die (vier
orkesten waren er eigenlijk niet voor noodig) met glans vervuld in Le Génie de la
Patrie: 1200 uitvoerders. De bewondering was algemeen: ‘Fresque musicale
rubénienne!’
Er zullen in den loop van den zomer minstens 400 concerten bij de tentoonstelling
gegeven worden.
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De versiering van de Belgische afdeeling is bezorgd door de kunstenaars Larock,
Looymans, De Mesmaeker, Baseleir, Lemmens, van Roy, Pierre, Haeck, Doré en
De Beuckelaer. De heeren Verhulst en Kerckx zijn met de algemeene versiering
belast geweest. Vier duizend vierhonderd vierkante meters werden (als wij wel
onderricht zijn) in drie weken tijds beschilderd, après une étude approfondie.
In Oud-Antwerpen zullen de gebouwen ook met de gewijde en ongewijde voorwerpen,
beelden, uithangborden, enz., versierd zijn, die ook het innerlijke leven der vroegere
bewoners herinneren. O.L. Vrouw, Karel de Groote, Godfried van Buljoen, Jan I,
Philips de Goede, Karel V, vinden er eene plaats. Een Calvarieberg is achter de kapel
aangebracht.
Oud-Antwerpen zal electrisch verlicht zijn. 't Ware trouwens de oudheidkunde
wat al te ver drijven, de verlichting der 15e en 16e eeuw aldaar te willen handhaven.
De moderne (!) zeden mochten van die duisternis misbruik maken.
Een luchtkasteel (ballons Tokiansky) zal voor de eerste maal, zoolang de wereld
staat, verwezenlijkt worden.
In wat lager lucht zullen er lucht-snelwielers vliegen (een lesje voor Wagner's
Walkuren!)
Een man zal in de lucht zwemmen (aux nageoires aériennes) gelijk de dichter en
de adelaar zich ten hemel verheffen.
Uit Congo vertoont zich per schilderkunst de stad Matadi met de bruischende rivier
aan haren voet. Zwaar is de lucht, zwart is bijna elke boom, kaal zijn de rotsen, maar
de locomotieven worden met rozenhout gestookt.
De straat van Cairo, door den heer Kieken bezorgd, is zeer schilderachtig. Tachtig
egyptische mannen en vrouwen loopen er in rond en voeren den buikdans uit, tot
verwondering der omstanders. Zoo trekken ook de Zoeloes veel menschen: elf mannen
loopen en kruipen er in hunne hutten: een waar zinnebeeld van hetgeen in Europa
geschiedt, om den t e m p e l v a n d e n r o e m (?) binnen te komen.
Afscheid. Tot Juli, waarde lezers! Neemt voorloopig deze ‘Scheldespatten’ voor lief
gelijk ze zijn.
Red.
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Nicolaas Beets
Dietsche Warande, bl. 300.
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Dichtkunst, letteren
De Oorringen,
van M. Janitschek(1).
III.
DEN volgenden dag ontving de geestelijke het bezoek van een vriend, die voor enkele
dagen zijn intrek in de pastorie nam. Hem bleef geen enkel vrij oogenblik meer over,
want hij hield zich voortdurend bezig met zijn gast, die voor het eerst de streek
bezocht. Ofschoon pastoor Christiaan meer dan eens aan het kind dacht, dat zijne
bezorgdheid gaande had gemaakt, vond hij geen tijd zijne bekeeringspogingen voort
te zetten. Hij klom met zijn ambtgenoot bergop, bergaf; men bezocht andere priesters
uit den omtrek, ging enkele bouwvallen zien en ondernam groote wandeltochten
door de bergen. Ofschoon de beide mannen reeds bejaard waren, pastoor Christiaan
was reeds over de zestig, wedijverden zij met elkander in vlugheid en wandellust.
De bezoeker was voornamelijk op-

(1) Zie hierboven bl. 279.
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getogen over de dorpskerk van zijn vriend, een oud echt gothisch gebouw, zonder
bijzondere versiering, met een door den tijd half weggeslagen, scheven klokkentoren.
De Madonna op het hoofdaltaar maakte vooral indruk op den eenvoudigen, landelijken
geestelijke. Het was een uit hout gebeeldhouwde, fraai beschilderde figuur der moeder
Gods, die met het kind Jezus op den arm op een troonzetel was geplaatst. Alle twee
jaren veranderden vrome vrouwen het kleed der Heilige Maagd, toorden het met
nieuwe versierselen, hingen haar een anderen mantel om en schonken haar een
nieuwen krans van zelfvervaardigde papieren bloemen. Zij had fraaie blonde lokken,
die haar vrij over den rug afhingen een snoer om den hals, aan elken vinger een ring
en aan hare ooren waren schitterende ringen bevestigd. Men hoopte dat bij het
eerstvolgende huwelijk de bruid haar sluier aan het beeld zou schenken; want voor
eene Moeder Gods was haar hulsel al heel armoedig.
Op den vijfden dag na de aankomst van pastoor Christiaan's vriend, zag men de
beide oude heeren arm in arm door het dorp wandelen. Zij werden op den voet gevolgd
door een kleinen facchino met een reiszak, en de lieden zeiden tot elkander: ‘Daar
gaat de vreemde weg; wij zullen thans ons uurwerk terugkrijgen.’ Want men kon
zich gemakkelijk voorstellen dat de geestelijke zoolang hij gezelschap bij zich had
gehad, alle stiptheid had laten varen. De goede menschen vergisten zich echter
deerlijk.
Reeds den volgenden dag viel er iets ongehoords voor. Klokslag twaalf uur, en
dit was nog nimmer voorgekomen, liep pastoor Christiaan door het dorp heen. De
boeren lieten den tinnen lepel, waarmede zij juist polenta gegeten hadden uit de hand
vallen en staarden hem ontsteld na. Wat had dit te beduiden? Zij konden het zich
niet verklaren.
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Langzaam schreed de priester langs den stoffigen straatweg heen, steeds verder en
verder. Nu en dan ontmoette hij gansche groepen lieden in feestgewaad, jubelende
knapen, opgewonden jonge paartjes en kinderen met groote koeken in de hand. Het
was kermis te Fondo, en dat was juist de reden waarom pastoor Christiaan zich alhier
vertoonde.
Hij behoefde echter niet lang te zoeken naar hetgeen hij vinden wilde. Midden
onder een groep jonge, vroolijke meisjes zag hij Assunta op zich afkomen. Zij bleven
allen staan en kusten den grijzaard de hand. Ook zij deed zulks. Hare vingeren hielden
een verborgen voorwerp omsloten.
Pastoor Christiaan behoefde haar niet te vragen wat zij zoo behoedzaam bij zich
droeg. Hare stralende gelaatstrekken verrieden het hem. Maar toch deed hij het, en
zij gaf hem met schitterende oogen ten antwoord: ‘De Oorringen.’
‘Wel, die zou ik ook wel eens willen zien,’ hernam hij, en zich tot de overige
meisjes wendende, sprak hij: ‘Gaat maar vast door, kinderen, wij halen u zoo
aanstonds in.’
‘Zij zal een boetpredikatie ontvangen,’ fluisterden de jonge deernen en liepen met
vluggen tred verder. Assunta opende vol trots het doosje. Daarin lagen de twee
zilveren ringen; zij waren bijna zoo groot als armbanden. ‘Geheel en al zooals men
ze te Rome draagt,’ had de koopman verklaard.
‘Daar zijn ze dus,’ mompelde de geestelijke en schudde bedenkelijk het hoofd.
‘Zeg mij eens, welk offer hebt gij gebracht om uwe ijdelheid te bevredigen?’
Assunta staarde den spreker volkomen schuldeloos in het gelaat: ‘Een offer
gebracht? Lieve Hemel, zulk een groot offer was het niet,’ meende zij, dat zij naar
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de fabriek gegaan was. Hare moeder had het haar vrijwillig zwaarder doen vallen,
door het treurige gezicht, waarmede zij haar voortdurend aanblikte; maar daaraan
was moeder zelve schuld. Waarom had zij haar het noodige geld niet gegeven?
‘Enkel en alleen omdat zij het niet had,’ gaf de priester ten antwoord.
Dat kon zij niet gelooven, verzekerde Assunta. Het ontbrak hare moeder toch aan
niets. Zij had mooie kleederen; bij ieder Paaschfeest een lammetje op tafel, en vier
koeien en een paard op stal; haar huis en tuin behoorden haar toe. Waarom zou zij,
die alles bezat, juist het noodzakelijkste ‘geld’ missen?
‘Waarom? Dat zal ik u zeggen.’
De geestelijke en Assunta liepen op hun dorp toe. Nergens in den omtrek zag men
een sterveling. Assunta's makkertjes waren sedert lang in de verte verdwenen. De
priester begon:
‘Achttien jaar geleden werd het huisje op den heuvel, dat gij zoo goed kent,
bewoont door een braven jongeling met zijn vader. Hun tuin stond vol groenten en
bloemen, en daarenboven bezaten zij nog een klein maïs-veld. De vader stierf en liet
den zoon als erfgenaam achter. Deze begaf zich naar Fondo en haalde aldaar zijne
sedert lang geliefde bruid af. Ik zegende hun huwelijk in. Het was een
beminnenswaardig paar, en in hunne woning schenen zij een paradijs te vinden.
Ofschoon beiden zonder fortuin waren, ging het hun zeer goed. Alles wat zij voor
hun dagelijksch onderhoud behoefden, werd hun door veld en tuin verschaft.
Buitendien bezaten zij nog eenige koebeesten. Na verloop van twee jaren werd hun
een dochtertje geschonken, dat ik als Assunta op het doopsregister inschreef. Hun
geluk was ten top gestegen.
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Op zekeren dag verscheen er een vriend van Matteo, een sombere man, over wiens
middelen van bestaan en doen en laten niemand iets naders wist te vertellen. Hij zelf
verklaarde hooghartig dat hij geld bezat. Ik geloof niettemin dat hij enkel en alleen
leefde van de opbrengsten van allerlei duistere ondernemingen en gewaagde zaken.
Maar genoeg daarover, hij kwam dus bij Matteo aan huis: eenmaal, tweemaal, en
daarna meer. Hij woonde te Bozen en kwam van daar met zijn paard hierheen rijden.
Het gebeurde eens dat hij Matteo, dien hij klaarblijkelijk voor rijk hield, om geld te
leen vroeg. Matteo lachte hem uit en verzekerde dat hij slechts eens per jaar eenig
geld bijeen had, als het veemarkt te Bozen was en hij zijne jonge koebeesten goed
van de hand kon doen. De ander dreef daarop den spot met hem.... Van dit oogenblik
af waren zij veel met elkander in gezelschap. De zorgen, die aan den tuin te besteden
waren, werden verwaarloosd; de dieren verkregen spoedig te weinig en slecht voedsel,
waardoor zij weinig melk gaven. Het meest van allen was echter de arme vrouw
Biondi te beklagen, Zwijgend en vol geduld droeg zij haar droevig lot en sprak met
niemand over de veronachtzaming waaraan men haar onderwierp. De kleine Assunta
zag haar vader soms in geen weken, want hij had tot gewoonte aangenomen meer
bij zijn vriend dan in zijn gezin te vertoeven.
Op een keer dat hij nog langer dan gewoonlijk met den vreemdeling had
rondgezworven, keerde hij 's nachts met stralende oogen huiswaarts en wierp Anna,
die slapeloos en met bekommerd gelaat te bed lag, eene beurs vol geld in den schoot.
Zij ontstelde hevig. Hij lachte echter en verzekerde dat zij het geld gerust mocht
aannemen, hij had het met eerlijk spelen verdiend. Zij roerde geen penning van dit
geld der zonde aan en
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borg het in een kastje weg. Na verloop van eenigen tijd kwam hij op een dag het huis
binnenstormen, en riep zijne vrouw toe of zij reeds alles uitgegeven had, want hij
had geld noodig. Rustig wees zij hem de plek aan, waar het geld verborgen lag en
verklaarde hem dat zij er geen soldo van had besteed. Vroolijk ledigde hij den inhoud
der beurs in zijn zak, waarop hij zich wederom verwijderde. Hoe slecht het der arme
vrouw in die dagen ging, kunt gij u voorstellen. Zij had haar veld, haar tuin en stal
te verzorgen, moest hare woning in orde houden, bovendien lag er nog een klein kind
in het wiegje, terwijl zij bijna geen bete brood meer bezat. Maar zij had een
bewonderenswaardig gemoed. Als zij weende, begonnen hare lippen reeds weder te
glimlachen.
Slechts ééne zaak nam zij ernstig op: dat geen vreemde ooit haar waren toestand
zou vernemen. Arme dwaze! Ofschoon zij niet klaagde (ik was de eenige bij wien
zij het hart uitstortte), zag toch eenieder hoe slecht het haar ging. Hare ingezonken
wangen en armelijke kleederen, hare voortdurende verlatenheid, dat alles getuigde
genoegzaam voor haar ongeluk.
Eens keerde Biondi weder en eischte geld van haar. Zij lachte hem droevig toe.
Van waar zou zij geld nemen, zij die bijna verhongerde? Hij rukte op ruwe wijze de
kast open, greep haar zwart zijden trouwkleed, dat zij hoog in eere had gehouden,
en verwijderde zich daarmede. Zij verzette geen voet om hem na te snellen en haar
eigendom terug te vorderen, maar wierp zich op de knieën en smeekte God om kracht
en geduld. Niet lang daarna kwam Matteo midden in den nacht te huis. Toen zijne
vrouw niet snel genoeg naar zijn zin opendeed, sloeg hij een venster in en klom het
vertrek binnen. Hij riep Anna toe dat zij
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hem geld moest geven. Rustig antwoordde zij hem dat zij er geen had. Hij was
beschonken en zocht in alle hoeken des huizes naar voorwerpen, die hij daarginds
te Bozen verkoopen kon. Terwijl zij hem sprakeloos zijn gang liet gaan, werd hij
woedend. Zij was gedwongen in het holst van den nacht, met haar kind op den arm,
het huis te ontvluchten, om haar leven tegen zijn toorn te beschermen. Ditzelfde
tooneel herhaalde zich nog dikwijls daarna. Toen hij niets meer in huis te verkoopen
vond (hij had zelfs de koebeesten uit den stal weggenomen) dreigde hij haar met een
mes, zoo vaak zij hem geen geld kon verschaffen. Hij had geld noodig, veel geld,
opdat hij met het spel terug mocht winnen wat hij reeds verloren had. Zij bezat niets....
in het geheel niets meer om hem te geven.
Op een morgen vond men Biondi in zijn bloed badende op straat liggen. Aangezien
hij zijnen kameraden zijne speelschulden niet afbetaalde, hadden zij wraak op hem
genomen. Hij was echter niet dood. Na eene langdurige bezwijming, want hij had
ongeloofelijk veel bloed verloren, keerde hij tot het leven weder, en zag een bleek,
ingevallen vrouwengelaat over de lompen heengebogen, waarop hij rustte.
“Wie zijt gij?” vroeg hij zoodra hij zich weder wat helderder bij het hoofd gevoelde
“Waar ben ik? Waar is mijne vrouw?”
Een wonderbare glimlach verlichtte het over hem gebogen gelaat en zij fluisterde:
“Wel Matteo, uwe vrouw bevindt zich bij u. Houd u bedaard, arme man, alles zal
nog goed afloopen.” Na deze woorden vernomen te hebben, zag hij haar lang in het
gezicht, keerde zich naar den muur toe en weende bittere tranen.
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Toen hij eindelijk weder opstond was hij een gebroken man, tot niets anders meer
bekwaam, dan speelgoed voor zijn kind te snijden of hout voor zijne echtgenoote te
kappen. Anna verzorgde hem zoowel als het kind. Dag aan dag, stond zij even na
middernacht op en spon tot het aanbreken van den dageraad. Dan ging zij in den tuin
arbeiden, tot het uur toe waarop zij het schrale middageten moest bereiden. Later op
den dag begaf zij zich naar het veld. Haar eerste uitgang was, toen zij zich op zekeren
dag beladen met een stuk zelfgesponnen linnen en eenige bossen asperges, naar
Bozen begaf. Zij trad bij Lionardi binnen, daar droeg zij haar koopwaar heen.
“Wij koopen niets,” zeide de vrouw van den winkelier, die met hare zaken bezig
was.
“Ik verlang geen geld,” stamelde Anna, met moeite hare tranen bedwingend, “maar
slechts eenige uwer waren.”
Gij weet, Lionardi is de eigenaar van het groote handelshuis. Men verkrijgt bij
hem even goed brood, als zijden kleederen, vruchten uit het Zuiden, schoenen, en
om kort te gaan alles wat men slechts kan behoeven. Anna's woorden veranderden
het geval. “Welke waren verlangt gij?” vroeg men haar. “Voor ditmaal slechts brood,”
stotterde zij beschaamd. “De mijnen hebben sedert lang geen brood meer gegeten
en die altijd wederkeerende polenta-kost verzwakt zoo.” Men overhandigde haar
eenige ponden wittebrood en nam hare asperges daarvoor in ruil. Het lijnwaad wilde
men niet hebben, het was te grof.
Eenige weken later verscheen de bleeke vrouw andermaal in den winkel. Zij bracht
een korf met groenten. “Ik verlang geen geld,” herhaalde zij, “maar slechts wat koffie
en suiker, en als het er op
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over kon schieten, ook een stukje worst. Overgelukkig keerde zij huiswaarts.”
Gij kunt u voorstellen, hoe dikwijls de vrouw den moeielijken bergweg die zich
vijf uur ver uitstrekt moest afleggen, voor dat zij op zekeren dag zooveel vruchten
uit haar tuin bij een had, dat zij er een suikerbrood voor in ruil naar huis mocht nemen.
Zij ruilde het met Francisco tegen een geitje. Thans was haar vurigste wensch vervuld.
Men had weder een geitje in huis; aanvankelijk was het dier voornamelijk tot Assunta's
nut en vermaak bestemd, dat aan het beestje een speelkameraadje gevonden had.
Maar later zou het ook melk geven, iets wat de zieke man en het kind zoozeer
behoefden..... Na verloop van een winter, waarop de honger weder herhaaldelijk
Biondi's woning binnensloop, brak er een bijzonder vruchtbare zomer aan. De tuin,
dien Anna in het zweet haars aanschijns omgespit, beplant en begoten had, stond vol
van de heerlijkste vruchten. Anna, die hare groenten niet meer in korven over kon
brengen, kocht bij Lionardi een kleine handkar, waarop zij wekelijks hare reusachtige
asperges, hare meloenen en al de voortbrengselen van haar tuin naar den winkel
voerde Men gaf haar telkens de verlangde waren in ruil voor de meêgebrachte zaken,
en aan het eind van den zomer stond er op stal een bokje naast de geit.
In den herfst stierf Biondi. Toen hij zijne laatste uren voelde naderen, kroop hij
uit bed, knielde voor zijne vrouw neder en kuste haar kleed. Spreken kon hij niet
meer. Daarna overleed hij..... De asperges van vrouw Anna werden te Bozen beroemd;
alle groentenhandelaars wilden van haar koopen. Maar zij reed gelijk te voren haar
kar naar Lionardi toe en laadde aldaar hare vruchten af. Nooit vroeg zij geld, maar
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slechts de voorwerpen die zij in huis behoefde. Spoedig bracht zij ook het een of
ander fraaie kleed voor Assunta of voor haarzelve mede terug. Na verloop van tijd
bleek de kar te klein te zijn, en schafte zij zich een wagentje aan met een paard er
voor Ronduit gezegd, vrouw Anna had slechts behoeven te spreken: geeft mij geld
voor mijn waar, om ruimschoots genoeg huiswaarts te kunnen brengen. Doch zij
wilde geen geld. Met hare zwakke vrouwenhanden had zij huis en hof wederom tot
welvaart gebracht, haar echtgenoot verpleegd, alle zorgen van haar kind afgeweerd.
Na verloop van jaren is Anna Biondi eene welgestelde vrouw geworden. Haar uiterlijk
heeft zijne vroegere jeugd herwonnen. God is met haar, en daarom is zij zoo schoon.
In haar huis is echter geen cent te vinden. En thans weet gij het waarom uwe moeder
die oorringen niet voor u gekocht heeft.’
De geestelijke had zijn verhaal geëindigd Zonder het te weten, had hij, zooals bij
elke, sterke gemoedsaandoening die hem aangreep den hoed van het hoofd genomen.
De herfstwind speelde met zijne dunne grijze lokken en droogde zachtkens de oude
oogen, die onder het spreken vochtig waren geworden. Toen hij evenwel om zich
heen blikte, ten einde op het gelaat van het jonge meisje de uitwerking zijner woorden
te lezen, was Assunta verdwenen. Hij zag nog slechts een tipje van haar rooden rok.
Zij snelde tegen den heuvel op en verdween in haar huisje.
Pastoor Christiaan stond een oogenblik besluiteloos. Zou hij bij de twee vrouwen
binnengaan? Doch misschien viel daarbinnen wel een tooneel voor, waarbij zijne
tegenwoordigheid overbodig was. Hij hoopte heimelijk dat de moeder of de dochter
zich, in den loop van den middag bij hem zouden aanmelden; maar hij
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vergiste zich. Geen van beiden liet zich, hetzij in de pastorie, hetzij in de kerk, zien.
Zou hij zich dan in zijne hoop bedrogen vinden? Zou het verhaal zonder uitwerking
op Assunta gebleven zijn? Zou de ijdelheid de vatbaarheid voor het goede reeds in
haar verstikt hebben?
Zuchtend trad de grijsaard tot bij middernacht zijne kamer op en neêr. Groote
God! was het eigenlijk niet onzinnig van hem zich zoozeer met het lot van anderen
bezig te houden? Hij had zijn plicht als zieleherder volbracht; wat verder geschiedde
ging hem immers niet aan? En toch maakten de bewoonsters van het huisje sedert
jaren zijn trots uit! Zoo vaak er op het dorp het een of ander kwaad ofwel eene zonde
gepleegd werd, troostte hij zich altijd met de gedachte aan haar en zeide tot zichzelven:
‘Zoolang er nog dergelijke zielen leven, behoeft men niet te wanhopen.’ Moesten
echter ook dezen eenmaal bezwijken, dan, hij gevoelde het, zou zijn kinderlijk geloof
een zware slag worden toegebracht.
Bedroefd ging de oude man ter ruste: ‘Men beweert altijd dat ongehuwde lieden
niet weten wat zorgen zijn,’ bromde hij, ‘alsof wij bij voorbeeld niet vrij wat meer
familiezorgen hadden, dan een getrouwd man! Mijne gemeente telt achthonderd
zielen. Dagelijks moet ik mij over de menschen ergeren. En thans zullen ook de
besten hunner den duivel in de armen loopen. Op mijn woord, indien onze Lieve
God over dit dorp zwavel en vuur liet regenen, zou ik niet kunnen handelen zooals
Abraham die thans zalig in den Heere is, want ik zou geen enkelen rechtvaardige
kennen, om wiens wille ik erbarming kon vragen.’
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IV.
Den volgenden morgen ontwaakte de pastoor vroeger dan gewoonlijk. De koster had
juist het Ave-Maria geluid, en er moest nog een uur voor de vroegmis verloopen,
toen de geestelijke reeds de pastorie uittrad. In de verte lag de Ortler met zijn trotsch
gevolg nog in nevelen gehuld. Aan de lucht was geen spoor van den aanbrekenden
dag te ontdekken. Om hem heen zag alles er somber en droefgeestig uit.
‘Laat ons tot de Madonna gaan,’ sprak pastoor Christiaan en ontworstelde zich
met geweld aan het drukkende gevoel van eenzaamheid, dat zijn hart en ziel beklemde.
Hij wilde de deur van het kerkje openen, maar zij stond reeds aan. Verbaasd liet
hij een blik door de duistere ruimte zweven; in de schaduw van een zuil ontdekte hij
eene gestalte, die hem voorbijstormde en de kerkdeur uitsnelde.
‘Assunta!’ stamelde de priester. En plotseling rees er eene donkere gedachte bij
hem op. Indien er nog een tweede persoon aanwezig ware! Als zij de kerk eens tot
eene ontmoetingsplaats had gebruikt!
Met woedenden blik naderde hij het hoogaltaar. Het altaarkleed was verschoven.
Een straal der godslamp viel op het hoofd der Madonna en weerkaatste zich in een
schitterend voorwerp.
De geestelijke blikte naar omhoog. Was het mogelijk?
In de ooren der Madonna hingen glanzend en blinkend Assunta's zoo vurig begeerde
oorringen.
‘En ik, ellendig mensch, heb dat kind durven verdenken!’ riep de pastoor uit.
‘Maria, vergeef mij, uw dienaar is slechts een zondig heethoofd en dwaas. Assunta,
gij moedig en rein kind!’
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Hij holde de kerk uit. Als een jongeling spoedde hij zich door de Dorpstraat, tot naar
de plek van waar hij het huis op den heuvel zien kon. Aldaar bleef hij staan. Boven
het dak was zoo juist de ochtendster opgegaan.
Pastoor Christaan nam den hoed van het hoofd: ‘Assunta, gij zijt behouden!’
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Bouw-beeldhouwkunst, enz.
Jan Van Ruysbroeck,
bouwmeester des stadhuistorens van Brussel en zijne familie, volgens
oude oorkonde medegedeeld
door J.-F Kieckens, S.J.
ZEER weinige bijzonderheden zijn tot hiertoe gekend rakende Jan Van Ruysbroeck,
geheeten Vanden Berghe, die in 1449 gelast werd met het opmaken van den prachtigen
stadhuistoren, het pronkstuk der hoofdstad van België.
In 't jaar 1840, deelde Heer Alfons Wauters, sedert archivaris van Brussel, den
uitslag zijner opzoekingen mede in het dagblad L'Emancipation. - Een jaar later
verscheen hetzelfde opstel, met nieuwe aanteekeningen verrijkt, in den Messager
des sciences historiques de Belgique.(1)
Dit kunstrijk artikel bevatte de volgende punten:
1o ‘Den eedt van meester Jans Van Ruysbroeck,

(1) Bl. 205-248: Recherches sur l'hôtel-de-ville de Bruxelles, l'époque de sa construction et la
destination de ses parties. - L'Emancipation van 10, 15 en 24 September 1840
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meester van den steenwerke van den torre van de Stad Raethuijse op de Merct’;
‘De ordinancie van Meester Jan Van Ruysbroec voirs. daer hij bi den
2
rentmeesteren op ontfangen is den 23 van januario int jaer XIIIIe en XLVIII’;
(1449, n.s.).
o
Dat Jan Van Ruysbroeck, in 1421, dus nog in zijnen vroegen leeftijd, met
3
zeven andere borgers, als gemeentemeester verkoren werd, na den bloedigen
zegepraal dien de ambachten behaalden over den edeldom die tot dien tijd toe
de stad Brussel beheerscht had.
o
Eindelijk, dat Jan Van Ruysbroeck ook ietwat aan de St-Goedelenkerk werkte,
4
en dat hij in dienst trad van Philippus den Goeden, als bouwmeester der vorsten
van 't Burgondisch huis. (12 Juni 1459.)
o

Ongeveer twintig jaren later, toen Alexander Pinchart, sectieoverste der Algemeene
archieven des Rijks, zijne aanteekeningen uitgaf aangaande kunst, wetenschap en
letteren, vernam men dat Jan Van Ruysbroeck, met zijn zoon, ook Jan genaamd en
bouwmeester gelijk zijn vader, door Philippus den Goeden, in 1461, belast werd met
het opzicht over het vervoeren der marmersteenen die te Dijon moesten dienen om
den grafzerk van Philippus den Stouten op te maken(1)
Een andere zoon, Willem, werd, na 1462, met zijn vader ingeschreven in 't boek
‘van den heyleghen Cruce op Couwenberch’(2). Van dezen Willem is er geene melding
meer in de oorkonden waarvan wij spreken gaan; hij moest dus, in 1484, reeds
overleden zijn.
De Ligger der Kerke-goederen der Sint-Niklaaskerk van Brussel, behelst in zijn
eerste boekdeel, eenige

(1) Archives des arts, sciences et lettres, 1re série, bl. 260-261.
(2) Ibid. 2e série, bl. 154.
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stukken, die ons verscheidene andere leden der familie van Jan Vanden Berghe doen
kennen. Wij schrijven er hier het volgende van af, waaruit blijkt dat Jan Van
Ruysbroeck met Anna Meerts trouwde, die dochter was van Jan Meerts,
‘tennenpotghietere’ en van Mechtelt Gorijs. Hunne zonen waren (behalve Willem,
niet meer vermeld): Jan, die in 't huwelijk trad met Katheline Schelkens, en Jacob;
hunne dochters: Joanna, getrouwd met Jan Eggericx, en Margriete, die bij haren
man Henric Van Wayenberghe twee kinderen won, te weten: Henric en Margriete.
Aldus getuigt het volgende:
‘Cont sij allen dat Jan Van Ruysbroeck, geheeten Vanden Berge, soen Jans Van
Ruysbroeck, geheeten Vanden Berghe, meesterwerckmans vander metselrien
tscoenincx van Vranckerijcke, die hij hadde van wijlen Annen Meerts, sijnen wijve
was... Jacoppe Van Ruysbroeck, geheeten Vanden Berghe, des voirz. Jans brueder,
ende Henrickx ende Margrieten van Wayenberghe, kinderen van Henric van
Wayenberghe, die hij heeft van wijlen Margrieten Van Ruysbroeck, die men hiet
Vanden Berghe, sijnen wive was, suster doen sij leefde der voirz. Jans en Jacops
Vanden Berghe...’ Dit stuk werd opgemaakt den 22n November 1486.(1)
Wij laten een brokstuk volgen waaruit blijkt dat de familie Van Ruysbroeck een
huis bewoonde der straat die naar de ‘gemeyne merct’ leidt, dus der Boterstraat:

(1) ‘Den brief dair de IX geestelijken plaetsen mede af gequeten hebben een mudde rox erffelic,
dair Jansz. Van Ruysbroeck hadde op haer gedeelte. (Archief van Sinte Niklaas, Ligger der
Kerke-Goederen, I, fol. clxxviij verso sqq.)
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‘Cont sij allen dat Jan Van Ruysbroeck, geheeten Vanden Berghe, soen Jans Van
Ruysbroeck, geheeten Vanden Berghe, dien hij hadde van wilen Annen Meerts, sijnen
wijve was, ende Katheline, geheeten Scelkens des voirz. Jans wethtich wijf, hebben
gekendt ende gelijdt dat mids opdrachten ende overgeven van den vierendeele van
eenre woeninghen met hueren gronde ende toebehoerten gelegen tusschen de gemeyne
merct ende Sinter Claes kerke, bij na tegen over thuys den Roelant, in welke woeninge
de voirz. man ende wijf jngeboirdichlic woenen...’ (13 October 1486)(1)
In dezelfde Boterstraat woonden de schoonvader en schoonmoeder van Meester
Jan Van Ruysbroeck, Jan Meerte of Meerts, en Mechtelt Gorijs, die dochter was van
Jan Gorijs. Mechtelt Gorijs werd weduwe omtrent het jaar 1481, volgens een oorkonde
in 't latijn, voorafgegaan van deze korte mededeeling (fol. cxviijcxix r):
‘Gheeft de Weduwe wilen Jan Merts van haren huyse aan sinter Claes. vj. st. gr.
br. der cotidianen waer af de capellanen hebben voir haer ende haars mans
jaergetijde, ij. st. gr. braban, te samen vj st. gr. br.’
Dit huis, aldus belast, staat in deze woorden aangeduid: ‘Et specialiter medietatem
domistadij et domus ante et coquine retro superstantia, et suarum aliarum
pertinentium sitorum prope ecclesiam beati Nycholai jn Bruxella, in vico eunte a
communi foro opidj Bruxellensi versus dictam ecclesiam, inter bona

(1) ‘Den brief waer mede de IX geestelijken plaetsen vercocht hebben Janne Van Ruysbroeck
ende sijnder werden t'vierendeel van X cheynsguldens op een huys neven sinter claes.’ (Ibid.
fol. clxxvj.)
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dicta tserhuyghskentsteen ex una parte et bona que fuerunt Petri de Traiecto, et nunc
sant Johannis dicti Vanden Borre, ea altera parte....’ Deze regels staan in een ander
stuk op de volgende wijze in het dietsche vertaald: ‘Een hofstad metten huijse vore
ende de coken achter dair op staende ende hunne toebehoirten geleghen bijder
kercken van Sinter Claes in de straete gaende vander Ghemeynder marct van Bruessel
tsinter Claes kercken wert, tusschen de goede geheeten tserhuyghskintsteen in deen
sijde ende de goede wilen Peters van Tricht, die nu sijn Jans Vanden Borre in
dander...’ (fol. clvj.)
Anna Meerts, vrouw van den grooten bouwmeester Jan van Ruysbroeck, moet het
eenig wettig kind geweest zijn dat Jan Meerts bij Mechtelt Gorijs won(1), en deze
waren tot eenen schoonen welstand opgeklommen, zooals de opsomming hunner
talrijke goederen doet blijken. Zij bezaten immers land, pachthoeven, weiden, huizen,
te Brussel, te Vilvoorden, te Heembeke, te Everghem, t'OpBrussel enz. enz. gelijk
testament en verdeelingen van Mechtelt Gorijs ervan getuigen.
Wij hebben geene stukken aangetroffen die gedagteekend zijn van na 't jaar 1486.
In dit jaar, leefde de groote Jan van Ruysbroeck nog; zijn zoon Jan staat aangeteekend
als ‘nu tertijt buyten lants wesende’, den 24n Mei 1486, wanneer plaats greep ‘De
lotinghe daer mede IX geestelyken plaatsen gevallen sijn tvierendeel van den goeden
die toebehoerden Janne Merte ende Machtielt Gorijs.’ (fol. clix r. clxvj -v.)

(1) Jan Meerts had ook een natuurlijken zoon, met name Jan, een ‘tennenpotghietere’ gelijk zijn
vader: ‘Notum sit universis quod Daniel de Roedinghen aurifaber, filius quoadam Nicolai
de Roedinghen, promisit dara annuatim et hereditarie Johanni filio naturali quondam Johannis
dicti Meerte et Mechtildi dicte Goorijs sue uxori....’
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Het jaar van 't afsterven van ‘Jan van Ruysbroeck, geheeten van den Berghe,
meesterwerckmans vanden metselrijen tscoenincx van Vranckerijcke’, is ons bekend.
Hij stierf den 22n Mei 1486. (N.S.) Hij moest alsdan tot eenen hoogen ouderdom
gekomen zijn, vermits wij gezien hebben dat hij reeds in 1421, gemeentemeester
was. Toch schijnt ons dit laatste een weinig twijfelachtig.
Wij vinden in het aangehaald werk van Pinchart (1re série, bl. 150) den naam van
eenen Gielijs Van den Berghe, steenhouwere, die in 't jaar 1400 ingeschreven werd
in ‘'t boec van der bruerschap mynsheeren Sante-Jacobs (Coudenberg)’(1); hij was
waarschijnlijk de vader van Meester Jan Van Ruysbroeck; een voorloopig fragment
van een stamboom kan dus uit het aangehaalde samengesteld worden in dezer voege:
JAN MEERTS, tennenpotgieter († 1482)
tr. MECHTELT GORIJS († 1486), dochter van Jan Gorijs, waarvan:
ANNA MEERTS
tr. JAN I. VAN RUYSBROECK, geheeten Vanden Berghe (zoon van
Gielijs Vanden Berghe, steenhouwer?) († 22 Mei 1486) (N.S.).
A. JOANNA VAN RUYSBROECK
tr. JAN EGGERICX.
B. JAN VAN RUYSBROECK
tr. KATHELINE SCHELKENS.
C. JACOB VAN RUYSBROECK.

(1) In 1443, werd Jan Van den Berghe, alias van Ruysbroeck, gelast met het maken van eenen
waterput in 't hospitaal van Oudenaerde. In de rekening van dit werk staat Van Ruysbroeck
aangeteekend als steenhouwer dat is beeldhouwer in steen.
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D. WILLEM VAN RUYSBROECK.
E. MARGRIETE VAN RUYSBROECK, († vóor 1486)
tr.
HENRIC VAN WAYENBERGHE, waarvan
HENRIC VAN WAYENBERGHE
a.
MARGRIETE VAN WAYENBERGHE.
b.

In het begin van de XVIIIe eeuw, woonde nog eene familie Vanden Berge in de
Sint-Niklaas parochie. Zij had hare begraafplaats in het Koor van Onze Lieve Vrouw,
volgens den ‘Register der Begraefplaetsen in de parochiale kercke van Ste Nicolaes,
ghemaeckt int jaar MDCCIII.’

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

383

Adriaan Florisz. van Utrecht aan de Hoogeschool van Leuven
(1476-1515),
door Edward van Even.
DEN 18n Juni 1491, had er in de hoogeschool van Leuven eene academische
plechtigheid plaats. Een leerling, oud Primus van het sticht, werd tot de hooge
waardigheid van doctor in de Godgeleerdheid bevorderd. Bekostigd door eene groote
prinses (Margareta van York), was het feest buitengewoon prachtig. Op den avond
diens heugelijken dags, stapten eenige jonge priesters en leeken, die aan het banket
deel hadden genomen, 's Meiersstraat op, sprekende met voldoening en geestdrift
over de plechtigheid. De bevorderde maakte deel der kleine schaar. Toen een der
vrienden hem geluk wenschte wegens de behendigheid waarmede hij zijne theses
had verdedigd, en hem tevens eene schitterende loopbaan voorspelde, wierp de
nieuwe doctor plotselijk zijn kaproen in de lucht, zeggende: ‘Mocht ik eenmaal paus
worden, dan deed ik, in deze straat, een studentenhuis bouwen, zoo hoog als de vlucht
van mijn bonnet.’(1) Wat toen loutere scherts was, werd

(1) Het leven van de H. Begga, hertoginne van Brabant, met een cort begryp van de levens der
zalige Beggyntjens. Antwerpen 1712, bl. 281.
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naderhand waarheid. De man die gesproken had was ADRIAAN FLORIS, later paus
onder den naam van ADRIAAN VI.
Vast is Adriaan Floris een van de schoonste figuren uit de geschiedenis der
leuvensche Alma Mater. Steeds kan deze school zich beroemen den man tot de
wetenschap te hebben gevormd, die, na de leermeester van den grooten vorst der
nieuwere tijden (Karel V) te zijn geweest, den troon van Petrus beklom.
Adriaan woonde te Leuven van 1476 tot 1515, dus rond de veertig jaren. Door dit
lang verblijf was hij, om zoo te zeggen, Leuvenaar geworden.
Ten jare 1856 lieten wij een opstel drukken over het aanwezen van den kerkvoogd
in de academiestad(1). Later, bij het doorbladeren der schepenakten onzer stad,
ondekten wij nieuwe bijzonderheden, welke ons in de gelegenheid stelden onzen
vroegeren arbeid te volledigen. Zulks doen wij voor de lezers der Dietsche Warande.
Men heeft Adriaan afgebeeld als een man van een streng en afgetrokken leven,
geheel en gansch ingenomen met het vervullen der plichten zijner drievoudige
betrekking. De verzamelde inlichtingen leeren ons dat hij nog wel eenigen tijd vond
om met onze bevolking om te gaan en haar soms eenigen dienst te bewijzen.
ADRIAAN FLORIS, dat is Adriaan Floriszoon, werd binnen Utrecht geboren, den
n
2 maart 1459. Zijn vader heette Floris Boyens, dat is Floris Boudewijnszoon; die
man overleed vroegtijdig. Zijne moeder, met name Gertrudis, zond hiren zoon naar
de school der Hiëronymieten, te Delft. Hij voltrok zijne

(1) Renscignements inconnus sur le Pape Adrien VI, in den Messager des Sciences historiques,
van 1856, bl. 257. - Almanak voor Nederlandsche Katholieken van het jaar O.H. 1857.
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humaniora in de latijnsche scholen van Deventer en Zwol.
Adriaan kwam te Leuven aan den 1n juni 1476. De rector der Hoogeschool, Dr Robert
vanden Poele, alias de Lacu, hoogleeraar in de rechten en deken der kerk van O.L.
Vrouw, te Utrecht, de geboortestad des namaligen grooten mans, schreef hem als
leerling op. Zijne inschrijving is van den volgenden inhoud:
‘Johannes filius Willelmi

{ de Trajecto inferiori, Ia junij’(1).

‘ADRIANUS FLORENCIJ

{ de Trajecto inferiori, Ia junij’(1).

Men heeft beweerd dat Adriaan een van alle stoffelijke middelen ontbloot jongeling
was. Deze bewering is ten eenenmale ongegrond. De rector der hoogeschool had de
gewoonte bij het inschrijven, vóór den naam van elken behoeftigen leerling, het
woord pauper te stellen. Nu, dit woord ontbreekt vóór den naam van Adriaan,
ofschoon het zich twee regelen lager voordoet, ter gelegenheid der aanvaarding van
twee leerlingen, die insgelijks tot het bisdom van Utrecht behoorden: ‘Nicolaus
Godefridi Solpard’ en ‘Adrianus Johannes Wilhelmi’, die mede op den 1n juni
ingeschreven werden.
Het schijnt dat Adrianus afstamde uit de Screvels of Schrevels, een zeer oud
Hollandsch geslacht, dat beurtelings in Dordrecht. Haarlem, Leiden en Utrecht
verbleef, en dat, gelijk hij wapende: Goud met drie zwarte krammen. Na zijne
verheffing vierdeelde hij zijn schild: Zilver met zwarten leeuw(2).

(1) Wij ontdekten deze bijzonderheid in de Matricula, der leuvensche Hoogeschool, aanvangende
in 1453 en eindigende in 1485. Dit handschrift, 't welk wij aan eene zekere vernieling
onttrokken, is geheel eigenhandig door de Rectores geschreven. Het berust thans op 's
rijksarchief, te Brussel.
(1) Wij ontdekten deze bijzonderheid in de Matricula, der leuvensche Hoogeschool, aanvangende
in 1453 en eindigende in 1485. Dit handschrift, 't welk wij aan eene zekere vernieling
onttrokken, is geheel eigenhandig door de Rectores geschreven. Het berust thans op 's
rijksarchief, te Brussel.
(2) Zie het artikel van onzen veelgeachten en geleerden vriend graaf Maurin Nahuys, in de Revue
de la Numismatique Belge, 5e série, T. 4 (1874), bl. 224.
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Adriaan woonde in de poedagogie het Varken en gaf er blijken van schranderheid
en naarstigheid. In den algemeenen wedstrijd van het jaar 1478 werd hij Primus van
wijsbegeerte uitgeroepen, een zegepraal welke hem den titel van Meester in de
Kunsten of Magister artium verschafte. Het was in die hoedanigheid dat hij in het
Varken leeraarde, na, met de meeste vrucht. eenen leergang in de Godgeleerdheid
in het Collegie van den H. Geest te hebben gevolgd. Het was mede in gemelde
hoedanigheid dat de faculteit der kunsten hem, den 1n october 1488, tot haren
vertegenwoordiger ad Consilium Universitatis benoemde.
Men mag aannemen dat, vooraleer in het Varken te leeraren, Adriaan in de
poedagogie den Valk les heeft gegeven. Valerius Andreas stipt het aan, en de
overlevering dat Adriaan aldaar leeraar was, leefde in dit sticht tot op de laatste tijden
voort. Van den anderen kant staat het vast, en zulks blijkt uit de rekeningen der stad
Leuven, dat hij in de jaren 1490 en 1491, in het Varken woonde.
Margareta van York, weduwe van Karel-den-Stoute, hertog van Burgondië, kwam
in die dagen te Leuven dikwijls eenige weken doorbrengen. Zij bezat, in onze stad,
een aanzienlijk huis in de Burgstraat, naast het klooster der Bogaarden. Het had een'
uitgang in de Halfstraat, bij middel eener brug over de Dyle. Adriaan kwam met deze
vorstin in betrekking en genoot hare gunst.
Intusschen was hij tot de priesterlijke waardigheid verheven. Den 1n Oogst 1490
bekwam hij den graad van licenciaat in de Godgeleerdheid. Het stedelijk bestuur van
Leuven, wilde hem eene blijk van genegenheid geven voor de diensten welke hij
niet ophield aan het onderwijs te bewijzen, en deed hem twee kruiken
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rijnschen wijn aanbieden. Deze wijn werd geleverd, tegen 48 plekken door Jan de
Nausnyder. Den 8n Juni van 't volgende jaar werd hij doctor in de Godheid. De kosten
van 's mans doctoraat werden (als is gezegd) gedragen door Margareta van York.
Het stedelijk bestuur bleef in beleefdheid niet achter: het deed den geleerde 48 gelten
rijnschen wijn aanbieden. Deze wijn kostte 13 gouden gulden. De nieuwe doctor
was, in die dagen, bekend onder den naam van Meester ADRIAAN IN 'T VARKEN,
omdat hij deze paedagogie bewoonde. Zulks blijkt duidelijk uit een paar uittreksels
geligt uit de rekeningen der stad Leuven, welke de lezer aan den voet dezer bladzijde
zal terugvinden(1).
Omtrent een jaar na zijn doctoraat was hij kanunnik van St-Pieter, te Leuven,
geworden. Hij bezat den kannuksstoel van den altaar van St-Andreas, aan welken
eene les in de godgeleerdheid verbonden was.
Reeds was Adriaan kanunnik van St-Pieter, toen hij den 30n Juni 1490, tot pastoor
van het groot Begijnhof van Leuven werd bevorderd. Het recht van benoemen tot
gemelden post, opengevallen bij het afsterven van Willem Arnoldi, den 1n October
1487, behoorde aan het kapittel onzer hoofdkerk. Hij vestigde zich in het presbyterium
van het hof en had er eene begijn tot dienstmaagd. Molanus getuigt deze vrouw, die
in

(1) ‘Item, Meesteren ADRIANE IN 'T VERCKEN, doen hy Licentiaet wordde, ten bevele als (van
de stad) geschinet tot Jans (de Nausnydere) voerscreven, ij stoepen rijns wyns, de gelte als
boven (te xx plecken) valent xl plecken.’
‘Item, Meesteren ADRIAENE IN 'T VERCKEN, xviij Junij, doen hi Doctoir wordde, ten bevele
als voer, geschinet tot fans voirscreven, xlviij ghelten rinswyns, de ghelte te xv plecken, valent
in gulden voirscreven, te 54 plecken stue, xiij gulden.’ Rekeningen der Stad Leuven van
1490-1491, bl. 16 en 82 verso.
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hoogen ouderdom overleed, nog gekend te hebben. Adriaan schijnt slechts een jaar
met deze bediening bekleed te zijn gebleven. Trouwens, in een schepenakt van 18
October 1492 komt Willem van Gerwen, Basselier in de H. Godheid, voor als pastoor
van het begijnhof(1). Deze man, die tot een geslacht uit Mierloo, in Noord-Braband,
behoorde, had den priesterstaat aanvaard na het overlijden zijner gade Josina Huberti,
waaruit hij twee kinderen teelde, Jan en Cecilia, als blijkt uit een schepenakt van 4
September 1498. In dit stuk komt hij mede voor als pastoor van het begijnhof(2)
Willem van Gerwen werd als pastoor van het leuvensch begijnhof vervangen door
zijnen broeder Leonard van Gerwen, die reeds in bediening was den 4n April 1501.
Deze priester, die in hoedanigheid van pastoor voorkomt in eenen akt van den 10n
Juni 1503, overleed in 1535. Men heeft derhalve ten onrechte beweerd dat Adriaan
tot na zijn vertrek uit Leuven, met de waardigheid van pastoor van het begijnhof
bekleed is gebleven, en dat hij dien post door eenen deservitor deed vervullen.
Den 9n Januari 1493 staat de hoogleeraar voor de eerste maal vermeld in de
schepenakten van Leuven. Hij heet er ‘meester ADRIAEN DE TRAJECTO, deken van
de Faculteyt der H. Godheyt’. In eenen schepenakt van den 17n Juli 1493: ‘Dominus
et magister ADRIANUS FLORENTII, de Trajecto Inferiori, pronunc Rector Almae
Universitatis Lovaniensis’. Alweer in een anderen

(1) ‘Meester WILLEM VAN GERWEN, priestere, prochiaen van den grooten Begynhove, te Loven,
in den naem van hem selve en oeck van wegen der anderen heeren capellanen des voirse.
Begynhofs.’
Schepenakt van 22 Juni 1491, in Ia. - ‘Heer en meester WILLEM VAN GERWEN, cureyt van
den Begynhove.’ Schepenakt van 18 Oct. 1492, in Ia.
(2) Schepenakt van 4 September 1498, in-3a.
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schepenbrief van den 25n Januari 1498: ‘Den eerweerdige wyse heere, heere en
meester ADRIAEN FLORENTII VAN UTRECHT, doctor in de H. Godheyt ende deken
van Sint Peeters, te Loven’. Reeds in 1493 was hij deken van de faculteit der H.
Godheid, en een der regenten van het College van den H. Geest. Den 17n December
1493 vertoonde hij zich voor schepenen van Leuven, ter gelegenheid van eenen akt,
waarbij aan doctor Gillis Fabri volmacht werd verleend tot het verwaren der belangen
van gemeld Collegie.
Wij hebben aangemerkt dat Adriaan, na in de wijsbegeerte geleeraard te hebben,
eene les in de Godheid erlangde, in zijne hoedanigheid van kanunnik van St-Pieter.
Uit een' schepenakt van 8 Januari 1501, schijnt te blijken dat hij te gelijker tijd les
gaf in de wijsbegeerte en in de H. Schrift. Hij heet er: ‘Magnificus vir dominus ac
magister Adrianus de Trajecto, artium et sacrae theologiae professor, eximius Rector
almae universitatis studii generalis Lovaniensis.’
Nadat Dr Jan van der Heyden (a Thymo alias van den Male), overleden den 17n
Maart 1500, uit hoofde zijner klimmende jaren, zijne betrekking van deken van het
kapittel van St-Pieter had neêrgelegd, werd Adriaan, in 1497, tot zijnen opvolger
verkoren. In eenen akt van 10 December 1498, staat hij als deken onzer collegiale
kerk vermeld. Uit eenen akt van den 28n April 1499 blijkt dat hij tevens de bediening
van pastoor waarnam. Hij heet er: ‘Meester Adriaen Florencii, doctor in de Heyliger
Godheyt, en nu ter tyt prochiaen in de kercke van Sinte Peeters, te Loven.’ Dit schijnt
echter niet lang geduurd te hebben, want in een stuk van 19 Oogst 1502, staat Dr
Nicolaus de Hellis vermeld als pastoor der hoofdkerk. Adriaan bleef met de
waardigheid van deken van St-Pieter bekleed tot na zijn vertrek uit Leuven.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

390
In eenen schepenakt van den 13n Oogst 1520, toen hij reeds met het purper was
bekleed, komt hij nog voor als deken van St-Pieter.
Adriaan stond in onze stad in de grootste achting. In onze schepenakten heet hij
‘de eerwaarde, wijze en voorzienige Heer.’ Deze oorkonden toonen mede dat hij een
onbepaald vertrouwen genoot. Ten jare 1498 was hij een der uitvoerders van den
laatsten wil van Meester Pieter de Rivo, hoogleeraar in de H. Schrift en pastoor van
St Pieter, en in 1502, te zamen met den bouwmeester Peeter Coelkoes executeur der
nalatenschap van meester Conrard de Sarto, hoogleeraar in de Rechten. Ten jare
1504 was hij, met Jan Godefridi, van Wemelingen, doctor in beide rechten, ‘procureur
of voorganger’ van Joris de Hont en Antonia van Duffele, zijne huisvrouw. In 1505
was hij voogd der minderjarige kinderen van meester Franz van der Hulst, behouden
bij Anna Lombaerts. Ten jare 1507 was hij met Jan Bryart, van Ath, en Willem van
Vianen, Pastoor van St-Pieter, beide doctoren in de H. Godheid, uitvoerder van den
uitstersten wil van wijlen Nicolaas de Clusa, bedel van de faculteit der
Godgeleerdheid, en van Catharina Damas, zijne huisvrouw. Met Hendrik van
Hackeberch had hij eenen dienst bewezen aan zekeren Bruinink Spruyt en Maria
Spruyt, zijne zuster. Uit erkentelijkheid voor dezen dienst schonken de Spruyten
hem, bij schepenakt van 13 Juli 1504, beiden eene lijfrent van 72 rhynsche guldens.
In denzelfden tijd werden aan Adriaan onderscheidene winstgevende waardigheden
toegevoegd. Hij was niet alleen hoogleeraar en deken van St-Pieter, maar tevens
deken van O.L. Vrouw, van Antwerpen, kanunnik en rentmeester van O.L. Vrouw,
te Utrecht, proost van St-Salvators, in laatstgemelde stad, Kanunnik van Anderlecht,
pastoor van Goederee, in Zeeland. Den
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laatsten post deed hij door eenen leerling in de Godheid, van Leuven, waarnemen;
doch, het dorp werd door hem alle jaren, tijdens de vacantie, bezocht.
Adriaan leidde een eenvoudig en vreedzaam leven. Men heeft hem van gierigheid
beschuldigd. Zoo men aan spaarzaamheid de beteekenis van gierigheid geeft, zou
de bewering eenigen schijn van waarheid kunnen hebben. Maar dan nog vereert ze
den priester die schatten vergaderde niet voor zich zelven maar voor anderen, dat is
om ze, na zijn afsterven, tot het openbaar onderwijs te doen gedijen.
Ten jare 1501 werd Adriaan eigenaar van het huis van wijlen meester Dirk Brant,
pastoor van St-Quinten, in de Prooststraat, tusschen de eigendommen van de weduwe
Rudolf van Berthem, Bartholomeus Kyps, secretaris van Leuven, Arnold Hanckart
en Jan van Gobbelsrode, bakker. Het was eene aanzienlijke woning, met hof,
waschhuis, waterput, stal en andere gemakken. Daar het een uitgang had in de
Kattenstraat, mag men denken dat het zich verhief op den grond alwaar later het
Konings-collegie gebouwd werd. De overdracht van dit huis had plaats, voor
schepenen van Leuven, den 11n Februari 1501, door Jan van den Winckel, meester
in de kunsten, en Antoon van Roosendale, priester, in hoedanigheid van uitvoerders
van het testament van Dirk Brant. Adriaan betaalde dit eigendom met 450 rijnsche
guldens, eene vrij zware som voor die dagen. Het huis bleef overigens met eenige
cijnsen belast.
Zeven maanden daarna kocht de deken van St-Pieter een veel aanzienlijker
eigendom, als gaat blijken. Wouter vanden Tymple, die tot eene der rijkste geslachten
van Leuven behoorde, bezat in de Oude Muntstraat, thans 's Meiersstraat, een ruim
huis, met hof,
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stal, waterput en uitgang in een straatje geheeten het Caer, alsmede een klein huis
daarnaast gelegen. Dit eigendom, herkomstig van zijn grootvader van moeders zijde,
den Burgemeester Nicolaas de Kersmakere, was gelegen tusschen de goederen van
Lodewijk Pynnoc, ridder, meier van Leuven, Goris de Hont, meester Jan van den
Winkel en het straatje het Caer. Van den Tymple, hertrouwd met Joanna van der
Borch, weduwe van Roeland van Wezemale, had, uit zijn eerste huwelijk met Alijdis
van Diest, onderscheidene kinderen geteeld, in wier belang hij verplicht was te
handelen. Den 3n September 1502 verkocht hij, met tusschenkomst van den ridder
Pynnoc, Goris en Karel Vrancx van Cortbeke over Loo, voogden zijner kinderen,
zijn huis, in de Oude Muntstraat, aan Adriaan Floris, mits eene erfrente van 46 rijnsche
guldens, kwijtbaar tegen den penning 18. Den dag der overdracht vereffende onze
deken het grootste gedeelte van het kapitaal, het goed slechts belast latende met eene
rente van 9 rijnsche guldens. De akt te dezer gelegenheid, voor schepenen van Leuven
verlegd, bevat de nauwkeurige aanduiding der munten welke Adriaan aan van den
Tymple overtelde, en is, onder dit opzicht van belang voor de geschiedenis der
penningkunde. Wij laten hem hieronder drukken.(1)
(1) ‘Wy Henrick vander Borch en Jan van Rosmeere, seepenen van Loeven, doen condt
eenyegenlyken dat voir ons comen zyn, op heden datum van desen, Wouter van Tymple,
zone wylen Wouters, als tochtenere vanden goeden nae bescreven, heere Lodewyck Pinnock,
riddere, als maegh en vrindt van des voise. Wouters wegen, vanden wettigen kinderen desselfs
Wouters, te weten: Lodewyck, Janne en Wouteren vanden Tymple, die de vorse. Wouter
vanden Tymple, de vader, behouden heeft van Jouffrouwen Alijtken wylen van Diest, zynder
ierster huysvrouwe, Gorys en Kaeile Vrancx, gebroederen, als magen en vrinden der selver
kinderen voise. van der voirse. huerer moeders wegen, en die als momboeren der selver
kinderen, byder stadt van Loven daer toe gedeputeert en geordinneert, affirmerende des nae
bescreven steet gesciet te zyne ten meesten orboire en profyt der voirs. kinderen Wouters
vanden Tymple, ende hebben gekint en gelyt en mits desen kennen en lyden naevolgende
der goedingen by han, op heden voirs. scepenen van Loeven gedaen, den eerweerdigen heere
heeren en meesteren ADRIANE FLORENTII, dortoir inder heyligen Godheyt en deken der
kercken van Sinte Peters, te Loeven, van eenen huyse metten hove, scaelgien, stalle,
borreputte, en uutgange, gaende int streetken geheeten int Caer, en alle den toebehoerten,
mede oic van eenen huyse metten hove enden toebehorten, staende naest der vorster porten
van den huyse des vorsc. heeren Lodewyck Pinnock, ridders, streckende achterweert neven
den muer desselfs heeren Lodewye, ter eenre, en de goede voirs. tet anderen zyden, alsoe de
vorsc. goeden int geheele gelegen zyn in d'Oude Mantstrate, tusschen de goederen des vorsc.
heeren Lodewyck Pinnock, ridders, ter eenre zyden, de goeden Jorys de Hont, ter andere, de
goede Meester Jans van Winckele ter derder, en tvorsc. straetken geheeten indt Caer en de
goede daeraen gelegen ter vierder zyden, den selven heere en meesteren Adriane Florentii
wettelyck vercocht te hebben, 't vorsc. huys, met zynen toebehorten als voere, ten orbore en
profyte des vorsc. Wouters vanden Tympie en zynder kinderen, als voere, mit, laste van
reparatien die hy nootelyck aende selve erve hadde moeten leggen en andere redenen hem
daertoe porrende, om en voere de somme van zessenviertich rinsguldens erffelyck, den
penninck achthieae, munte nu ter tyt cuers hebbende, naeder laster ordinantien van desen
lande, opt stuck van der munten gebuert, te wetene den Andries gulden gerekent inder selver
ordonnantie voere negen en twintich stuvers en alle andere penningen in goude en silvere
nae advenant, daeraen cortten zelen den selven heeren en meesteren Adriane de chyssen en
rinten, inde guedinge genoempt, den penninck achtiene, ende sal de selve heere en meester
Adriaen ten tijde vander guedinge vorsc. sculdich zyn te dragen de twee deelen van den
pontpenningen vander somme die hij alsnu afleggen zal, te weten van vivendertich rinsgulden
en acht stuvers erffelyck, den penninck achtien, die de vorsc. Wouter en momboeren bekynnen
gehaven te hebben vanden vorsc. heeren en meesteren Adriane, in goeden manten, weerde
en estimatien en al van behorlycken gewichten, zonder remedie als hier nae bescreven staen
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Naar men uit eene eventijdige oorkonde leert, bevond het aangekochte huis zich in
slechten staat. Adriaan deed het herstellen en er nieuwe gebouwen

en gespecificeert inden iersten: Rose Nobelen twee. Item, eenen Henricus Nobel en halve
Rose Nobalen twee, maken tsamen zesthien rinsgulden en eenen halven, naeder ordinancie
vorse. Item, xviij Leeuwen, maken negenentertich rinsguldens en twelff stuvers. Item,
Angelotten drie, maken acht en eenen halven rinsgulden. Item, in Gouden Ryders
vieventwintich maken achtenveertich rinsgulden en xv stuvers. Item, in Ducoten van Ytalien
ix maken xvj rinsgulden xvij 1/2 stuvers. Item, Ducaten van Hongarien xi, maken xxj
rinsgulden en ix stuvers. Item, in Utrichtsgulden xlvj, maken lv rinsgulden en iiij stuvers.
Item, Saluyten xxv maken xlvj rinsgulden en xvij en 1/2 stuvers. Item, in Andries gulden der
munten 'tshertogen wylen Philips, xlvij, maken lxviij rinsgulden en iij stuvers. Item, eenen
Willelmus Scilt maken eenen rinsgulden en ix stuvers. Item, Andries gulden der munten
wylen 'tshertogen Karelen xliij, maken lxij rinsgulden en zeven stuvers. Item, in gouden
Gulden maken hondert xl rinsgulden. Item, Scuytkens xij, maken xxj rinsgulden en vj stuvers.
Item, noch xlvj ducaten Hongaers en vj stuvers payment, maken xc rinsgulden ende in
payment drie Philips stuvers en oude Tournoysen twee, maken iiij stuvers uutbrengende de
vorse. penningen, ter estimatien als voere, xxxv rinsgulden erffryns, viij stuvers den penninck
zviij, scelden daer van quyte de vorsc. Wonter en momboers inden name als voers den vorsc.
heeren Adriane en zynen nacomelingen, geloven daer van nimmermeer aen te spreken, in
geenen richten, geestelyck of weerelyck, maer van deser penningen en quytantie altyt garant
te zijne, alsoe dat den selven heeren Adriane Florentii en syne nacomelingen genoech zal
mogen wesen. Ende vanden vorsc. pontpenningen es vorwerde dat Wouter en zijn kinderen
dragen sullen tderdendeel der selver, ende wes opt vorse. huys blyft staende te weten van
negen rinsgulden erflyck, inder maten de vorsc. guedinge dat begrypt, daeruff zal deselve
heere en meester Adriaen en zyn nacomelingen ten tyde van der afleggen der selver ix
rinsgulden vorsc. de twee deelen van den pontpenningen sculdich zyn te dragen, ende Wouter
en zyne kinderen en huer nacomelingen tderdendeel daeraff hebben; oeck geloeft de vorsc.
Wouter en momboiren en geloven mits desen, inden name als voere, de vorsc. penningen
die nu of namaels in afquytingen der vorsc. xlvj rinsgulden afgequyten zyn oft sullen werdden,
die te bekeeren in den orboere van alsulcker lasten als Claes wylen de Kersmakere, oude
vadere des vorsc. Wouters, van zynder moeder wegen, in zynen testamente gelaten heeft van
sekere rinten by hen op sekere borgen gefineert, afgequiten te werdden, nae uutwysen vanden
selven testamente ende 'tsurplus sal bekeert wordden byden selven Wouteren en momboiren,
ten tyde vanden afleggen als voere, tot behoef des vorsc. Wouters, voere zyn tocht en zyn
kinderen vorsc. voere de erff, altyt ten meesten orboir en profyte van den selven. Item, es
oic conditie en vorwerde dat de vorsc. Wouter de huere die te kersmisse naistcomende vanden
selven huyse verschynen zal, den selven Wouteren ombelet zal volgen en oick alsulken
huysraet den selven toebchoerende, als bynnen den selven huysen wesen mach en hy Worter
aldair gelaten heeft, behalven tgeene des bevonden zal werdden zal werden nagelvast wesende,
enz. Coram Borch, Rosmeere, Septembris tertia.’
Schepenakt van 3 September 1502, in Ia.
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bijvoegen. Hij vestigde zich in dit huis en bewoonde het gedurende den overigen tijd
van zijn verblijf, te Leuven.
De faam van Adriaan lokte in 1502, Erasmus naar
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Leuven. Deze uitstekende man kwam met den hoogleeraar in vriendschappelijke
betrekking, volgde zijne lessen, en bracht dikwijls eenige uren in het bespreken van
letterkundige en wetenschappelijke vraagstukken met hem door. Deze twee vrienden
werden beide voorgeslagen, om, onder de bewaking van Willem de Croy. markgraaf
van Aerschot, belast te worden met de letterkundige opvoeding van den jongen
aartshertog van Oostenrijk, die eenmaal onder den naam van Karel den Vijfde,
beroemd moest worden. Deze prins, werd te Gent geboren, den 25n Januari 1500,
kwam soms, met zijne zusters, in de Burg van Leuven eenige weken doorbrengen;
doch hij woonde te Mechelen, in het hof zijner moeie Margareta van Oostenrijk, aan
wie keizer Maximiliaan het algemeen bestuur der Nederlanden had opgedragen.
Adriaan kreeg den voorkeur.
Men beweert dat hij dezen post van vertrouwen aan de tusschenkomst van
Margareta van Oostenrijk te danken had. In 1507 werd hij door keizer Maximiliaan
tot leermeester van den aartshertog aangesteld.
Lodewijk Pynnoc overleed den 3n Mei 1504. Willem de Croy werd eigenaar van
zijn huis in 's Meiers-
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straat, naast de woning van Adriaan en zoo verbleven de twee mannen, gelast met
de opvoeding van den aartshertog, naast elkander. Na den dood van Willem de Croy,
den 28n Mei 1521, bleef zijne gade, de deugdzame Maria-Magdalena van Hamale,
dit huis bewonen. Deze vrouw deed, in het beluik van dit eigendom, eene bidplaats
optrekken ‘ter eeren van der passien ons liefs heeren Jesu Christi, de seven Weeden
van O.L. Vrouwe, van der heylige drie Coningen, van der thien duisend Martelaren,
van Sinter Claes, Jeronimi, Guilhelmi, confesseuren, van Sinte Annen,
Marien-Magdalenen, Agneeten, van der elf duysent Maighden en van allen Santen
en Santinnen.’ Deze kapel, welke zich tegen de Kattenstraat verhief, diende later tot
kerk aan de paters Jesuïeten. De Markgravin van Aerschot ontsliep in haar huis ‘in
de Oude Muntstraat, anders geheeten 's Meyersstrate,’ den 29n October 1540, en
werd in het door haar gestichte klooster der Celestienen, te Heverlee, begraven.
De aankoop van het huis Pynnoc door Willem de Croy schijnt aan te toonen dat
de markgraaf van Aerschot onzen Adriaan niet slechts eene groote achting toedroeg,
maar tevens met hem in vertrouwelijke vriendschap stond. Zijne betrekking van
leermeester van den aartshertog riep hem wekelijks naar Mechelen. Dit nam echter
niet weg dat hij te Leuven zijne overige ambten bleef vervullen, en nog zelfs den tijd
vond om zich met andere zaken in te laten. Ten jare 1506 was hij met Lodewijk van
Gruenendale, kannunik van St-Pieter, uitvoerder van het testament van wijlen meester
Dirk van Gruenendale; en in 1507, met meester Wouter de Beka, doctor in beide
rechten, uitvoerder van het testament van Andries Eligii, der orde van St-Franciscus,
geprofest in het klooster der Minderbroederen, van Leuven.
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Den 15n November 1509 overleed te Mechelen Dr Nicolaas Rustere, bisschop van
Atrecht. Bij zijnen laatsten wil liet hij de noodige middelen ter oprichting, bij de
leuvensche Hoogeschool, van een collegie tot onderhoud van leerlingen in de H.
Godheid. De uitvoering van zijn testament had hij vertrouwd aan Adriaan Floris en
Jan Robyns, deken van St-Rombout, te Mechelen. De deken van St-Pieter legde de
meeste zorg ten koste in het belang van het ontworpen gesticht. Met zijnen genoot
deed hij, in 1510, onder toezicht van meester Jan vanden Poele, priester, de noodige
gebouwen voor het collegie optrekken op den grond van het huis waarin mevrouw
van Ranshem plach te wonen, gestaan op de Prooststraat. De gebouwen waren 92 ½
voeten lang en 26 voeten breed; de kapel was 44 lang en 24 voeten breed. Den 16n
September 1510 vertrouwden Adriaan Floris en Jan Robyns aan Mathijs Wyns en
Jan de Vleeschhouwer de timmerwerken van deze gebouwen, mits eene som van
1400 rijnsche guldens. Dit sticht, dat onmiddellijk tot stand kwam, werd later eene
der aanzienlijkste collegiën der hoogeschool van Leuven. Het droeg de benaming
van Atrechts-Collegie, omdat deszelfs stichter bisschop van Atrecht was geweest.
Adriaan bevestigde zijne faam van godgeleerde door het uitgeven zijner
Quoestiones Sententiarum en zijner Quoestiones Quodlibeticoe, te Parijs verscheidene
malen herdrukt.
De hoogleeraar verliet Leuven in 1515. Dan werd hij raadsman van Ferdinand,
koning van Castilië. Op verzoek van zijnen leerling (Karel V) riep Leo X hem tot
het bisdom van Tortosa en verhief hem tevens tot kardinaal. Karel overhandigde hem
in persoon de kenteekens zijner nieuwe waardigheden te Valladolid, den 28n november
1517. Bij het overlijden van
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Leo X werd hij aan het hoofd der Kerk gesteld. Zijne verkiezing had plaats den 9n
januari 1522. De tijding vervulde hem geenszins met vreugde. ‘Deze waardigheid’,
zoo schreef hij aan zijnen vriend den pensionnaris van Dordrecht, ‘veroorzaakt mij
geen genoegen, en de grootheid van den last doet mij sidderen. Ik had meer gewenscht
God te dienen in mijne proostdij van Utrecht.’
Ranke schrijft terecht: ‘De keus was sedert lang niet meer gevallen op eenen man
meer waardig den H. Stoel te bekleeden. Adriaan was iemand van een onbesproken
gedrag: hij was godsdienstig, werkzaam, zeer ernstig. Nimmer ontwaarde men op
zijne lippen meer dan eenen zweem van glimlach. Hij was vervuld met de
goedhardigste gevoelens... Hij was het voorbeeld van alle deugden.’
In het vaticaan behield Adriaan de nederige levenswijze die hem binnen Leuven
steeds had gekenmerkt. De zorgen van zijn huishouden waren vertrouwd aan eene
oude vlaamsche dienstmaagd, die hem naar Spanje was gevolgd.
Daar hij vreemdeling was, won hij nimmer de vriendschap der Romeinen. Gewoon
aan de pracht van het hof van Leo X, verdroegen zij met weêrzin de eenvoudigheid
van den man uit het Noorden. De paus was mede geen bewonderaar der kunst van
die dagen. Opgevoed in een land dat vooral gedenkbouwen uit de middeleeuwen
telde, gewoon geene andere voortbrengsels te zien, dan van kunstenaars uit die tijden,
kon hij geene achting voelen voor de naaktheden der zoogenaamde Renaissance
welke destijds in de eeuwige stad in vollen bloei stond. Geen wonder dus dat, de
Sixtijnsche kapel binnengetreden zijnde, en voor de eerste maal het beroemde fresco
van Michel
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Angelo - Het laatste Oordeel - aanschouwende, hij uitriep: ‘Het is geene kapel; het
is eene stove, eene badplaats!’ De paus was overtuigd dat dit groot getal naakte
beelden moest bijdragen niet om de zeden te verbeteren, maar om ze te verslechten.
Anders was Adriaan de fraaie kunsten niet ongenegen. Hij belastte zijnen
stadgenoot, den bekenden schilder Jan Schooreel, met het uitvoeren van
onderscheidene werken en vertrouwde hem tevens de zorgen over het Belvedere.
Deze schilder vervaardigde naar het leven, zegt van Mander, het portret van den
paus, bestemd om later in het college van Leuven te worden geplaatst. Dit tafereel,
dat tot in 1797 in het Paus-college bewaard werd, bevindt zich thans in de rectorij
der Hoogeschool. Het is allerkeurigst uitgevoerd en draagt alle blijken van echtheid.
Naar deze schildering vervaardigde de beroemde hollandsche etser Jacob Houbraken
eene fraaie koperplaat.
Adriaan overleed te Rome, den 14n september 1523, na een beheer van 20 maanden.
Zijn stoffelijk overschot, eerst neêrgelegd in St.-Pieter, werd later overgebracht naar
de kerk van Sancta Maria dell Anima; die hij had doen vergrooten. In dezen tempel
deed zijn vriend en landgenoot de Kardinaal Willem van Enckevoort hem een
marmeren praalgraaf oprichten, uitgevoerd door den romeinschen beeldhouwer
Balthazar Peruzzi, 't welk nog bestaat.
Als bekend is beschikte hij bij zijn testament, opgemaakt den 8n september 1523,
over zijne woning te Leuven tot het openen van een collegie voor behoeftige leerlingen
in de Godgeleerdheid. Deze school werd ingericht door den kardinaal van Enckevoort.
In de maand november 1525 verleende Karel de Vijfde de toelating tot het stichten
van het collegie, toelating welke door
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het stedelijk bestuur bekrachtigd werd den 17n maart 1530. Reeds den 29n october
1531 deed de voorzitter van het sticht meester Thielman Sclercx, priester, licenciaat
in de godgeleerdheid, den aankoop van aanzienlijke eigendommen gelegen te
Wespelare, Boortmeerbeek en Campenhout. Het Paus College werd een der
bloeiendste stichten der Leuvensche hoogeschool.
Wijlen Mgr de Ram, rector der hoogeschool, bezat onderscheidene eigenhandige
brieven van Adriaan VI, alsmede zijne calotte, zijne pantoffels en een boek in-4o, op
perkament gedrukt, 't welk door den uitgever aan den kerkvoogd vereerd werd. De
calotte is in rooden fulp met zijde van dezelfde kleur gevoederd. Het is dezelfde,
met welke de paus op het portret van Schooreel afgebeeld is. De muilen zijn in roode
stof met gouden galonnen afgezet. Zij getuigen dat Adriaan geen lang, maar een vrij
wel gebouwd man moet geweest zijn. Deze voorwerpen stelde Adriaan, toen hij op
den pauselijken stoel zetelde, zijnen vriend kardinaal van Enckevoort ter hand, met
verzoek ze, als een gedenkenis van hem, te Leuven te willen neêrleggen. Thans
berusten zij onder de familie de Ram. Het ware wenschelijk dat zij aan de hoogeschool
wierden geschonken. Alsdan toch zouden zij de bestemming vervullen welke de paus
er aan gegeven heeft.
Leuven, 2 februari 1894.
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Toonkunst.
Muziekfeest te Aken.
No 71 der zoogenaamde Niederrheinische.(1)
1.
Een woord over de Voordracht.
TAREN en jaren lang waren de pinksterfeesten te Aken, Keulen en Dusseldorf de
‘muziekfeesten’ bij uitnemendheid. Tegenwoordig vindt men concerten van
dergelijken aard jaarlijks te Menz, te Munster en elders.
Toch hebben de eerstgenoemde niet van hunnen ouden glans verloren. De
programma's schitteren altoos nog met de grootste werken in veelkleurige
verscheidenheid, de koren en de spelers zijn steeds nog even

(1) De dertiende Mei was de eerste dag van 't muziekfeest, de vijftiende Mei verschijnt de derde
aflevering der Warande, wij moesten daarom het artikel van onzen hoofdopsteller tot heden
laten wachten.
Red.
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tal- en klankrijk, de solisten steeds van de beste soort die in Europa zijn te vinden.
Op deze laatstgenoemden valt alleen de aanmerking te maken, dat zij, ofschoon
in kracht en oefening verre uitmuntend boven de meeste andere, toch in de algemeene
opvatting en uitdrukking van zulke muziek, die geene conventioneele jacht op effect,
geene sentimentaliteit in de plaats van waar gevoel, geene gemaaktheid in plaats van
eenvoudige, plechtige voordracht toelaat, achterstaan bij hetgeen ons de
‘muziekfeesten’ en wel met eenvoudiger middelen, voor 40-50 jaren te genieten
gaven.
Maar toch zijn wij in de laatste drie, vier jaren ook daarin weder wat vooruit
geraakt, zoodat tegenwoordig eenige ‘groote’ zangers en zangeressen hunne taak
weder wat beter beginnen te verstaan; hetgeen gedeeltelijk ook aan de inrichters, het
comité der feesten moet toegeschreven worden, hetwelk, met terzijdestelling van
sommige persoonlijke neigingen en vooroordeelen, eene voortreffelijke keuze weet
te doen onder de weinige zangers en zangeressen die tegenwoordig voor zulke
gelegenheden berekend zijn.
Wij ook, wij verheffen onze stem, om te trachten iets bij te dragen tot verbetering
van den smaak, door te wijzen op den weg die de uitvoerders hebben te betreden.
Dewijl zoo menigmaal het publiek door de solisten op eenen dwaalweg wordt
geleid, juichen wij reeds dankbaar toe, zoodra wij zien dat de uitvoerende kunstenaars
langzamerhand van hunnen wansmaak en slechte gewoonten terugkomen.
De heer Perron bij voorbeeld, die hier weder eene voorname plaats vervulde, en
die wij allen kennen uit zijne talrijke voordrachten - de heer Perron zelfs is,
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met alle zijne voortreffelijke eigenschappen, niet in staat verschillende soorten van
oratorio-muziek voor te dragen.
Hij, en velen met hem, zijn b.v. volkomen buiten machte de Jahreszeiten zóó voor
te dragen als zulke muziek, vol leven, lucht, tevredenheid, helderen hemel, vordert.
Perron is niet altijd (gelijk vele anderen) met tranen in de stem, doch een kwijnende
(langoureuse) toon zweeft toch hier en daar nog te veel door zijne voordacht, daar
waar die toon in 't geheel niet past.
Ook is hij vaak te plechtig, te deftig, ik zou haast zeggen te aanmatigend in zijne
opvatting, hetgeen men zich wel in Elias ('t eerste deel werd hier uitgevoerd) maar
niet in Franciscus van Tinel kan laten welgevallen. De zanger vervormt den
gulhartigen Gastheer tot een' aanmatigenden pedant en parvenu, en den Nachtwacht
laat hij sidderen als een espenblad of als een 90-jarigen grijsaard.
Als de gastheer en graaf die een dansfeest geeft, op een oogenblik uitroept: ‘Het
gezelschap schijnt van 't dansen vermoeid te zijn, daarom zullen wij onzen vriend
Franciscus nu verzoeken een of ander ridderlijk lied voor te dragen, terwijl de heeren
en dames wat kunnen uitrusten’, dan zou men zulke taal in de deftigste bijeenkomst
niet zoo voordragen gelijk de heer Perron dit heeft gedaan.
Waar blijft de indruk die zulke rol moet maken? Als er een is, is hij valsch. Indien
men zich voorstelt dat een schouwspeler zoo zou s p r e k e n , gelijk men aan vele
zangers (wegens hunne schoone gaven) toelaat te z i n g e n , men zou hem uitfluiten,
wegens gebrek aan begrip van zijn rol.
De fout ligt niet aan den heer Perron alleen; het publiek bederft de solisten door
onzinnig handgeklap.
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En daar wij nu toch aan de muzikale voordracht zijn, voegen wij er dadelijk bij:
genoemde misbruiken waren ook op te merken bij de voordracht van den
klavier-virtuoos Paderewski, die zich den derden dag liet hooren.
Paderewski is een man van wezenlijke begaafdheid, maar speelt de muziek (het
Concerto) van Schumann, als of hij Nocturnen van Chopin voordroeg; hij speelt
zijne eigene muziek (Polnische Fantasie) blijkbaar meer in 't karakter, en leverde in
dat stuk ook een bewijs van talent als toonzetter, door geestige trekken en smaakvolle
bewerking van aan ons onbekende motieven.
Het was hier echter bijzonder de virtuositeit (dat wil zeggen de uiterlijke glans
van spel) die door 't publiek uitbundig werd toegejuicht.
En toen men nog een nastukje vroeg, kwam, als men 't zoo noemen mag, de aap
bij den virtuoos uit de mouw. Paderewski, vermoeid zijnde, ondernam niet op nieuw
een glans- en springstuk, maar droeg een Lied ohne Worte (in Fa) van Mendelssohn
voor. Daar heb ik niets tegen. Doch hij deed dit met ee ne gemaaktheid, eene
pretentie van fijnheid, eene coquetterie, eigenlijk om (verschooning dames!) misselijk
van te worden. ‘Die man is geen diepvoelende kunstenaar!’ riep ik onwillekeurig
uit.
Wij reiken nog eene palm aan den tenoor Birrenkoven, die zich meesterlijk uit de
moeielijke partij van Franciscus heeft getrokken.
Wij zeggen ‘meesterlijk’ uit de ‘moeielijke’ partij... Doch wij nemen hierbij het
standpunt in van hetgeen wij g e w o o n l i j k (als boven gezegd is) op ‘groote
muziekfeesten’ te hooren krijgen.
Birrenkoven heeft alweder voortreffelijke eigenschappen, van stem, van intonatie,
van vocalisatie, enz., maar
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het is niet te loochenen, dat ook hij door de tooneelmanieren heeft geleden. Zijne
natuurlijke bescheidenheid is hem hier echter te hulp gekomen. Hij heeft geluisterd
naar goeden raad, heeft zich van den hem ongewonen tekst doordrongen en dien
oneindig beter voorgedragen dan verleden jaar zijne partij in Israël in Egypten. Wij
beginnen de hoop te voeden dat hij een dergenen is, die ons het genot der solisten
van de aloude nederrijnsche muziekfeesten nog in verhoogde mate zullen terug geven;
want hij is, bij alle andere goede eigenschappen, jong en vlijtig.
Mej. Ternina (uit Munchen) heeft wezenlijk geschitterd door kristalreine stem en
kalme, edele voordracht; zij heeft alleen hier en daar misbruik gemaakt van haar
doordringend klokgeluid, namelijk in den samenzang.
Overigens hebben wij reden met zulke voordracht tevreden te zijn.
Ook Catharina Zimdars (de alt) is op goeden weg en nog onbedorven. Haar stem
klinkt een weinig pensionaire-achtig in eene groote zaal; doch zij heeft dan ook de
eenvoudigheid van een piepjong meisje en dat is eene allerbeste, noodzakelijke
hoedanigheid. Het was honderd maal jammer, dat ‘Der Hammer der Felsen
zerschlägt’, - namelijk (Gods stem) - ‘Weh Ihnen’ door geklap werd ingeleid. Niemand
scheen die fijnheid van den componist te verstaan en juichte Perrons voorafgaanden
‘Hammer’ razend toe, waardoor de treffende tegenstelling verloren ging.
De lyrische past aan Mej. Zimdars beter dan de dramatische toon; dat is eene
aanbeveling voor concerten.
Het meesterschap van Herr Hofrath Schuch, uit Dresden, in het behandelen van 't
orkest (Symphonie van Beethoven, Symphonie fantastique van Berlioz) willen wij
niet roemen; het is algemeen bekend en werkt steeds verrassend.
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Schwickerath, de kapelmeester van Aken, heeft zijne kundigheden bijzonder getoond
in de leiding en verduidelijking van Tinels Oratorio. Hij heeft hier als 't ware uit
eene schilderij een levend beeld, uit eene effene voorstelling een bas-relief getooverd:
eene eigenschap, welke wij reeds bij de eerste uitvoering van Franciscus te Aken
hebben opgemerkt.
Ge kunt daarom ook denken, waarde lezer, wanneer men den ijver der koristen
van de nederrijnsche muziekfeesten en den heerlijken klank der Akensche
vrouwenstemmen kent (ofschoon een vrouwenkoor in Tirol, waar schrijver dezes de
onthulling van het standbeeld van Walter von der Vogelweide bijwoonde, nóg
schooner klinkt) gij kunt denken, hoe, door den ijver en de liefde voor het werk
(Franciscus), die het koor aan den dag legde, hoe wegsleepend de indruk was, die
hier de 26e uitvoering dezer eerst 4 jaar oude compositie maakte.
Er heerscht in Duitschland bij ouderen van jaren slechts ééne stem daarover, dat
nog nimmer eenig oratoriënwerk van nieuwe dagteekening met zulke geestdrift is
begroet als dit.
Men zag het telkens de zangeressen merkelijk aan, hoe zij verlangden zich te laten
leiden door hun aanvoerder, en aan elk woord, aan elke nuance die uitdrukking te
geven, welke alleen door diegenen kan worden bereikt, voor wie de muzikale
voordracht niet aan een afgesleten leest gelijk is, waarnaar zich de schoen der
toonkunst slechts heeft te voegen.
Wanneer dan daarbij het orkest uit door en door geoefende kunstenaars bestaat,
gelijk op deze feesten het geval is, dan kan de componist zoo ooit, eenen wezenlijken
triomftocht vieren, gelijk het hier is geschied.
Ongelukkig wordt tegenwoordig (al weder wansmakelijk genoeg) zulke zegepraal
begeleid door een aantal
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zinneloos groote kransen, gelijk aan de groote hoepels waar doorheen de ruiters in
den Circus hunne evolutiën moeten uitvoeren...
Waar is de tijd gebleven dat Dante, Petrarca, dat Tasso en andere dichters op 't
kapitool gekroond werden met eenen krans die juist om hunne slapen paste?...
O tempora, o mores!...
Dat is ook eene beschikking van... het noodlot. Men spreekt tegenwoordig zoo
graag (zoo misselijk graag, hadden wij haast gezegd) van noodlot, fatalité, Schicksal...
Het is een N o o d l o t dat juist eene edele uitdrukking van erkenning der verdienste
tot een belachelijk spel is verbasterd.
Wat zou Dante wel zeggen als hij onze door-spring-hoepels zag?
De toondichter weder- en weder uitgeroepen, moest natuurlijk de teekenen zijner
overwinning in den steek laten.
Het is ondertusschen hoogst merkwaardig dat een buitenlandsch toonwerk als
hoofdster moest verschijnen om op den eersten, plechtigsten dag van 't nederrijnsche
muziekfeest te glansen.

II.
Het programma.
Herhaaldelijk heeft de kritiek over Franciscus verschenen (minstens een honderd
beoordeelingen) door geheel Duitschland verbreid, de hoedanigheden in 't licht
gesteld waaraan dit werk zijnen grooten opgang heeft te danken.
Bovenmate merkwaardig is de overeenstemming dier beoordeelingen in alle
hoofdzaken.
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Theodoor Schmidt, de grondige Wagner-kenner, heeft van uit zijn dichterlijk
Jezuïetenklooster te Feldkirch, aan de Dietsche Warande, in het jaar 1889, het eerst
op de eigenaardige schoonheden van Franciscus gewezen.
Tegen allen angst voor een gewijden tekst, tegen allen nijd in, heeft (na de eerste
uitvoeringen te Mechelen, de stad van Tinels verblijf) Joseph Dupont, de
voortreffelijke leider der Concerts populaires te Brussel, de hoofdvertegenwoordiger
van Wagners muziek in België, het publiek der hoofdstad practisch, door drie
uitvoeringen op de hoogte gebracht van dit merkwaardig verschijnsel. Toen is
Frankfort gekomen, waarvan de gedeeltelijk sterk oostersch angehauchte en getinte
bevolking Franciscus, voorwaar niet wegens aanvoer van millioenen marken, maar
ondanks zijne diepe armoede (de Armoede, die hij zijne Bruid noemt!) ingehaald,
toegejuicht, bekranst en herhaaldelijk opgevoerd heeft.
Als een loopend vuur ging 't nu heel Duitschland door en weldra over den Oceaan.(1)
De kritiek sprak zich zoo eenstemmig uit, dat een enkel blad te Frankfort, wiens
beoordeeling wel wat op een parti-pris geleek, na de tweede uitvoering aldaar een
geheel andere trompet heeft gesteken.
Het geheim van dezen uitslag kan allerminst gevonden worden in de algemeenheid
der denkbeelden en gevoelens die in den tekst worden uitgesproken.
Voor het meerendeel des publieks is de overweging van het Leven eens Heiligen
lastig, vervelend; enkelen slechts voelen zich tot een werk getrokken dat daarover
handelt. Tot eene vrijwillige armoede voelt slechts een zeer gering deel der
menschheid zich getrokken.

(1) Zie daarover Caecilia, muzikaal tijdschrift van W.J.F. NICOLAI, het nummer van den 1n Juni
1894.
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En toch is het glanspunt van het werk het oogenblik dat Franciscus door eene
hemelsche stem opgeroepen, verklaart boven alles de Maagd Armoede te willen
aanhangen en de Voorzienigheid te danken voor de genade dier keus.
Een der treffelijkste oogenblikken van het werk is dan ook de Zang der Armoede
en de spot van Franciscus' speelgenooten, welke daaraan voorafgaat, alsmede
Franciscus' eigen woorden.
Maar het publiek spot niet! De kritiek allerminst.
Men vraagt zich af (historisch): ‘Hoe kan 't zijn dat het toonwerk ons zoo
medesleept, ondanks het zonderlinge van den tekst?’
‘Gevonden!’ roept er éen. De armoede is iets ‘zoo algemeen menschelijks’, dat
wij hierdoor niet gestoord worden in ons muzikaal genot!’
Het oordeel door minstens honderd organen uitgesproken is hoofdzakelijk dit.
‘Franciscus is een toonwerk van buitengewone oorspronkelijkheid, niet alleen
wat de vinding, maar ook wat den vorm aangaat. Wel treft men daarin herinneringen
aan den stijl van vele groote meesters; doch die herinneringen zijn zoodanig
aangewend, dat men de persoonlijkheid des toonkunstenaars door alles heen hervindt
en gevoelt, en aan n a b o o t s i n g niet is te denken.’ Men herinnere zich hetgeen
Bilderdijk van Homerus zegt, in De Kunst der Poëzy (v. 22):
.... een penceel, wiens gadeloos vermogen
Niet schildert, niet v e r b e e l d t , maar s c h e p t voor menschelijk eoogen;

ofschoon Homerus' gedachten en taal wel deugdelijk aan zijne eeuw, aan zijn volk
waren o n t l e e n d .
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Het is met alle oorspronkelijkheid als met die van Shakespeare en andere wezenlijke
dichters. De groote dramaschrijver werkte in The Merchant of Venice Marlowe's Jew
of Malta na; maar hoe! Hij ontleende Hamlet aan Saxo Grammaticus; King John
bootste hij naar bisschop Bale's Kynge John; Otello is aan eene italiaansche novelle
ontleend, enz.
Maar, dat alles, hoe, hoe, hoe!
Zoo is ook bij de muziek van Franciscus het geval!
Geen criticus heeft dan ook de oorspronkelijkheid van het werk bestreden. Maar
wel (met Schmidt aan 't hoofd) erin geprezen, dat het, wat den vorm betreft, gebouwd
is op de jongste ontwikkeling der toonkunst. De anti-wagnerianen zullen erin laken,
wat anderen erin prijzen: namelijk ‘vele vormen van Wagners aard en wijze toegepast
op het oratorium.’
Doch, wat is verder, nevens de oorspronkelijkheid, de reden waarom honderd
duizenden een jubeltoon erover aanheffen, en zij die dadelijk aan de uitvoeringen
deelnamen en het werk herhaalden en weder herhaalden allermeest?
Eene groote, eene hoofdeigenschap bezit het werk, die vele andere meesterwerken
niet bezitten; het is niet alleen het gewrocht eens kunstenaars, die behendig
eigenaardige denkbeelden weet uit te drukken in eigenaardigen vorm - maar deze
muzikale gedachten en zelfs de onderdeelen van den vorm stemmen ook geheel met
het innigste wezen, het voelen, het streven des kunstenaars overeen. Hij richt geen
wedloop met anderen aan. Hij vraagt zich niet af: hoe hebben anderen geschreven?
De groote en diepe intuitie, de Aisthesis (Α σθησις) der Grieken, die de Latijnen
slechts door eene omschrijving konden uitdrukken, doch die in nieuwere talen in het
woord esthetica is overgesleept - deze innigheid van gevoel en opmerking, welke de
Grie-
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ken bijzonder voor toon en harmonie door genoemd woord aanduidden, deze is het,
die eigene zielespraak, die o p r e c h t h e i d is het, welke onwederstaanbaar
medesleept.
Van weinige kunstenaars kan men hetzelfde getuigen. Haydn, ja, was oprecht en
eenvoudig. Schumann zegt: ‘Den alten Papa sieht man immer gern, doch kann man
nichts von ihm lernen.’
Wagner is een reus! Doch is hij niet in vele opzichten een reus van meer kracht
dan innigheid, meer hartstocht, meer zinnelijkheid (d.i. uiterlijke beweging), dan van
liefde, die naar een ideaal streeft? Is de apotheose der zoogenaamde Liefde in Tristan
niet de Liefde die Nacht en Vernietiging zoekt en daardoor ongezond, en alleen
aantrekkelijk is door de groote kunstvaardigheid des meesters?
Is Die Meistersinger wellicht niet juist daarom voor velen het best geslaagde van
Wagner's meesterwerken, omdat het een minder meêg e v o e l d dan meêaans
c h o u w d , een o b j e c t i e f tafereel is, waarbij de innige Aisthesis in zekere mate
achter staat?
Er is geen twijfel aan, dat Tinels verkregen uitslag voor een groot deel aan die
diepe, gezonde innigheid is toe te schrijven.
Wij hadden eens een interview met den meester, waarbij wij even oprecht waren
in onze woorden, als hij zelf in zijne muziek.
Wij vroegen hem, hoe of de loop zijner gewaarwordingen en denken was geweest,
waardoor hij zoo hemelsbreed van den alouden oratoriumvorm was afgeweken.
Tinel schuddebolde eens en verzekerde toen met de hand op het hart, dat er geen
proces van dien aard in hem had plaats gehad.
Het onderwerp had hem behaagd, begeesterd, hij
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had zich aan 't werk gezet, zonder ander overleg, dan dat wat hem natuurlijk (of liever
bovennatuurlijk) in den zin kwam. Hij beschouwde dit als eene bijzondere gunst van
Boven.
In onderdeelen tredende, haalde ik uit Franciscus eenige plaatsen aan, die aan
denkbeelden van andere componisten (Wagner, Meyerbeer, Schumann enz.)
herinneren. De uitkomst van mijn onderzoek was gelijk nul.
Het bleek mij m e e r d a n d u i d e l i j k dat de motieven die ik aanhaalde, n o o i t
onder 's meesters oog waren geweest, n o o i t tot zijn oor waren doorgedrongen.
Ik was tevreden; ja zelfs half beschaamd en maakte nog een paar aanmerkingen,
omdat ik nu eenmaal voor eenen opmerkzamen criticus wilde gehouden worden.
Ik drukte den meester vooreerst mijne spijt uit, dat er niet meer historische kleur
in de muziek was gelegd, bij voorbeeld op het dansfeest.
Ik maakte hem de opmerking, dat, hoe schoon ook het kwartet van deugden en
ondeugden geschreven was, die tegenstrijdige gezindheden onmogelijk in zulke
overeenstemmende akkoorden konden worden uitgedrukt.
Ik veroorloofde mij zelfs de opmerking, dat voor mij de herhaling van het motief
in het Lied der Liefde (bl. 218), eerst vol gloed en leven door het orkest fortissimo
en snel voorgedragen, en plotselijk daarop door Hemelstemmen dolcissimo en Adagio
als in echo wedergegeven, niet datgene uitdrukt, wat de toonzetter schijnt te hebben
willen bereiken (eine Verklärung van het motief), dewijl geen ander onderscheid in
de herhaling ligt dan alleen die van tempo en van kracht. Eindelijk maakte ik nog de
thans abgedroschen opmerking, dat het slot, hoe heerlijk, verheffend, edel en zinrijk,
toch ietwat zondigde tegen de economie van het werk, tegen den dramatischen gang.
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Toen ik uitgesproken en hij eenige tegenwerpingen gemaakt had, namen wij afscheid
van elkaêr.
Het werk zal tegen den winter ten vierden male te Berlijn onder Ochs' leiding
worden uitgevoerd.
De reden waarom in de noord-nederlandsche provinciën nog slechts eene enkele
uitvoering is voorgekomen, moet dus in de moeielijkheid der studie, maar ook wel
in den tekst worden gezocht, gelijk dit door het Alg. Handelsblad van 12 April 1892
reeds dadelijk is opgemerkt, alsmede in de directie, welke, ofschoon met liefde en
geweten gevoerd, de meeste tempo's zoo verlangzaamd had, dat de opgewekte geest,
b.v. in 't eerste deel, wezenlijk kwijnde. En wat den tekst betreft, wij vinden daarin
naïeve uitdrukkingen der zuid-nederlandsche volkstaal, waaraan de hoorder al te
zeer blijft hangen en, niet geheel met recht, ontstemd wordt.
De overige nummers van het muziekfeest-programma zijn reeds langen tijd bekende
werken.
Wat zal ik dan nog zeggen van Berlioz' Symphonie fantastique?... Dat zij met geest
is uitgevoerd? Dat zij eene kleurrijke compositie en Berlioz een oorspronkelijk genie
is? Goed. - Maar nimmer, nimmer zal men diep aangedaan worden, door eene muziek
die de palen der toonkunst te buiten gaat.
Het beginsel van program-muziek is mij een horreur, is valsch; en een man die te
veel vergif neemt om te leven en te weinig om te sterven, zooals hier, is een hors
d'oeuvre. Daarbij is het hoofdmotief - de wals - alles behalve fijn gedacht, recht
banaal, de treurmarsch niet te vergelijken bij andere marschen van denzelfden aard.
Overigens blijft de muzikale vinding
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en orkestrale kleur der compositie hoogst belangrijk en eenig in hare soort.
In Tod und Verklärung van Rich. Strauss hebben wij ook alweer program-muziek.
Hoe meer men het daarbij gevoegde gedicht vergeet, - alweer de geschiedenis van
een man die sterven wil en niet kan hoe beter. Voor de muzikale combinatie verdient
Strauss nevens Wagner geplaatst te worden, doch diepgevoelde inspiratie, roerende
oogenblikken, komen in het werk niet voor.
Dat wij den stervende in zijnen droom niet volgen kunnen, is natuurlijk. Het werk
biedt daarbij geen enkelen toon van troost en opbeuring, maar wel de vertwijfeling
van eenen die geene eeuwigheid kent.
Er werden nog drie marschen van Wagner uitgevoerd (Tannhäuserouverture,
Meistersingerpreludium en Kaisermarsch).
Sanctus en Benedictus van Bach pasten ongemeen goed bij Franciscus en
Beethoven. Met volle teugen dronk men de daaruit ademende gezonde levenslucht.
Ten slotte prijzen wij nog de buitengewone zorg aan het tekstboek besteed, waarin
de ontleding van alle groote werken was opgenomen, en zelfs in verschillenden vorm,
eenen keer volgens H. Reimann met alle hoofdmotieven en nog eens zonder die,
door het Comité zelf opgesteld.
P. ALB. TH.
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Schilderkunst.
De kunstschilder Jan Anthony,
door P. Génard.
TOEN de befaamde en voorname leerling van Leys, Lod. Hendricx overleed, stelde
men zich de vraag, of er een tweede kunstenaar in België bestond, die de schilderwijze
vertegenwoordigen zou, welke meer dan een andere aan die der middeleeuwsche
meesters van Eyck en Memlinc herinnert.
De overlevering zegevierde, door het opdagen van Hendricx' leerling, J. Anthony,
die zich geroepen gevoelde dat tijdperk der nationale kunst levendig in herinnering
te brengen. De schilder was vroeger een onzer voorname zilversmeden; miste hij
wellicht dat wat men gewoon is de eerste classische studiën te noemen, van den
anderen kant had hij zijnen eigenaardigen trant en vlaamsch kunstkarakter daardoor
des te meer bewaard.
Hij beproefde allereerst zijne kunstkracht in het huiselijk verkeer en schilderde
verscheidene genrestukken en portretten, waaronder het afbeeldsel zijner moeder,
dat met een waar kinderlijk gevoel is uitgevoerd; buitendien legde hij zich toe op het
miniatuurschilderen, vervaardigde talrijke penteekeningen, alsook ontwerpen
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van glasramen en vooral van juweelwerken, waarin hij een buitengewoon talent aan
den dag legde.
Ten jare 1879 zond hij ter driejaarlijksche tentoonstelling van Antwerpen zijn
eerste historisch tafereel H. Elisabeth van Hongaryë. Het werd zeer opgemerkt en
aangekocht door Mejuffer van Tichelen (van Antwerpen).
De tentoonstelling van Gent van het volgende jaar, bevatte zijne Maria van
Burgondië met de vrouwen van Brugge, aangekocht door den Heer de Smet-de
Naeyer.
In de volgende tentoonstelling van Antwerpen merkte men de Bruiloft van Cana
op; deze schilderij werd aangekocht door de gebroeders Gevers, wonende in gemelde
stad.
Omtrent dit tijdstip had Mgr Van den Bergh, een bemiddeld voorstander der kunst,
de gedachte gevormd eene basiliek van het H. Hert op te richten. De tempel, een der
merkwaardige van de laatste tijden, door de hh. Bilmeyer en Van Riel gebouwd,
werd met muurschilderingen door Anthony versierd. Dit werk van grooten omvang
werd door den kunstenaar met taai geduld uitgevoerd. In het hoofdschip, onder den
vorm eener frise, ziet men, ter rechterzijde, een stoet van HH. Stichters van Orden,
kronen naar het altaar van het H. Hert voerende; op de linker, rijen van vrouwen
kronen aan de voeten van het Lam werpende. In de koornis Engelen in aanbidding
den Heer lovende. Dit grootsch werk werd algemeen om zijn Christene gevoel en
echt archeologische waarde bewonderd.
In 1887 vindt men den kunstenaar terug in de driejaarlijk sche tentoonstelling van
Brussel, waarvoor hij eene biddende Maagd had geschilderd, welke onmiddellijk
door den Heer Stuart Knill (later lord-maire van
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Londen), werd aangekocht. Het jaar daarna, in de tentoonstelling van Antwerpen,
prijkte zijn Geestelijk huwelijk der H. Catharina.
Thans was over het lot van den schilder beslist.
Een aanzienlijk werk wachtte hem in zijne geboorteplaats.
Den derden April 1889 stierf te Antwerpen de Heer Jan Baptist Lombaerts,
weduwnaar van vrouwe Cornelia Jacoba Josepha Wildiers, die reeds den 4n Maart
1878, ten grave was gedaald. De kinderen besloten aan de nagedachtenis hunner
ouders eene kapel in de hoofdkerk te stichten. Het autaar werd opgebouwd volgens
teekeningen van den bekenden bouwmeester Fr. Baeckelmans.
Er werden muurschilderingen in aangebracht volgens teekeningen van Jan Baetens
(nu schepen van Borgerhout, vroeger medewerker van den kunstenaar H. Leys).
Het autaarstuk werd toevertrouwd aan Anthony en wel op Goeden vrijdag des
jaars 1889; het was na twee jaren uitgevoerd en geplaatst op den 24n Juli 1891.
Wij veroorloven ons hier hulde te brengen aan de familie Lombaerts, die (een
uitmuntend voorbeeld!) de eerste te Antwerpen was, welke aldus eene kapel (aan H.
Barbara gewijd) versierde.
Het werk is een drieluik. De onderwerpen der schildering zijn de volgende. In het
midden vertoont zich H. Barbara; rechts van de Heilige ziet men hoe zij onderwezen
wordt in de goddelijke wijsheid, links hoe zij daardoor gesterkt en gezaligd haar
hoofd en hals den scherprechter toesteekt. Verder vinden wij op het rechter luik
St-Joseph en St-Joannes den Dooper, op het andere HH. Cornelia en Jacobus.(1)

(1) Op het middenpaneel vindt men het volgende inschrift: ‘Piae memoriae patris
Joannis-Baptistae LOMBAERTS † 3 Aprilis 1889 et matris Corneliae-Jacobae-Josephae
WILDIERS † 4 Martii 1878 filius et filiae hoc altare in honorem S -BARBARAE Virginis et
Martyris erexerunt anno MDCCCXCI.’
Op den muur achter het autaar leest men:
‘Veni electa mea et ponam in te thronum meum.’
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Geen meester in de kunst, geen beoordeelaar van verstand en hart zal aan deze
voorstelling de uitdrukking van een diepgrondig christelijk gevoel ontzeggen, de
energische kracht van schildering en de groote levendigheid van kleur zal in 't oog
springen.
Anthony heeft zich al verder bekend gemaakt door het prachtig autaarstuk der
hoofdkerk van Lier, met zijne schitterende luikdeuren, niet minder sprekend van
godsdienstig gevoel dan zijn St-Barbara-tafereel, terwijl als bijzonderheid hier nog
de behandeling van het goud en de juweelen moet vermeld worden, waarin niet
onduidelijk de kenner der edele goudsmederij zich verraadt.
Eenige jaren vroeger had het bestuur der collegiale kerk van Lier besloten het
autaar van omtrent 1600, dus in zoogenaamden ‘renaissance-stijl’ gebouwd, te
vervangen door een gothisch of ogivaal kunstwerk, waartoe de teekening vervaardigd
werd door Ben J. Bethune, van Gent.
Dit autaar is versierd met eene gebeeldhouwde tafel vertoonende in het midden
H. Gomarus; rechts en links daarvan ziet men voorstellingen uit het leven des
Heiligen, namelijk: 1. Gomarus als kind door zijn vader en moeder voor Pepijn den
Korten gebracht; 2. Gomarus eene vrouw genezende; 3. Gomarus de beet eener slang
heelende; 4. De wonderbare herwording van een afgehakten boom; 5. De opbouw
van St-Pieters-kerk, te Lier; 6. De ontmoeting van S. Gomarus met S. Rumoldus; 7.
Het huwelijk van S. Goma-
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rus met Grimmara; 8. De begrafenis des Heiligen. No 1, 6, 7 en 8 der zijtafereelen
zijn door Anthony uitgevoerd.
Onder aan de altaartafel vindt men 6 apostelen; daarboven de woorden:
‘Me dono dari
curaverunt AEditui
ao Di ni
1890’
Jan Anthony werd zooals gezegd geroepen, dit altaar te voleindigen door bijvoeging
der buitendeuren, Hij schilderde daarop het volgende:
Links van den toeschouwer: 1. Willibrordus, 2. Rumoldus; rechts: 1. Dimphna, 2.
Fredegerus; boven in den puntboog het wapen van Lier en dat van S. Gomarus.
Grootere werken houden den kunstenaar thans onledig. Voor de kerk van het
aartsbisschoppelijk college van S.-Jan Berckmans te Antwerpen, vervaardigt hij een
autaarstuk met luikdeuren, en voor de kerk het Heyke te Tilburg, schildert hij de
veertien statiën van den H. Kruisweg. Hopen wij dat hij hier wederom, zooals bij
zijne vroegere gewrochten, de goedkeuring zijner talrijke kunstvrienden verwerven
zal.
Anthony is thans in de volle kracht van zijn talent; als colorist staat hij op de eerste
plaats; als oudheidkundige, heeft hij de ernstigste studiën gedaan; bijzaken zooals
kleerstoffen, maar vooral juweelen, schildert hij onverbeterlijk, maar wat hem
bijzonderlijk boven vele zijner kunstgenooten verheft, is die fijne poëzij, het waar
christen gevoel dat in al zijne werken, zooals in die der oude meesters doorstraalt.
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Schilder-, beeldhouwkunst enz.
De groote uutzet of Wereldtentoonstelling te Antwerpen.
TIs een vreeselijk woord, dat woord Wereld tentoonstelling, in zes lettergrepen; erg
deftig, maar ook erg aanmatigend.
‘Is uutzet of uitzet geen lief woordje, en in de taal gegrond?’
‘Toch, ja, maar men bezigt uitzet voor bruidsgeschenk, klooster-linnenmand enz.
‘Geen gevaar! Men gebruikt immers ook bij voorbeeld het woord stallen zoowel
voor stellen als voor op stal zetten. - Wil men dan toch die tweede beteekenis van
uitzet, welnu men denke zich dan daarbij de bruid, de ideale bruid, de idyllische
stedemaagd van Antwerpen. Dan is de tentoonstelling het bruidsgeschenk, de uitzet
der stedemaagd; al heeft Dietsche Warande ook, op bl. 258, van den loopenden
jaargang, tegen die Maagd geprutteld.’
‘Ja wel, maar uutzet is ook gelijk aan Aussatz en beduidt dan de ongelukkige
Lepra.’
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‘Des te beter. De tegenwoordig meer en meer toenemende ten-toon-stellings-drift,
is eene aanstekelijke, ofschoon heilzame ziekte. Het woord uitzet bevat dus tevens
eene waarschuwing.’
‘Geene overdrijving! Of de lepra eigenlijk aanstekelijk is, moet nog bewezen
worden.’
‘Welnu, wij zullen exposition dan met uitzetting (ook niet?), dan met uitzetsel
vertalen. Het zijn alle echt nederlandsche woorden van dezelfde beteekenis.’
En wat nu lepra aangaat, lezer, zoo is, naar mijne bescheiden meening, de overvloed
van expositions (gelijk ik zeg) geene eigenlijke z i e k t e , maar wel een middel om,
in onzen tijd van verwarde kunst- en zoogenaamde ‘kunstnijverheidsbegrippen(!)’
eenige orde te brengen, waaraan geene eeuw zulk een groot gebrek had als de onze.
De drift der uitzetten is als een kunstmatige pok, die de eigenlijke ziekte verhindert.
Bijzonder is dit het geval met kleine uitzetsels van enkele kunstenaars. Die kunnen
(in ernst) niet te veel herhaald worden; want daar kan men rustig den stijl en de kleur
des kunstenaars genieten, zonder door bonte omgeving van kleuren en van
menschengewoel te worden gestoord. Op zulke plaatsen kan de kunstenaar min of
meer tot zijn recht komen, wat hem in eene bonte galerij moeilijk geschiedt.
Doch daarmede wordt de wereld nog niet terug gehouden van de dwaling dat de
fabrikanten wel doen met ‘kunst’ op nijverheid te plekken en dat zij een nieuw soort
kunst in 't leven kunnen roepen van arts appliqués.
't Is waar, de nijverheid heeft zich zoo sterk ontwikkeld, dat wij er soms geen weg
meer mede
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weten en de schoone kunst er bij te hulp roepen, om haar en ons zelven te redden.
De nieuwe ontdekkingen en de aanwending der oudere zijn ons als 't ware over
het hoofd gewassen. Let maar eens op de inrichting van vele spoorwegen en hunne
exploitatie, en lees eens het boek van Engel over die stof geschreven.
Er heerscht eene groote wanorde in onze 19e-eeuwsche begrippen van kunst, en
van datgene wat wij belachelijker wijze den Franschman naklappen(1), als hij spreekt
van Art appliqué à l'industrie; terwijl men veeleer moest denken aan l'Industrie au
service des beaux-arts en daarnaar moest handelen.
Onze meeste kunstenaars willen wel van ‘kunstnijverheid’ hooren, doch rekenen
dit vak aan het hunne vreemd. Voortaan is, b.v. in de schilderkunst, dát alleen een
kunstwerk, wat in eene gouden lijst aan den muur kan gehangen worden, zij 't een
doek of paneel van eenen genialen of eenen middelmatigen schilder.
‘Het borstbeeld van mijnheer A. of Z. is een kunstwerk (zonder armen of met);
maar het beeldwerk in den gevel van een huis niet. De Rozen van Mevr. Vogel, geb.
Rooseboom, zijn kunstwerken, omdat men ze kan ophangen, maar eene bloem,
spruitende uit de spits van twee lijnen die elkander ontmoeten (een hoofdbeginsel
der gothiek), is immers geen kunstwerk!’ Zóó spreken heden nog veel verwarde
koppen.
De Katjes van Mevr. Ronner zijn wel een uitmuntend kunstwerk, maar de stijlvolste
waterspuwers

(1) Verg. over dat nabootsen de eerste blz. van Bilderdijks Spraakkunst.
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(gargouilles) onzer stadhuizen en kerken worden niet aldus genoemd.
Daarin ligt eene groote eenzijdigheid, daarin de wanorde, die wij bedoelen.
Staan wij voor 't gebouw der tentoonstelling, wij worden getroffen door het gebrek
dat aan de meeste dergelijke gebouwen eigen is.
De bouwmeesters, schilders enz. hadden iets voorloopigs te leveren, en hebben
getracht in dat voorloopige monumentaal te worden. Zoo zelfs dat de afbeelding van
het kasteel van Antwerpen boven om de spits van den koepel heenloopt. Men treedt
binnen in het voorportaal en wordt teleur gesteld door dat de grootste zonden hier
zijn begaan tegen eene geregelde, harmonische versiering, die (haar eerste vereischte)
de bouwlijnen moest verhoogen, veredelen.
Ontkennen doen wij echter niet, dat er in dat middenstuk van het gebouw eene
goede proportie en aangename ruimte heerscht, die aan de stoffelijke behoefte der
bezoekers voldoet.
Hetzelfde afzijn van het begrip dat er eene plastische kunst bestaat die, zich
schikkende naar de andere plastische kunsten, in hare ondergeschikte rol eene wel
afhankelijke, maar toch zeer gewichtige plaats bekleedt, dat gebrek vertoont zich bij
elken stap door de hallen aan de nijverheid gewijd, in alle winkels van kristal, van
porselein, van meubels of tapijten, van uurwerken, van speeltuigen, waaraan men
belachelijkerwijze de opschriften argenteric artistique, bronzes d'art enz. leest.
Doch wij laten de bewijzen daarvan aan onzen medewerker over en willen alleen
eenige oogenblikken bij de ware (?) kunstwerken, d.i. de (aristocratische) schilderijen
en wat verder tot de eigenlijke ‘kunst’ gerekend wordt, stilstaan.
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De hallen, aan zulke kunstwerken gewijd, zijn opgebouwd in de nabijheid van het
nieuwe muzeum. Zij zijn zeer practisch ingericht om eene gelijke verdeeling van
licht, een gemakkelijk overzicht en goede ruimte te verkrijgen. Zij vormen een
grieksch kruis, gelijk verleden jaar de zalen te Gent. Op het snijpunt is eene schrijftafel
ingericht, die dus van alle zijden even gemakkelijk is te bereiken.
In een oogenblik is men op de hoogte der inrichting. Daarbij dragen een groot
aantal schilderijen den naam der vervaardigers en, dewijl historische voorstellingen
van onbekenden aard niet overvloeien, is de indruk des te lichter te ontvangen.
Het was eene goede gedachte, dat men ook nu weer een aantal meesterwerken,
vóór negen jaren 't eerst verschenen, heeft opgenomen, want het is meest
beklagenswaard dat de ‘uitzettingen’ veelal de plastische kunst evenzoo voorbijgaand
te genieten geven als de toongolvingen op het concert, tenzij men den moed hebbe
zich slechts bij enkele stukken te bepalen, en dan naar huis weder te keeren, wat
vooral een criticus moeilijk kan doen.
Zoo zij dan reeds dadelijk aan het comité dank gezegd voor de wijze waarop deze
inrichting is getroffen. Aan den ref. wordt bovendien de taak des te gemakkelijker,
dewijl hij op vroeger besproken werken niet behoeft terug te komen.
Tot de grootere vroeger verschenen werken behooren bij voorbeeld Artevelde van
van Aise, in de D. Warande van 1893 op blz. 614 zincographisch teruggegeven, de
werken van Luyten, De Boeren van Frédericq. De geheime Preek van Geets, de
muurschilderingen (ontwerp) van Albr. De Vriendt, de beide Ziekbedden van Struys,
enz.
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Ondertusschen zijn er van de nieuwe kunstvruchten een aantal werken te vermelden,
die uitsteken door keuze van onderwerp, door teekening, door kleur.
Zelden vindt men onder de schilderijen van Noord- en Zuid-Nederland, welken
wij het eerste bezoek schenken, doeken, waaraan de Engelschman met ‘shocking’
op de lippen, of de jonkvrouw met nedergeslagen oogen voorbijgaat. De zucht naar
de voorstelling van onbedekte achterkwartieren (verschooning!) en erger nog, is
vooral eigen aan de Franschmannen. Zeker kan het naakt zoodanig behandeld worden
dat het ook voor ons, Noord-Europeanen, met dikke pelsmantels omhangen, niet
aanstootelijk schijnt; doch in de fransche afdeeling vindt men niet alleen l'art pour
l'art, maar le nu pour le nu, zonder slot of zin. Die heeren gaan bij voorbeeld blijkbaar
van de gedachte uit, dat eene vrouw onmogelijk hare haren kan opkappen, wanneer
zij eenigszins bedekt is van lichaam. Wij laten deze overtuiging (!) aan onze naburen.
's Lands wijs, 's lands eer!
Daarin volgen dan toch de Nederlanders en de Belgen de fransche mode niet na,
al geschiedt dit vaak in taal en kleeding.
De keuze van onderwerp? Ja, er komen wel nog enkele aardappel- of
wortelen-schrapende keukenmeiden voor (945, enz.) maar onder de 443 belgische
schilderstukken zijn er een tal die overleg, nadenken, studie verraden, al hebben dan
de ‘lieve landschapjes’ ook het overwicht. Wij wijzen op werken als dat van Juliaan
De Vriendt (Kerstlied) geheel nieuw van vinding en uitvoering. In moderne omgeving
zit de H. Maagd voor eene hut, terwijl Kempische boertjes haar komen vereeren: een
door en door roerend tafereel, zonder pretentie, vol innigheid, afgewerkt,
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verzorgd van teekening, geene à peu près-kunst, maar wel gezonde plein-air.
Wij noemen Jozef Janssens, Daags voor Paschen, buitengewoon oorspronkelijk
van gedachte. H. Veronica keert terug van Golgotha en draagt den doek met 's Heeren
afbeelding, welke zij aan hare moeder en verwanten eerbiedig vertoont: roerender
voorstelling kan men zich haast niet denken. Men kent Janssens schilderkunst genoeg,
om te weten wat het heet, wanneer wij zeggen: ‘Hij is buitengewoon goed geslaagd.’
Wellicht had van beide genoemde werken de compositie eenigszins gedrongener
kunnen wezen!
Janssens heeft zijn werk voorzeker Daags voor Paschen genoemd, om het niet
Terugkeer van Golgotha te heeten, wat mij liever en ook sprekender ware geweest.
Ook Van der Ouderaa heeft eenen Terugkeer van den Kalvarieberg geschilderd in
levensgroote figuren, voorgesteld in eene enge straat van Jeruzalem, buitengemeen
edel en krachtig en toch zedig van kleur, van compositie, van lijnen.
Lybaert's tafereelen, het eene reeds langer bekend, het andere (De H. bedrukte
Moeder) toonen niet minder edel streven en begrip van stijl met waardigheid van
kleur als eene loftuiting voor het publiek, dat langzamerhand weder meer tot de
gewijde kunst schijnt geneigd.
Albrecht De Vriendt's zevenluik (De H. Maagd der St. Lucaskapel) mag hier niet
vergeten worden, al hebben verschillende critici daarvan ook reeds in kerk of
kunstwerkplaats genoten, en daarvan de verdienste doen gelden. Zij hebben echter
niet van die oorspronkelijke hoedanigheid gewaagd: hoe de figuren der luiken in
rijkdom en beweging van lijnen van de
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uiteinden naar het midden steeds toenemend, niet alleen een samenhangend tafereel,
maar als ware het eenen harmonischen b o u w vormen, uitloopende op het
middenpunt: den troon der H. Maagd.
Ook Ooms' Jezus en zijne Discipelen op het meer van Gallilea komt hier in
aanmerking, ofschoon de onstuimigheid der golven de hoofdzaak is van het tafereel.
De Luthersche Aannemelingen van Mej. Th. Schwarze, karakteriseeren de gewijde
schilderkunst van N.-Nederland, of wij zouden Sadée's In de kerk (voor de Tombola
aangekocht) en Stroebels Muziekles in een klooster (17e eeuw) er bij moeten rekenen.
C. Bisschop's Nachtmaal, onder de teekeningen, is een heerlijk geslaagd figuurtje.
Bosbooms († 1891) kerken (teekening) zijn van vroeger jaren bekend. R. Bisschop
en Hyner volgen den grooten meester loffelijk teekenend na.
Men ziet ondertusschen dat in de aloude nederlandsche streken met moed wordt
gewerkt en men niet met eenen verrekijker naar ernstige kunst behoeft te zoeken.
Vertoonde de belgische jeugd, door de Ligue vertegenwoordigd, even ernstigen
arbeid, men zou den jongelieden geenerlei verwijt hebben te doen. Nieuwe
proefnemingen zijn niet af te keuren; zoeken naar nieuwe uitdrukkingen des gevoels
is uitmuntend, maar de nalatige, wilde, à peu près-kunst, in zeer gezochte,
wansmakelijke onderwerpen, is steeds af te keuren.
Wij zagen met groot genoegen de oude meesters, van de eene zijde Mesdags
wateren, van de andere Lamorinière's beuken terug.
Leempoels handenwriemelen in Lotsbestemming
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en Menschheid kwam ons meer gezocht dan waar en daardoor minder treffelijk voor.
Ondertusschen is de verzorgde uitvoering te prijzen en de edele kop boven de handjes
en in volle schaduw, van edele uitdrukking.
Prijzen moeten wij D. Jans' Albert Dürer, Caps Drie-Koningen, Cluysenaars
bekende Ruiters als getuigende van vinding en nadenken.
Aantrekkelijke landschappen vonden wij in overvloed: van Mej. Aug. Beernaert,
Carpentier (Zomerzon), Fr. Plumot (die in gravuur zeer goed kan voldoen), Rosseels'
Winter, fijn van kleur, van Leemputtens Ringsteken, den herhaaldelijk bekroonden
Verstraete, Heymans' heerlijken Herder. In de Hollandsche afdeeling zien wij v.d.S.
Bakhuyzens Dorp, Bodifée's Herfst, met wat weinig tusschenlucht, Bocks reuzige
Beukenstammen, met wat te klein bewerkten achtergrond, Gabriëls Avond, van wat
triestigen toon, evenals De Jongs Ploegen, Klinkenbergs Damrak, wat nog winnen
zou, ware 't Duchâtels water.
Maar soms vonden wij schepen zonder recht perspectivische teekening, reuzige
koolen, stokrozen of anjelieren zoo groot als menschenkoppen, wier bewerkers wel
een weinig bij Mevr. Vogel-Roosenboom in de leer zouden mogen gaan.
Nu een blik op de ons meestal aanmatigend toekijkende, van ijdelheid stralende
portretten.
(Slot volgt.)
A. DE TICHELER.
Ondertusschen geven wij het woord aan den heer de Mont om den lezer over een
ander kunstvak te spreken.
Red.
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Gebruikskunst in de Wereldtentoonstelling te Antwerpen.
Ik geef bepaald de voorkeur aan deze benaming, gebruikskunst, omdat ik ze houd
voor de eenige Nederlandsche, die, minstens met evenveel duidelijkheid als de
bekende Engelsche en Fransche ekwivalenten, het onderscheid aangeeft tusschen
zuivere, op en om zich zelf bestaande, - en andere, door vermooiïng van allerlei
dingen van gestadig gebruik tot veredeling van het dagelijksche bestaan aangewende
kunst.
Noch het Engelsche decorative art noch het Fransche art appliqué kan gezegd
worden, de niet alleen abstrakt door de gedachte, maar werkelijk ook stoffelijk met
de oogen des lichaams waar te nemen grens beter te doen uitkomen tusschen de
figuratieve kunst: de kunst van zonder eenige direkte betrekking tot om het even
welke noodwendigheid onzes levens, alleen uit louter scheppens- en fantazecrenslust
ontstane werken, schilderijen, beeldhouwerijen, prenten, enz., en die andere, uit de
noodwendigheden zelf van dat leven voortspruitende, door enkelen, doch zeker ten
onrechte met den naam van bastaardkunst gebrandmerkt, welke én op de gebouwen
waarin wij leven of vergaderen of feesten, én op de duizend en éen dingen welke wij
in die gebouwen bijeenbrengen, den stempel afdrukt van een hoogere idee! Everyday
art, zoo men wil!
Nu acht ik het een feit van de allerhoogste beteekenis, dat in haast alle
kultuurlanden, zoo buiten als binnen Europa, eindelijk weer voorteekens zijn waar
te nemen van een nieuwe en krachtige
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beweging van vele uitmuntende geesten ten voordeele eener nieuwe verzoening,
natuurlijk op het zooeven aangegeven terrein, van de kunst en de werkelijkheid.
En dat ook - grootendeels zoo niet geheel onder Franschen en vooral Engelschen
invloed - het jongere geslacht in Zuid- en Noord-Nederland van de wenschelijk- of
zelfs noodwendigheid dezer verzoening doordrongen blijkt, dat is een in ieder opzicht
ten hoogste verheugend verschijnsel, dat zoowel door de jongste tentoonstellingen
van de Twintigen, l'Essor, l'Art libre en la libre Esthétique, als door den zeer onlangs
in alle dagbladen afgekondigden wedstrijd, uitgeschreven op E. Broerman's voorstel
door le Cercle des Arts et de la Presse, en door de vertaling door Jan Veth van Crane's
Claims of decorative Art bevestigd wordt.
Verre van mij te beweren, dat deze jongeren allen de eersten, de allereersten zouden
zijn geweest, om, in Noord en Zuid, ‘de goede boodschap’ te verkondigen. Wat
benoorden den Moerdijk mannen als C. Vosmaer, J.A. Alberdingk Thijm en anderen,
reeds vóór een kwart eeuw en meer schreven en leerden en deden, wat hier te lande
de invloed van scholen als die van Sint Lukas en andere en ook van bijzondere firma's,
onder de leiding van smaakvolle en ondernemende mannen, als b.v. de Compagrtie
des bronzes, de huizen Boch, Vermeeren-Coché, Braquenié, enz., vermochten, stel
ik zelf al te zeer op prijs.
Toch is het - ook ondanks het gezonde willen en het flinke streven van deze allen
onomstootbaar, dunkt mij, dat in geen ander der oude kultuurlanden de gebruikskunst
evenzeer als de... andere sedert
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en bijna gedurende twee honderd jaar lager was gezonken dan in het onze. Hier meer
dan overal elders was van den uitheemschen invloed evenzeer als van het
enthusiastisch ‘overdrijven’ der jongere geslachten heil te verwachten. Het dwepen
met wat mannen als Crane, Morris, in Engeland, Grasset, Chéret, Gallé, Fabry en
anderen, in Frankrijk voortbrachten, moet en zal - en zoo ook het zien en bewonderen
van het op exhibities als de Antwerpsche Wereldtentoonstelling bijeengebrachte eerlang, zeker, ons eigen kunstleven ten goede komen.
En zoo zet ik mij neder om, in weinige bladzijden slechts, een blik te werpen op
het voornaamste, dat ik, op mijn vele wandelingen in de tentoonstellingshallen, aan
voorwerpen van gebruikskunst opmerkte. Niet van alles beloof ik dus te spreken;
ook niet van alles zoo uitvoerig als ik het wenschte en als het wellicht ook wenschelijk
ware; maar alleen - kort en bondig - van het werkelijk moois, dat hout-, metaal- en
ivoorbewerkers, keramisten, glasschilders, meubelmakers, enz., hier ten toon stelden.
Ivoorsnijwerken ontmoette ik zoowat in al de afdeelingen; de voornaamste echter
in die van het Duitsche Keizerrijk. Hier vergt vooral de aandacht het zoo prachtig
ingerichte als rijk voorziene paviljoen der ‘Kunst-werkstätte von Moritz Keller en
Co, hoflieferanten Sr. Maj. des Königs von Italien’, te Berlijn.
Van het door deze firma tentoongestelde kunnen onze Vlaamsche beeldhouwers,
die thans voor 't eerst hun krachten aan het ivoorsnijden beproeven, vrij wat leeren,
niet - in het opzicht van kunstsmaak, maar des te meer in dat van de techniek.
Benevens een
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overvloed van kleine beeldjes, zond Keller enkele grootere werken, echte modellen
in het vak, o.a. een schip, de Levenstijden des Menschen, een pronkblad, de
Verheerlijking der Kunsten, een drinkkruik, De Jacht van Diana, een bas-relief, Slag
van Döftingen in 1388, een Eros en Psyche, een Venus Anadyomene, enz..
Geen dezer stukken, of een scherp en geoefend oog kan er uit leeren, hoe men
elke soort van ivoor, naar eisch van aderloop en hardte, behandelen moet; sommige
nogtans groote tafereelen, zoo o.a. de genoemde Drinkkruik en Döftingen, zijn
gesneden uit een enkel stuk.
Somtijds, zoo in Anadyomene, is het elpenbeen verhoogd met zilver en goud.
Overigens werken van 400, 800, 1250, 2000, 5000, 12000 frank. Ook enkele
voorwerpen in geciseleerd bergkristal bewonderde ik hier, o.a. een dubbelzwaan,
naar een in 't Pitti-paleis te Florentië voorhanden origineel. Gebeiteld uit éen stuk,
zonder éen rafel of fout; waarde 15000 fr. Intusschen mag, waar ivoor ter sprake
komt, ook de Japansche afdeeling met eere vermeld worden. Daar zag ik o.a. een
reusachtige zwaardscheede in elpenbeen, van weerszijden een tiental tooneelen uit
het alledaagsche leven in Japan voorstellende: een kunstwerk van onschatbare waarde;
elk der kleine tafereeltjes een waar meesterstijkje op zich zelf.
Ook in de Chineesche afdeeling, namelijk in het Ning-Pô-bazar onder het bestuur
van Yor-Kung-Tian, zijn keurige ivoorbeeldjes voorhanden. Zeer typisch en treffend
van uitdrukking en uiterst eenvoudig van behandeling, stellen zij, evenals de
tooneeltjes op pas vermelde Japansche zwaardscheede, genretafereeltjes voor uit den
maatschappe-
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lijken handel en wandel - de beste, evenals dit Japansche meesterstuk, een Hogarth
of een Callot overwaardig en vooral uitmuntend door waren humor. Ook bij Franji
P. Bhumgara en Co uit Madras en Bombay trof ik heel lieve beeldjes in elpenbeen.
Van alle metaalbewerkers spannen, in de Scheldestad, ook de Duitschers veruit
de kroon. Vooral in drijven en ciseleeren munten zij uit.
Zeker is Rosenau uit Bad-Kissingen geen vulgair handelsman, veel meer een
bedreven en smaakvol kunstenaar. Nergens, in geen andere afdeeling, ook niet in de
Fransche, zag ik zilver- en platinavoorwerpen, zoo sierlijk en kunstig als bij hem.
Zilveren theeserviezen, vertoonende den gekenden vorm der Fransche Sèvres,
bonbonnières in vorm van viool of gitaar, vazen van allen aard in argent estampé,
bloempotten, drink- en schenkkannen, al wat deze firma inzond draagt denzelfden
stempel van onmiskenbare distrinctie en elegantie.
Het allermooiste is intusschen, benevens een Minerva in ivoor, gemonteerd met
goud en edelsteenen, een ijsverkoeler of rafraîchisseur in gedreven zilver, een oud
Hamburger admiraalschip, met volle zeilen en tot in de minste bijzonderheid
opgetakeld en getouwd. Te Chicago bekroond en voor 24000 fr. te koop. Een
prachtstuk in den volsten zin des woords, in elk muzeum een eereplaats waardig.
Ook de firma's Dautzenberg te Krefeld-Königshof en J. Weidner, te Berlijn, blinken
uit onder vele. Van de eerste waardeer ik zeer een gedreven zilver-relief, de
Apokaluptische Ruiters, te midden van een overvloed van kandelaartjes, vaasjes,
doosjes, enz., te lang om te melden!
Van geheel anderen aard zijn de zilveren pronk-
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voorwerpen van alle grootte en vazen, die de interessante Hindoe-bazars, Franji P.
Bhumgara en Co, Ardeshir et Byranji, enz., in de Engelsche afdeeling opleveren. Bij
deze laatste gezien, een rijke keuze bekers, vazen, potten, flacons, in gedreven en
gegraveerd zilver van Kashmir, Bombay, Birma, evenals een overvloed van
voorwerpen in Benares-brons, Kashmir-koper, brass en koper-met-email van
Moradabad, zeer geschikt voor etagères en pronkhangen.
In het bewerken van een minder edel metaal, het ijzer, is, buiten de Oostenrijksche
meesters Antoon Schwarz en Ludwig Wilhelm, die ik boven alle mededingers ‘hors
de pair’ wensch te stellen, een Vlaming, de Lierenaar van Boeckel, naar mijn oordeel
primus inter pares. Vooral een, jammer genoeg, zeer onsmakelijk ingelijste
Druiventak, waaraan een vogel zich te goed doet, is allermooist. Van hem zeg ik,
wat de Engelschman van de inrichters van het Antwerpsche Landjuweel van 1561
zeide: Die dát kan, kan meer!
Waarom echter deze Liersche... van Boeckel de eigen taal, waarin hij zijn naam
schrijft, zoo geheel ter zij stelt, is een Liersch schapenkoppenraadsel dat ik niet waag
op te lossen. Dit tusschen haakjes, enkel als vingerwijzing tot iets beters!
Uiterst veelzijdig is de keramiek te Antwerpen vertegenwoordigd, nogmaals in
alle afdeelingen; het schitterendst evenwel in de Oostenrijksche, Fransche, Italiaansche
en Belgische secties. In de Oostenrijksche afdeeling spant de kroon de firma Ernst
Wahliss uit Pörtschach-am-Wörthersee in Kärnthen, met een tiental pronktafels,
waaronder vooral één bewondering afdwingt: zij torscht een weelde van tafelgeraad
in fijn porselein, waarop tafereelen van meesters als Tiziano, Rubens, van Dyck,
enz., door talentvolle artisten geëmailleerd zijn.
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Ook Robert Pilz en Ludwig Politzer, verdienen vermeld te worden.
In de nabijgelegen Hongaarsche sectie bevindt zich het paviljoen van het huis
Zsolnay Vilmes uit Fünfkirchen of Pées, bevattende een keuze van kannen, vazen,
potten, die tot het schoonste behooren wat deze tak van nijverheid sedert lang
opleverde. Geen schrille tonen: alles stil, gedempt, uiterst stemmig van kleur; geen
vergezochte gedaantevormen, alles meestal afgekeken van Grieksche en Etruskische
vazen, uiterst sober en aristokratisch van lijn.
Alleen in de allerinteressantste, ofschoon niet uitgestrekte Japansche afdeeling zal
men, in dezen aard, iets artistiekers aantreffen. Daar stelt de heer Issa Tanimura
zoogenoemde cloisonné's ten toon, waarvan niet alleen het email een geheel
ongeëvenaarde doorzichtigheid vertoont, maar waarop vlinders en bloemen zijn
geschilderd met een kunst, die alle Europeesche Segersen en Giacomelli's vlakaf
mag beschamen. Zeer belangwekkend in dezelfde kleine sectie een stel van 6 potten,
de verschillende staten van een cloisonné-in-wording verduidelijkend. Ook zeldzame
en allerfijnste satzuma-vazen kan men hier bewonderen.
In de Italiaansche afdeeling treffen wij aanzienlijke inzendingen van verscheidene
beroemde firma's uit Firenze en Napoli, o.a. van de heeren Figli di Giuseppe
Cantagalli, en Salvini e C., uit Florentië, van de Fabrica ceramica artistica napolitana,
bestuurd door Fausta Tafone, en van Achille Mollica, beiden te Napels.
Cantagalli's naam is, Europa door, sedert lang en onwederroepelijk gevestigd.
Zijne maioliche decorative e d'uso domestico op ruw stannifeer-smalt en bij hooge
hitte gebakken, zijn veelkleurige bassorelievi
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in den styl van Della Robbia, genieten een Europeesche beroemdheid.
Zijn uitstalling is op zich zelf een klein muzeum, vooral merkwaardig om de
onverbeterlijk geslaagde reproducties van oude majolica-werken van meesters als
Gubbio, Urbino, Cafaggiolo, alsmede van een hoeveelheid dier beroemde porseleinen
van Siena, wier volmaakte teekening en voortreffelijke kleur nooit werd overtroffen.
Onder deze laatste merkte ik o.a. reproducties van drie wonderschoone schotels uit
de wereldberoemde verzameling Spitzer.
Vazen en amforen, in den styl van den beroemden mastro Giorgio, versierd met
allerlei groteske figuren en arabesken, somtijds verhoogd met roode of gouden
reflexen, maken een onvergetelijken indruk.
Heel mooi en artistiek ook de reproducties van een geheele verzameling
Hispano-Arabische vazen, drinkschalen en tellooren, geel of koperkleurig getint, en
- aller-állermooist wellicht - een assortiment van groote en overgroote vazen en
schotels, nabootsingen van antiek Savona-porselein, blauw op grijsachtigen grond,
hoogst dekoratief van effekt.
Achille Mollica is ontegenzeggelijk een kunstenaar van beteekenis, bij wien rijke
en oprecht dichterlijke verbeelding gesteund wordt door de degelijkste technische
kennis. Ook zijn uitstalling is een verkwikking voor alle kunstlievenden. Algemeene
regel is het hier, dat hij zelf van alles, wat zijn firma ter markt brengt, de
oorspronkelijke modellen schildert en boetseert. Onder het werkelijk meesterlijke
dat ik van hem bewonderde, vermeld ik hier, hoe onvolledig het dan ook weze, een
drietal groote vazen, een Parthenope-vaas, de sage van Napoli's oorsprong
voorstellende, een Grot van Kalypso,
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en een Triomf van Neptunus, drie gedichten in steen en kleur, van een zeer hooge
lyriek, even levendig van voorstelling als gelukkig van inspiratie. Die Neptunus-vaas
vooral is een waar meesterwerk. Die zeerossen van den watergod klawieren met alle
vier tegelijk door het hoog opslaande water, dat het een lust is. Mooi van lijn is - van
waar ook bekeken - zoowel de vaas in zijn geheel als de triomfeerende strenge god;
de kleur is een lust voor de oogen. Heel merkwaardig ook twee groote paneelen in
keramiek-steenen, het éene Venus' Geboorte, het andere, tevens het grootste en
schoonste, Festa pagana, een zwerm rozige kindertjes dartelend en buitelend in een
lentebloemige weide, met iets van dat eigenaardig naïeve gevoel in teekening en
kleur, aan onzen Leo Frédéric zoo eigen. Overigens, beloond en bekroond in tal van
tentoonstellingen: eerediploma's te Londen in 88, groote prijs te Chicago in 93.
Met deze voorname buitenlandsche huizen dingen twee Belgische firma's, Boch
van La Louvière en Vermeeren-Coché van Brussel, en zulks met grooten en
welverdienden bijval, om de kroon. Beider paviljoenen zijn van de rijkste en
prachtigste der geheele expositie. Dat van Boch vooral! Dit laatste, overigens, zou,
alle andere hoedanigheden nog daargelaten, reeds daarom onze ernstige aandacht
afdwingen, omdat het, benevens een rijkdom van voorwerpen in de meest algemeen
bekende tranten, ook zeer fraaie nieuwigheden te zien geeft; ik bedoel de in kleuren
uitgevoerde reproducties op schotels, steenen, enz., van opzettelijk voor de firma
vervaardigde landschappen, marines, enz., van nationale en andere artisten, waaronder
de Geetere de voornaamste plaats inneemt.
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Niet zonder een gevoel van trots stel ik het vast, dat de keramiekwerken van het huis
Boch in geen enkel opzicht bij het beste, dat andere secties te zien geven, hoeft achter
te staan. Men zou veeleer geneigd zijn het tegendeel te beweren, zoo levendig en
echt Vlaamsch-warm is de toon van het koloriet, zoo zorgvuldig werd het bakken of
branden bestuurd. Ook merkte ik - ondanks een nauwgezet toekijken - zelfs op de
grootste steenpaneelen van de firma geen enkele oneffenheid, geen enkele
verschroeide plek. Daarenboven heel wat billijker dan elk ander tentoonsteller. Het
onderscheid is soms verbazend!
Men moet tot de oude Hollandsche bakkers teruggaan om iets volmaakters te
bewonderen dan deze groote kleur-steenpaneelen, Diana op Jacht, naar de Geetere,
In het Najaarsbosch, naar Schipperus en Fumière, en de kleinere landschappen en
zeestukken naar eerstgenoemden artist. Over- en overmooi ook de groote
polychroom-schotels met orchideeën, stokrozen, zonbloemen, naar modellen van
Diffloth. Een prachtige keuze voorwerpen in céladon, en vooral - het allernieuwste
- zoogezegde flambé's van zeer groote distinctie volledigen deze wonderrijke collectie.
Bij Vermeeren-Coché bewonderen wij vier paneelen in wit keramiek met goud,
naar bas-releeven van de Rudder, en vooral een borstbeeld, de Zang, naar denzelfden
meester, wonderlief van uitdrukking, en een groote pronkvaas in lapis-lazuli-kleur,
verhoogd met zilver en goud.
Slechts volledigheidshalve - al verdienden zij stellig meer - vermeld ik hier, uit
de bazars van reeds genoemden Franji P. Bhumgara, een collectie
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van Hindoe-pottenbakkerij, waaronder vooral de gepolychromeerde Delhipotten
aantrekkelijk voorkomen, en, uit de Hongaarsche afdeeling, een overvloed van gleisen aardewerk, wel boersch van vorm en schreeuwend van kleur, doch ook zoo
geenszins als ornementmiddel te versmaden en vooral ongelooflijk billijk van prijs.
Alvorens nu over de porselein-fabrikatie te zwijgen, moet ik met lof vermelden
de Duitsche firma Ens et Greiner, uit Lauscha in Saksen. die zich liet
vertegenwoordigen door een voorraad porseleinreproducties van beroemde
meesterwerken, o.a. van Matsys' Nood Gods uit het Antwerpsche Muzeum, Einzug
Carl des Fünften van Mackart, Kristene Martelares van G. Max, Raub der Phoebe
van Rubens, Rafaëls Madonna della Sedia, Die Jagd auf dem Glücke, enz..
Onberispelijk geslaagd lijken mij, benevens het tafereel van Rubens, dat van Rafaël,
en de reproductie van het Hauptaltar-Stück de Aanbidding der Wijzen van een
onbekend meester in den Keulschen dom. Aan sommige dezer stukken besteedt de
firma, vier, zes, acht maanden tijds.
Er zou zeker heel wat te zeggen vallen over de kristalnijverheid en de bronsgieterij,
twee in onze Worldsfair ruim vertegenwoordigde vakken. Als ik zeg dat de Belgische
firma van Val-Saint-Lambert, de Oostenrijksche Rachmann uit Hayda, Moser uit
Karlsbad, Goldberg uit Arnsdorf, en - overigens - het zoo aanzienlijke Wiener
Kunstgewerbe-Verein met meestal zeer groote étalages zijn opgekomen, en er bijvoeg,
dat de voornaamste brons-fabrieken van België, Frankrijk en Oostenrijk
vertegenwoordigd zijn, zal men allicht begrijpen,
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welk belang deze nijverheidstakken alhier opleveren.
Ik moet mij evenwel zoozeer beperken, dat ik, ondanks mijn goeden wil, niets
meer dan een enkel woord kan zeggen van den Duitschen glasschilder,
Binsfeld-Jansen, uit Trier, die verscheidene groote kerkramen, uitgevoerd volgens
de techniek der 12e, 13e en 15e eeuw - de teekening is, jammer genoeg, al te modern
bij zulk een techniek! - inzond; van de mooie boekbanden, tentoongesteld door het
huis Baumbach uit Leipzig; van de tapijten van het bekende Mechelsche huis
Braquenié; van de over- en overschoone Sévres-vaas, door het goevernement der
F.R. aan de koningin van België vereerd: een meesterstuk van fijnen smaak, in
zoogezegde pâte-tendre, décor émaux polychromes rehaussés d'or, de sieraden
eenigszins in uitsprong.
Toch kan ik niet nalaten even mijn bewondering uit te spreken voor de prachtige
bronzen vazen, tentoongesteld door firma's als Susse, Soleau, en Barbédienne, te
Parijs, en waarvoor artisten van allereersten rang, als Ledru, Chéret enz. de modellen
leverden. De Najade-vaas van Ledru is zeker een aardige greep, doch wat gezegd
van de Kikkers van Chéret en vooral van de Vischvangst? Verbeeld u een bijna
meterhooge vaas; rond den inspringenden hals zitten, visschend met lang
neerhangende roeden, ondeugende kornuiten; heel beneden in den voet der vaas
plodderen in het water, tusschen plompen en kroos, de visschen.
De Japansche en Chineesche bronswerken verdienen ook de eervolste melding.
Bij Issa Tanimura prijken, aan den hoofdingang van zijn bazar, twee heerlijke antieke
kandelabers, Japansche monsters, torschende, met achterovergebogen houding, een
zware
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zuil, en verder kleinere voorwerpen als garnituurvazen, kandelabers, enz., als alles
wat uit dat land van kunst en distinctie tot ons komt, zoo elegant als keurig van vorm.
Ook in den Ning-Pô-bazar van den heer Yor-Kung-Tian loont het de moeite een blik
te werpen.
Ook - ofschoon niet geheel onder de rubriek gebruikskunst te rangschikken - ook
van den alleraardigsten winkel door Tappari uit Florentië geopend, mag ik niet
zwijgen. Tappari stelt ten toon kopjes naar beroemde zoo moderne als oude schilders
van iedere school, sommige in olie-, andere in waterverf, door mannen van werkelijke
verdienste uitgevoerd. Van Sandro Botticelli, in akwarel, zeer fijn en licht van toon
en wondertrouw van trekken, twee glorieuze werken: de Lente en O.L. Vr. met den
Granaatappel; van Rafaël de Madonna della Sedia, een meesterlijke kopij, in een
nabootsing van het kader, dat Rafaël zelf voor zijn gewrocht liet maken; de Madonna
met de XII Engelen van Fra Angelico, en - misschien nog belangwekkendst van al een Aanbidding der Wijzen van Gentile da Fabriano (1400) naar het oorspronkelijke
uit de Academia te Florentië.
Reproducties van oude en moderne beeldhouwwerken stellen ten toon Arup
Brothers uit Londen. Praxiteles, Canova, Thorwaldsen en de onvermijdelijke Tanagra's
zijn hier aan de orde van den dag. Mede een zeer interessante box in de Britsche
afdeeling.
Een enkele bladzijde over de meubelkunst, ongemeen rijk vertegenwoordigd in
de Fransche en Belgische afdeelingen, doch waarin door den eenigen Engelschen
tentoonsteller - onze Belgische firma's niet te na gesproken - ver- en veruit het
voortreffelijkste geleverd is.
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De heeren Hampton and Sons, specialists in the decorative trcatment of enteriors,
richtten in een geheel salon, zijnde de trouwe teruggave van de feestzaal, door hen
voor Lord Salisbury te Hatfield voltooid. Deze zaal is noch min noch meer dan een
meesterstuk. - Bestemd voor een slot, dagteekenend van de eeuw der Great Queen
Elisabeth, en tevens een der schoonste monumenten van den 16e-eeuwschen styl,
ademt deze zaal als 't ware den streng protestantschen sektegeest van dien tijd.
Verbeeld u een balustrade met rijk versierde pijlers en balkons, loopende over de
geheele breedte der zaal. Daartegenover bevinden zich fraaie paneelen van het
allerschoonste, Engelsche eikenhout. Het groot open vuur, versierd met leliën en
gedragen door groote luipaarden met wapenschilden van omtrent 1500, is een
afbeelding van een origineel uit het Kremlin te Moskou.
De zoldering is plat, toenmaals in Engeland zeer nieuw, getuige de
Westminster-Hall te Londen.
Boven den schoorsteen vertoonen zich Salomo en de koningin van Seba in
tapijtwerk, in 't midden van wapentuigen, voortkomende uit de verzameling Melges
van Antwerpen. De grond is van wit marmer, bedekt met een Oostersch tapijt.
Koningin Elisabeth bevindt zich tweemaal naast den schoorsteen: eerst een kopij
van the rainbow, beeltenis van Zucchero, en dan een van het portret door Bronzino
(als prinses). Schoone zijden standaarden met de wapens van Bacon, Burleigh, Drake
en Raleigh, versieren de deuren.
De te Antwerpen tentoongestelde reproductie is 1/3 kleiner dan 't origineel. Zij is
12 1/2 meter lang op 7 breed.
Van de vele overige firma's, die min of meer
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artistieke meubels inzonden, is het onmogelijk in het bijzonder te gewagen. Alleen
van enkele - August Ungethüm, te Weenen en Gebrüder Colli, aldaar, Braquenié en
Brossier te Parijs, Aberlé en de Waele te Brussel, H. Zech, te Mechelen, de Visser,
Deroy en Leytens te Antwerpen, kan ik de namen vermelden - zonder meer! Hetzelfde
lot is, tot mijn leedwezen, beschoren, evenzeer aan de zeer interessante uitstalling
van de Tiroler houtdraaierij der Gebrüder Hammerl te Wilten bij Innsbrück als aan
de voortreffelijke, met ivoor ingelegde of met zijdeborduursels bespannen
gebeeldhouwde wind- en vuurschermen, welke alle kenners in de bazars van Issa
Tanimura en Franji P. Bhumgara bewonderen. Bij dezen laatste merkte ik tevens
heel eigenaardig bewerkte en kunstig ingelegde guéridons in sandelen rozenhout en
in het bekende bois de teack.
Over de tentoongestelde kerksieraden spreek ik mijn oordeel liever niet uit. Zeer
weinig uitnemends, nog veel minder dat een echt godsdienstigen stempel draagt,
mocht ik bewonderen. Billig und schlecht schijnt de leuze te zijn, waarnaar de meeste
fabrikanten zich heden richten. Treurig, recht treurig, dunkt mij. Hier immers is een
vak, waarin door welbegaafde en, natuurlijk, geloovige geesten, kunst, echte en
groote kunst, te scheppen w a r e ! 't Kan verkeeren, zei wijlen Brederoo, en ik zeg
het voorloopig met hem, tot een zeer flauwen troost!
Een eervolle vermelding verdient intusschen de heer J. Grossé, uit Brugge, voor
zijn verdienstelijke zij-borduurwerken voor kerken: altaarsluitingen, kazuifels,
vaandels, enz.. Zeer opgemerkt een goed gekarakterizeerde H. Cecilia en een vaandel
ter eere van O.L. Vr. van den Rozenkrans. Geen
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meesterwerk der meesterwerken, misschien, maar degelijke en verzorgde arbeid! En
ook daarvoor doe ik gaarne den hoed af.
Ik zou het mij tot een onvergeeflijk verzuim aanrekenen, indien ik geen woord
repte van de juweelnijverheid, die mede, in onderscheiden afdeelingen, namelijk in
de Belgische, Duitsche Fransche, doch vooral in de Italiaansche, merkwaardige
dingen te zien geeft. In de Belgische vestigen de prachtig ingerichte paviljoenen van
de Vereenigde Antwerpsche Diamantbewerkers en van de met roem bekende firma
Anthony, in de Duitsche die der Collectivité de bijouterie allemande zeer de aandacht.
Onvergelijkbaar mooi is echter de uitstalling van ridder Giacinto Melillo uit Napels:
hier is alles meer, veel meer kunst dan industrie. Nabootsingen en trouwe reproducties
van een overrijken voorraad spelden, ringen, oor- en hals- en armsieraden, in de
puinen van Pompeï en Herculanum, deels ook in oud-Egyptische graven ontdekt,
allerschoonst en -duurst vooral de skarabeëen, soms authentiek oude, gemonteerd in
goud en omzet met edelgesteenten, heel merkwaardig ook vazen, kruiken en
tafelgeraad in zilver in oud-romeinschen styl.
Summa summarum:
De gebruikskunst herleeft in Europa!
Voorloopig moet zij er zich, in hoofdzaak, nog toe beperken, modellen, onsterfelijke
en andere, uit vroeger tijdvakken na te bootsen; hier en daar echter vertoonen zich
reeds sporen van oorspronkelijk vinden en scheppen, die - tegen de helft der volgende
eeuw - een heerlijke renaissance, oorspronkelijk toch ofschoon aan de groote en
goede tradities niet langer ontrouw, schijnen te beloven.
POL DE MONT.
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Boekenkennis.
Dichtkunst, Letteren.
Wonderland. Vertellingen, door M.E. BELPAIRE en HILDA RAM. Gent, A. Siffer,
1894.
Leidt de lieve krullekoppen het heerlijk Wonderland der vertellingen binnen; met
welk nieuwsgierig oog en reikhalzend verlangen zullen zij die tooverwereld
doorloopen, met welk behagen zich vermeien in den gaarde der phantasie! - Verre
van hier de dorre schoolvos, zoo treffen! door Dickens in Hard Times afgemaald,
welke, onder voorwendsel van practische en wetenschappelijke opvoeding, de
bloemen der inbeelding, uit het kinderlijk gemoed, als onkruid zoude willen uitroeien.
De dwaze! Alsof de zucht naar het bovenaardsche en het ideale niet strekte tot
zielsveredeling en geestesontwikkeling!
Vele der vertellingen in het Wonderland zijn niet oorspronkelijk; wij ontmoeten
er eenige oude kennissen; doch zij zijn met zulke keurige hand bij Andersen, Grimm
en andere geliefde volksschrijvers uitgelezen, dat men ze hier niet gaarne missen
zou. Meer nog; alle zijn in een splinternieuw kleed gestoken; keurig, verstaanbaar
vertaald en nu toegankelijk voor onze Vlaamsche jeugd; hetgeen zelden het geval is
met vertalingen in Noord-Nederland verschenen.
Sommige opstellen zijn ongeteekend. Zijn deze van de hand der begaafde
schrijfsters? Wij veronderstellen het; wat er van zij, de grootste lof is, dat geplaatst
tusschen zoovele meesterstukken van dichterlijkheid en humor, deze vertellingen
den bundel niet ontsieren.
Het Wonderland is het eerste boek eener reeks verhalen en vertellingen; het zal
zeker aan de Noord- als aan de Zuid-nederlandsche jeugd welkom zijn. In de
kinderwereld bestaat wezentlijk behoefte aan dergelijke lectuur, eenvoudig,
verstaanbaar, veredelend, opwekkend voor geest en hart.
Antwerpen.
L.M.
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Levensschets van J.W. Brouwers, voormalig pastoor te Bovenkerk, door Dr. P.
ALBERDINGK THIJM. Gent, A. Siffer. (Uitgave der Koninkl. Vlaamsche Academie.)
Wij vinden hier eene vrij volledige levensbeschrijving, naar historische stukken
gewerkt, doch, voor de academie bestemd, zonder schildering van Brouwers' huiselijk
leven en streven. Alleen zijn openbaar optreden wordt behandeld, en zonder gezochte
of overdreven loftuitingen. Wel ontziet de schrijver den verdienstelijken redenaar
en zoekt zijn aandenken te vereeren, doch veroorlooft zich ook als historicus eene
aanmerking. Zoo zal elk lezer, die in de geschiedenis onzer dagen belangstelt deze
schets met veel genoegen leeren kennen.
J.B. Vervliet. Volkswijsheid in beeld en schrift. Brecht, Braeckmans, 26 blz. kl. 8o.
Keurig gedrukte, bekende spreekwoorden, met beeldekens naar eene bestaande
plaat der 18e eeuw. De beeldekens zijn weggebleven uit deze ‘iconographische studie.’
Davidsfonds. Jaarboek. Leuven, K. Peeters, 1894.
Dit jaarboek bevat, behalve de Standregelen, verschillende verslagen, beschrijving
van het feest ter eere van J. Fr. Willems, te Boekhoute gevierd, een aantal lieve
gedichten en prozastukjes van Theod. Sevens, Fr. De Potter, D. Schurmans, pr., te
zamen 189 blz.
Het Davidsfonds telde in 1877, na tweejarig bestaan, 5000 leden, thans 6663.
In 't jaar 1900 zal het (zoo kondigt de voorzitter aan) zijn 25 jarig bestaan vieren.
Dan zal het oogenblik gekomen zijn om eens goed zijn oorsprong. gronding en eersten
groei in de Dietsche Warande uitvoerig te gedenken. Doch in vijf jaren kan nog veel
gebeuren.
Ballings. Zoete en zure herinneringen (1865-1890), door J.M. BALLINGS, voorzitter
van het Davidsfonds te Bree-Maeseyck, J. Hougaerts.
De heer Ballings heeft wel eens geestige invallen, maar de vorm zijner
Herinneringen is soms een weinig plat.

Hij is niet gaar.
5.
Wanneer mijn buurman Klaas wat kortnat heeft te veel,
Dan naakt zijn wijf soms met den bezemsteel.
Zij speelt op zijnen rug den do re mi fa sol,
En schreeuwt zoo hard zij kan: ‘Er uit, Jeneverbol!’
En zoo vliegt onze Klaas, en 't wijf van achter waar
Vierkant den deurstiel uit. - Dat wijf is weer niet gaar.

De schrijver zegt in het Voorwoordje dat hij niet schrijft uit verwaandheid, of om na
zijn leven een standbeeld te bekomen. Zijne bescheidenheid verdient wezenlijk allen
lof.
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Vrije liefde, door ADRIAAN DE VRIJE. Prijs fl. 3,25, fr. 6,60. Arnhem, Minkman,
1894.
De schrijver verzekert: ‘Dit boek is de vrucht van jaren lang ernstig, rijp-mannelijk
denken’. Hij is bij de vervaardiging van dit werk van de stelling uitgegaan, ‘dat de
mensch van nature niet slecht is, en dat niet hij de omstandigheden leidt maar er door
geleid wordt.’
De uitgever zegt nog: ‘Elke zin is nauwkeurig overwogen. In de lengte van
verscheidene gesprekken is met voordacht een opmerkelijke climax gelegd, die fijn
genuanceerd, de steeds stijgende macht van den hartstocht weergeeft, zonder deze
tot eene uitbarsting van dierlijkheid te doen ontaarden...’
De hoofdpersoon lijdt aan ‘langzamen, maar voortdurend meer toenemenden
ondergang van het normale denkvermogen. De vrije liefde, waaraan het werk zijn
titel ontleent, beheerscht geheel de richting, die het leven van den held geleidelijk
volgt, terwijl de schr. nòch het onwettige gemeenschapsleven veroordeelt nòch als
zijn apostel optreedt.’
Met bovenstaande toelichting meent de uitgever niet alleen het publiek, maar ook
sommige critici, die de beteekeenis van dit boek niet begrijpen, te verplichten.
De Dietsche Warande onthoudt zich werken aan te bevelen, waarin de wetten der
zedelijkheid, naar hare meening, worden overtreden. De verklaring des uitgevers is
duidelijk genoeg; wij moeten daarom het werk ter zijde leggen.
Red.
Hermann von Mallinckrodt. Die Geschichte seines Lebens, dargestellt von OTTO
PFÜLF S.J. Mit v. Mallinckrodts Bildniss in Lichtdruck und zehn anderen
Abbildungen. - Freiburg im Breisgau, Herder, gr.-8o (XII u. 638 S.) M. 8; geb. in
Leinwand mit Goldpressung M. 9.60.
Onze tijd is niet rijk aan groote figuren, aan mannen wier woorden en daden het
nageslacht met eerbied en dankbare bewondering zal herdenken. Het steeds
voortwoekerende materialisme en daarmede gepaard gaande zedebederf oefent een
noodlottigen invloed op de beschaving van geest en hart, leidt de opvoeding der
jeugd op verkeerde banen, en dooft langzamerhand alle gevoel voor het ware, schoone
en edele uit.
Het politieke leven weerkaatst hetzelfde gebrek aan karakter, het laffe en
bekrompene, het jagen naar zingenot en stoffelijk voordeel dat onzen tijdgeest
kenmerkt. Beginselen van recht en billijkheid komen niet in aanmerking, voldongen
feiten worden gewettigd, de eigenzin, de zelf- en geldzucht nemen de plaats in van
leidende beginselen, het geweld gaat boven het recht, en de tot de tanden gewapende
volkeren verspillen hunne beste krachten om zich tot een bloedigen broederstrijd aan
te gorden.
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Gelukkig is het ons vergund in deze treurige tijdsomstandigheden, nu en dan een
man te huldigen, die onbeschroomd en fier het pad der waarheid en van den plicht
volgt, en wars van alle zelfzucht met opoffering van zijn eigen belang voor God en
zijne heilige rechten moedig in het strijdperk treedt.
In dit opzicht zou men geneigd zijn de Duitsche katholieken met den zoogenoemden
‘cultuurkamp’ geluk te wenschen. Niet alleen heeft hij het kaf van het koren
gescheiden, den huichelaar het masker afgerukt, maar ook velen gaf hij de gewenschte
gelegenheid, om hunne gaven aan de verdediging der Kerk dienstbaar te maken.
Onder dezen bekleedt von Mallinckrodt eene eereplaats. Reeds 20 jaren zijn vervlogen
sedert deze edele strijder voor waarheid, vrijheid en recht in den ouderdom van 53
jaren het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. Geen gedenkstuk werd hem gewijd,
geene stichting vereeuwigt zijn naam, geene kundige hand teekende zijn beeld voor
het nageslacht; en toch heeft het Duitsche katholieke volk zijne teraardebestelling
met schier koninklijke eer omringd, het heeft hem beweend zooals zelden een volk
om zijne helden treurt.
Om het aandenken van dit voorbeeldig en werkzaam leven onder het volk te
bestendigen, schreef de Eerw. P. Pfülf dit werk, dat niet alleen eene uitmuntende
bijdrage tot de geschiedenis van onzen tijd, maar ook eene daad van dankbare hulde
en warme vaderlandsliefde verdient genoemd te worden.
Wij kunnen tot ons leedwezen slechts den korten inhoud van het belangrijk boek
neerschrijven.
1. Mallinckrodts voorbereiding en naaste familiebetrekkingen 1821-1852).
2. Eerste tijdvak van zijne parlementaire loopbaan (1852 1863).
3. v.M. buiten het parlement (1863-1867).
4. Terugkeer in het parlement (1867 1870).
5. ‘De Cultuurkamp’ (1870-1874).
6. Na den strijd. Dood (Mei 1874).
De schrijver plaatst zijn held in de lijst van zijn tijd, en welk felbewogen tijdperk!
De oorlog met Oostenrijk en Frankrijk, de vervolging van de Kerk niet door vuur en
zwaard, maar op bedekte wijze door wetten, bestemd om de levenskrachten der Kerk
te verlammen en uit te putten, het verbannen der kloosterorden, hevige
beraadslagingen in het parlement, de reptiliënpers in dienst van het geweld en de list
tegen de waarheid, het recht, de heiligste overtuiging.
Ziedaar de gebeurtenissen te midden van welke v.M. zijne uitstekende gaven als
staatsman, redenaar, overtuigd katholiek ontwikkelde, de achting en den eerbied ook
van zijne tegenstanders afdwong.
De schrijver had het voorrecht bij de samenstelling van zijn
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boek over de beste bronnen te beschikken; vertrouwelijke brieven en bescheiden,
gedrukte en ongedrukte stukken, getuigenissen en inlichtingen van nog levende
vrienden, officiele verslagen en redevoeringen stonden hem ten dienste. Uit al deze
onwraakbare gegevens schetst hij het beeld van den man, wiens naam, door de
geschiedenis met gulden letters geboekt, bij het nageslacht in dankbare herinnering
zal voortleven.
Deze levensbeschrijving leert ons wederom welke onoverwinnelijke kracht de
staatsman put in zijne godsdienstige overtuiging, door gebed en trouwe
plichtsbetrachting gesterkt en gevoed.
Groote mannen, zegt men, moeten beschouwd worden op een afstand, die de
schaduwzijden van hun beeld verbergt. Bij v.M. is het omgekeerde waar; zijn
vlekkeloos leven ligt voor aller oogen open; hij heeft den goeden strijd gestreden en
zijn geloof bewaard, omdat de waarheid en nederigheid zijn hart beheerschten;
godsdienst, recht en liefde de beweegredenen van zijne woorden en daden waren.
Als staatsman is hij groot, omdat hij als een heilige in ootmoedigheid leefde, nooit
zijn eigen belangen zocht, de gerechtigheid beminde, zijn doen en laten steeds aan
Gods wil toetste.
Een karakter als uit edel metaal gegoten, onbeschroomd en onversaagd, te midden
van den storm rustig en onverschrokken; daarbij een gemoed vol medelijden met het
leed van den geringste zijner medemenschen; een voorbeeldige zoon, een teedere
echtgenoot, een zorgvolle vader. Ziedaar de hoofdtrekken van zijn beeld door een'
van zijne vrienden ontworpen. Is het te verwonderen, dat hij te midden der bezwaren
en moeilijkheden, van den strijd en het lijden in het openbare leven, in den kleinen
kring van zijn huisgezin de zoetste vreugden smaakte? dat hij die met allen in vrede
wenschte te leven slechts uit plicht en vaderlandsliefde in het strijdperk trad, en de
onrechtvaardigheid der wetten aan de kaak stelde?
Moge het voortreffelijk boek vele lezers aansporen om Mallinckrodts voorbeeld
te volgen, en in den levensstrijd zich niet aan onvergankelijk goed en ijdele eer te
hechten, maar voor waarheid en recht met ridderlijke fierheid te kampen.
Dr. A. DUPONT.
Die Tochter der Hexe, Hist. Roman van L. DE RIDDER. Bonn, Hauptmann, 398 blz.
fl. 1 5/4 f 3,75. Hij speelt in de 17e eeuw.
Maria Henot wil aan den rechter der heksen hare trouwhand niet reiken. Deze laat
daarom Maria's moeder van tooverij beschuldigen en in den kerker werpen, om de
jonkvrouw te dwingen hem te huwen op voorwaarde der bevrijding harer moeder.
Doch 't gelukt niet. Nu wordt ook Maria gevangen, doch ten slotte bevrijd en
gerechtvaardigd, terwijl de valsche aanklaagster wordt onthoofd.
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Helmken. Der Dom zu Coeln dargestellt von FRZ. THEOD. HELMKEN, 3e
durchgesehene und erweiterte Auflage. Ein Führer für die Besucher. Mit Abbildungen.
Köln, Verlag von J.u.W. Boissetée's Buchhandlung (Frz. Theod. Helmken), 1894.
fl - 90, fr. 1,90.
Dit leerzaam boek van 158 blz biedt ons eerst de geschiedenis van den dombouw
in verschillende tijdperken, te beginnen met den brand welke den ouden dom in 1149
verwoestte. Daarna wordt het gebouw, in 1248 begonnen, beschreven: de stijl, de
zinnebeeldige beteekenis, de meetkundige verhoudingen, het grondplan enz.
Vervolgens schetst de schrijver het uiterlijke des doms en zijne torens, en eindelijk
de bijzondere merkwaardigheden van het middenschip en de dwarspanden, de zeven
koorkapellen, het koor zelf met alles wat het bevat, de sacristij, de kapittelzaal en de
schatkamer, alsmede den grond welke door de geheele kerk loopt en tot slot de
buitengalerijen, de klokken, enz. Zeer belangrijk zijn ook de berekeningen der
meetkundige verhoudingen van het bouwwerk; prof. Pfeifer in Dillingen heeft van
die becijfering het voorbeeld gegeven en den grond gelegd.
Het werk is met eene groote menigte afbeeldingen versierd. Geen tien blz. zijn
achtereenvolgens zonder illustratie. Het grondplan van blz. 55 is ook nog eens buiten
op het omslag afgedrukt. Het werk munt uit door nauwkeurigheid en volledigheid
Wij hadden alleen eenige meerdere uitvoerigheid gewenscht in de opgave der
kunstenaren die aan den bouw en zijnen versietingen en schatten gewerkt hebben,
benevens een uitvoerig register der eigennamen. Het zij elken liefhebber warm
aanbevolen.
Der Medailleur Fernand Dubois und seine Arbeit, von PAUL JOSEPH. Met eene
plaat. (Uittreksel der Blatter für M nzkunde, 1892). Thieme, Leipzig, 1892.
De schrijver geeft een overzicht van Dubois' werk. De kunstenaar is in 1861
geboren te Renaix in Oostvlaanderen. Hij studeerde te Gent de natuurwetenschap.
Doch 19 jaren oud besloot hij zich aan de schoone kunst te wijden. Weldra (ofschoon
zonder academieleiding) overwon hij in eenen wedstrijd van gravure en dat wel in
1887 met eene medalje ter eere van de wet op het auteursrecht. Weldra verspreidde
zich zijn naam door een aantal dergelijke werken en eindelijk in 1890 door eene
medaille ter eere der groote verdienste van den even bescheiden als ernstigen geleerde,
wapenen penningkundige Maurin Nahuys(1) geslagen, waarvan de afbeel-

(1) Men zie over het geslacht Nahuys van Horstmar Ahaus (Nahus) en de schriften van Graaf
Maurin Nahuys, behalve bovengenoemd artikel, ook GROTE, Stammtafeln, bl. 464.
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ding in de Revue de numismatique, 1891, bl. 213, en in bovengenoemd tijdschrift te
vinden is.
Société d'archéologie de Bruxelles. Annuaire 1892. Bruxelles, Alfred Vromant,
1894.
Het jaarboek bevat behalve kalender, verslagen van verschillende commissiën, de
lijst der leden enz., den belangrijken Catalogus der tentoonstelling van kantwerken,
waarover in onze aflevering van Maart, bl. 232, is gesproken.

Toonkunst.
Oude speeltuigen. Kantteekeningen op een ‘Catalogus’, door H.J. BIEGELAAR.
Leipzig, Conservatorium, 1894.
De hier bedoelde C. is een ‘netjes’ uitgevoerd boekske over eene tentoonstelling
van speeltuigen, in de zaal van ‘Pulchri Studio’ te 's Gravenhage, gedurende de
kerkwijdingsdagen (October) van 't vorig jaar. Op den omslag vertoont het een
‘aardig’ stilleven van eenige speeltuigen. Voor de kenners der notentaal schreef de
niet onbekende verzamelaar en schrijver - op de groote toonkunsttentoonstelling in
Londen (te Kensington), eenige jaren geleden, trok trouwens een belangrijk deel
zijner verzameling de aandacht - de voorletters van zijn naam. Het boekje heeft
blijvende waarde, niet alleen omdat men daarin velerlei belangrijke inlichtingen over
de instrumenten zelven kan vinden, maar ook uit hoofde van andere bijzonderheden,
voor kunstenaars, geleerden en werktuigmakers, als ook voor ieder liefhebber van
kunst, kunstmijverheid of beschavingsgeschiedenis van gewicht. Zelfs wordt men
er in opmerkzaam gemaakt, hoe, even als nu, oudtijds de spot werd gedreven met
‘muziekmakerij’, namelijk door eenige eigenaardige, gekleurde ‘caricatuten’
(Engelsche pienten), van Gilbray, den vermaardsten Engelschen ‘caricaturist’ van 't
laatst der vorige en 't begin dezer eeuw: ‘Matrimonial Harmonies’ en ‘Harmony
before Matrimony’.
‘Kattenmuziek’ was reeds gebruikelijk in de zestiende eeuw: ‘Music on an entire
new plan’, eenige katten voorstellende, wier staarten zijn verbonden met de toetsen
van een klavier. (In stede van katten, vindt men ook wel varkens afgebeeld.)
Maar, ‘Excelsior!’ Mogen hier vooreerst worden aangeteekend een keur van
photographieën, door Braun, en eene verzameling 16e, 17e en 18e eeuwsche gravuren,
allen toonkunstbeoefening voorstellende in de dagen van weleer, voornamelijk in de
Nederlanden. Hierbij kan men herinnerd worden aan den uitnemenden kunstsmaak
en het keurig penseel der Teniersen, der Netschers, Vermeers, Ostade's, Terburgs,
Metsu's. Voor een ordeloos mensch en een dronkelap ging Jan Steen door. Maar,
zou de legende (?) wel vrij zijn van overdrijving? Terburg, de welopgevoede
‘patriciër’, schilderde nauwelijks een meer teeder, fijngevoeld figuurtje dan de dame
aan het clavecim-
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bel, naar de schilderij ‘De Muziekmeester’ in de ‘national Gallery’ te Londen), van
Raphaëlische volkomenheid in de teekening, en den ‘Dronken bierbrouwer’ (?).
Meêtellen mogen gewis óók de v.d. Veldes, Slingelands. Palamedesz, van Mierissen
en Esaias. De etsen en gravuren bestaan uit een aantal even zeldzame als
belangwekkende bladen, eene waardevolle bijdrage tot de toonkunst- en
beschavingsgeschiedenis. In die dagen waren 't niet alleen de gegoede burgers, die
‘muziek maakten’. Ook onder de ‘kleinere burgers en de buitenlui’ werden de fluit,
de draailier, de doedelzak, de boerenviool, het hakkebord, de rommelpot lustig
bespeeld, en balladen en andere liedjes druk gezongen. In gravuren en schilderijen
weten daarvan (óók blijkens den Catalogus) Brouwer, Dusart, de Bloemaerts en de
reeds strakgenoemde Ostade en Teniers te vertellen.
Behalve de schoongevormde, oude, Europeesche speeltuigen, zijn ook de
voorwerpen aangeduid, waarmede de toonkunst aanving, d.i. waarmede de zuideren oosterlingen ‘muziek’, of beter gezegd ‘leven maakten’. Het verschil tusschen
‘muziek’ en ‘leven of rumoer’ is duidelijk? Een jongetje, tusschen de vijf en negen
jaren, vindt het aardig: te blazen op een tramwayfluit of kermistrompet, in 't wilde
te slaan op een trommel, of een ratel te laten draaien. Zulk knaapje staat op ongeveer
hetzelfde standpunt van ‘muzikale ontwikkeling’ als menige volksstam van Kaffers,
Annamieten, Dajakkers enz. Zou het streven naar ‘rythmus’ niet de weg zijn geweest
van het leven- of rumoer- tot het muziekmaken? Wie weet het? Hoe 't zij, tusschen
twee haakjes moge hier ter plaatse worden aangestipt, dat te midden der volken van
Westersche beschaving, ook wel personen worden aangetroffen, die met dezelfde
onverschilligheid naar een kraai luisteren als naar het vertolken eener sonate van een
of anderen beroemden toondichter. Daarin worden dan door de zoogenaamde
wetenschap, - arme wetenschap, wat wordt er al niet gesoesd met uwe benaming! merkwaardige staaltjes van ‘atavisme’ gezien.
Die oude, Zuidelijke en Oostersche werktuigen zijn, naar de Catalogus aangeeft,
bewerkt uit grondstoffen, die 't meest voor de hand lagen. Zoo vond men o.a. uit
Voor-Indië menschenhersenpannen tot trommels, dijbeenderen tot horens aangewend.
Van Japan: zeeschelpen tot trompetten, horens van verschillende dieren en rietstokjes
tot velerlei blaaswerktuigen bearbeid; waarbij schelpjes, slangenvel en schildpad
goede diensten deden, tot omkleeden en versieren. - In de Voorrede van den C. wordt
o.a. ook gewezen op de beteekenis van sommige oude, uitheemsche vormen voor de
kennis der geschiedenis van de in ons werelddeel tot ontwikkeling gekomene
werktuigen. Zoo is nog in Arabië de luit, gelijk ze, in de Middeleeuwen, in Europa
bestond; en de schalmei zooals die gebruikt werd in Duitschland in de 15e en 16e
eeuwen. Als viool, van juist denzelfden vorm als de Italiaansche ‘rebec’, komt nog
de ‘rebab’ voor in Turkije. En te recht heet het: ‘op deze wijze zien wij, dat exotische
speeltuigen
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ons toch nader liggen dan op het eerste gezicht schijnt.’ Nog leest men daar: ‘Over
het algemeen zijn de oude kunstenaars, vooral de Nederlanders, zóó nauwgezet te
werk gegaan, dat men alle “détails” als juist kan aannemen... Zij hebben ons in hunne
werken afbeeldingen van instrumenten nagelaten nauwkeuriger dan in eenig
wetenschappelijk boek, een verdienste, waarop nog niet voldoende is gewezen.’
Hier is dus een rijke mijn voor kunstschilders en teekenaars; want menig instrument
is afzonderlijk om zijn fraaien vorm welkom als teekenvoorbeeld nevens de rijke
verzameling te Brussel.
Ieder, die zich wel eens vermeidt in de werken van oude zedenbeschrijvers en
dichters, kan onder die muziekinstrumenten velerlei zichtbare herinneringen aan het
gelezene ontmoeten; niet het minst in zijne blijspelen, vermeldt Skakespeare allerlei
speeltuigen. Zoo wordt o.a. in 't reeds omstreeks 't jaar 1600 gespeelde ‘Twelfth
Night’ (of Driekoningen avond) gewaagd van een viol-de-gamboys (viola-di-gamba).
Niet minder dan tien er van, uit verschillende tijdvakken, geeft de Catalogus aan,
met de opmerking, dat het speeltuig, tegen 't einde der vorige eeuw, werd verdrongen
door den violoncel. Eene driesnarige viool wordt vermeld in Romeo en Julia, als
‘Rebeck’, en eene soort dwarsfluit, ‘Recorder’ in ‘Hamlet’. Waarschuwt Shylock
Jessica niet door 't luisteren naar ‘the vile squealing of the wryneck'd five’? - om dan
later zelfs te gewagen van den doedelzak, ‘het geluid wat de zenuwen van sommige
lieden niet kunnen verdragen’.
Het nationale speeltuig der Highlanders, waaraan de schriften van Walter Scott
zoo vaak herinneren, ontbreekt ook al niet, evenmin als de ‘cither’ die Cris, bij Van
Alphen, in de hand nam en bespeelde, daar niet te verwarren met den Duitschen
‘Zither’, een tokkelwerktuig zonder hals.
Hoe treft vooral de zinrijkheid der voorgeslachten bij 't beschouwen der
Viole-d'Amour (of Viola d'Amore)! Niet alleen merkwaardig wegens den naam,
maar ook omdat er, behalve de snaren, die bespeeld worden, daaronder nog zijn
aangebracht, die welbehaaglijk medeklinken.
De groep der ‘exemplaren’ uit de achttiende eeuw eindigt in een meestal kunstig
gesneden, geblinddoekt vrouwe- of kinderkopje. Te recht zegt de schrijver van den
Catalogus in de vorrede: ‘uit een oogpunt van kunstnijverheid kan het tentoonstellen
van muziekinstrumenten slechts toejuiching ondervinden, al ware het alleen om
nogmaals te wijzen op het hedendaagsche volslagen gemis aan streven naar schoone
vormen. Wat er aan onze instrumenten nog bevallig en sierlijk is, zijn slechts
overblijfselen van vroeger tijden. Hoevele pogingen zijn er niet gedaan, om aan de
viool een anderen vorm te geven? Gelukkig heeft nog geen andere gedaante een beter
klankgehalfe aan het instrument kunnen geven. Anders ware het met den sierlijken
vioolvorm gedaan geweest. Men zie onze tegen-
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woordige blaasinstrumenten! Men zie bovenal onze piano's; het is alsof de meest
volslagen smakeloosheid van den vorm een vereischte is geworden.’
Niet alleen de ruwste en meest kunstelooze, maar ook de fraaiste, uit het oogpunt
van kunstversiering, zijn in den Catalogus aangeduid onder de uitheemsche
speeltuigen. Zoo b.v. de van Japan herkomstige Sono Koto, een tokkelinstrument
zonder hals, dat nedergezet bespeeld wordt. Smaakvolle mozaïekrandjes versieren
het kirihout, waarvan het vervaardigd is, langs den geheelen zangbodem. De randen
van den romp zijn opgelegd met ivoren, kunstiggesnedene kraanvogels, voorstellende
verschillende oogenblikken van de vlucht. Een zeer fraai bronzen draakje is
aangebracht op het plat over de breedte.
Een vrij goed denkbeeld van de versierkunst in Perzië geeft een trapeziumvormige
slagzither (Santir), met perelmoer en lichtgeel hout ingelegd. Met twee houten
hamertjes, ‘waarvan de koppen doen denken aan de punten van Friesche schaatsen’,
wordt het werktuig bespeeld. Uit Achter-Indië: een zeer kunstig, breedgesneden
‘Gitaar’, met kronkelende draken of slangen tot ‘motief’; de romp is vervaardigd uit
een kalbas; het geheel heeft een kastanje bruine kleur. Van Bengalen: ‘Famburu vinâ’
en ‘Kairata vinâ’. Bij het eerste trekken zeer de aandacht het inleg- en schilderwerk
met mythologische figuren.
Nog rijker is het tweede, rustende op een koperen kalbas, en met allerlei ivoren
inlegwerk buitengewoon fraar versierd. De Bengaalsche ‘Kleine Esrar’ is beschilderd
met gloeiend rood en met velerlei vergulde bloempjes en figuurtjes afgezet, met
ondersnaren, gelijk op de Europeesche ‘Viole d'amour’. Tusschen die instrumenten
en de Opper-Egyptische ‘Gunibry’ geen geringe afstand! De versiering ziet er uit,
alsof de versierder één zijner handen, rood gemaakt, afdrukte op het hout. Het
speeltuig is verder voorzien van roode lederen riempjes en schelpjes. Enkele der
uitlandsche speeltuigen zijn zeer bijzonder sierlijk van vorm, o.a. een Japansche,
viersnarige viool, ‘Kokiu’, uitmuntend door keurigheid van verhoudingen, zelfs door
verfijnde sveltheid. Aan beide zijden is de romp met spierwit kattenvel bespannen,
bijzonder lang is de hals, en de vier sleutels maken aan 't einde, met den vorm van
't geheel, een samenhangenden indruk. Als pronkstukje aan de wand gehangen, kan
't niet anders dan voldoen. Fraai bont beschilderde of met mozaïek versierde
voorwerpen zijn er onder de Japansche, Perzische en zelfs Tongkinsche
slagspeeltuigen, belangwekkend om het eigenaardige van het versteringskarakter in
die landen.
Onder de oude, Europeesche strijkspeeltuigen komen ook allersierlijkste vormen
de aandacht trekken van hen, wier smaak voor zulke schoonheid niet ongevoelig is.
Er bestaat eene zekere overeenstemming der lijnen van de instrumenten, met die der
spelende personen en dezer omgeving. Op de besproken gravuren en photographieën,
kan dat voor-
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treffelijk worden opgemerkt. Wij vinden bijvoorbeeld: een' zwartekunstprent van
M. Ardell.
De ‘classieke lier’ en nog meer de harp leenden zich uitnemend, voor dergelijke
groepen, aan den schilder. Aan de versiering van harpen niet slechts, maar ook van
clavecimbaals en tokkel- en strijkspeeltuigen, in groote verscheidenheid van vormen
en versieringen, besteedde menig schilder en beeldhouwer van naam zijn kunst.
't Spreekt van zelf, dat de ontwikkeling der piano uit het virginaal, 't spinet et 't
clavecimbaal staat aangeteekend, met het hakkebord vooraan, reeds in de 15e eeuw
in zwang, nu eens als tokkel-, dan weder als hamerspeeltuig.
Belangwekkende nummers, onder de tokkelinstrumenten met hals, zijn een met
schildpad en parelmoer ingelegde, zeventiende-eeuwsche, Italiaansche Pandore,
waarvan de romp wel luitvormig, maar de kraag niet rechthoekig achterover gebogen
en niet te verwarren is met den Zweedschen Aartsciter, zeer nauw verwant aan de
Theorbe. In Noorwegen daarentegen hooren te huis: de ‘Hardangerfele’, de
‘Noordsche Balk’, de ‘Arpa’ en de ‘Langeleik’. De ‘Trompette Marine’, met één
snaar, die, met den strijkstok in trilling gebracht, een snerpend, trompetachtig geluid
voortbrengt aan een poot der kain, die niet op het bovenblad rust. Zóó verduidelijkt
de Catalogus het gebruik en het geluid, er bijvoegende: ‘omtrent den oorsprong der
benaming heerscht verschil van meening. Sommigen beweren, dat het instrument
vroeger op schepen gebruikt werd tot het geven van signalen. Zeker is, dat het door
vrouwen in kerkkapellen in plaats van de trompet werd gebezigd’. (Aangezien de
Duitsche benaming ‘Marientrompete’, schijnt ‘Trompette Marine’ eene verbastering
te wezen).
Onder de ‘fluiten’, zijn er omstreeks vijftig van allerlei aard, waarvan een ivoren
Panfluit, door Hans Eissen Berg vervaardigd (1624) als kunstvoorwerp de aandacht
verdient. Onder de ‘blaasinstrumenten’ taan o.a. vermeld vier houten ‘serpenten’,
met zwart leder bekleed, den vorm hebbende van een in een paar bochten gekronkelde
slang en één zonder kronkels, een nauwkeurig namaaksel, ook wat de kleur betreft,
dagteekenend uit de 17e eeuw.
De C. wijst ook op de verkeerde benaming ‘viool’, die eigenlijk ‘violino’, d.i.
kleine viool behoort te luiden, als zijnde ‘viool’ eigenlijk de naam voor de grootere
soort, de viola di gamba, de altviool, de cel, de viole d'amour enz. De zeer smalle
‘pochettes’ of dansmeestersviolen hadden indertijd den Nederlandschen volksnaam
‘scheentjes’, omdat de dansmeesters ze droegen in hun langen rokzak en bij 't loopen
de rokspand tegen het scheenbeen sloeg.
Een der merkwaardigste, eeuwenoude voorwerpen is zeker wel de Israëlitische
Bazuin, van ramshoorn (Sjofar).
Van de oude boekwerken verdienen hier vooral vermeld: een boekje, de hoogst
zeldzame, eerste uitgave (1726) van Bach's ‘Clavier-Uebung’, door hem zelven, met
zijn zoon Emanuel gegraveerd.
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‘Wie man nach dem Gesange auffmancherley Pfeiffen lernen soll. Auch wie auf die
Orgel, Harffen, Lawten, Geigen, und allerley Instrument und Seytenspiel, nach der
rechtgegründsten Tabelthur sey abzusetsen’, is de titel van een boek, eene Duitsche
handleiding van Martin Agricola (gedrukt te Wittenberg in 't jaar 1529). De zeldzame
oude boekwerken, over de kunst van het bespelen der speeltuigen, schijnen zoo
schaarsch te zijn geworden, dat sommigen alleen nog worden aangetroffen ‘in
facsimile’. Zoo bijv. ‘Onderwijzinge hoe men alle de toonen en halve toonen, die
meest gebruyckelijk zijn, op de handfluit zal konnen 't eenemael zuyver blazen’,
(Amsterdam 1654, door G van Blankenburgh).
Onder de ‘Muziekwerken’ vindt men: ‘Der Fluiten Lusthof met Psalmen, ‘Pavanen,
Buranten, Almanden, Airs enz.’ door Jacob van Eyk (Amsterdam 1646).
Een ‘Luitboek’ uit het jaar 1568, en Valerius' ‘Neder-landtsche Gedenck-clanck’,
‘de oudste bron voor de melodie van het W i l h e l m u s , ‘voor zang met
luitbegeleiding’.
In den Catalogus wordt niet het minst gewezen op de beteekenis van eenige
uitlandsche vormen, voor de kennis der geschiedenis van de speeltuigen in Europa.
Eindelijk moge om te sluiten nog naar aanleiding der reeds hiervoren aangeduide
gravuren en photographieën herinnerd worden, dat men wel eens het thans levend
wereldburgergeslacht voor veel beschaafder en verfijnder aanziet dan dat van den
ouden tijd; dit blijkt wel eene dwaling als wij die Nederlandsche juffers en heeren
aanschouwen, de spinet, het virginaal, het clavecijn, de gitaar, de citer bespelende
of tokkelende, of strijkende de viola di gamba of de viole d'amour. En dan die
binnenvertrekken waar meestal die huiselijke, onder-ons- muziekfeestjes plaats
hadden! Hoe spreekt die oude, maar ook ‘gulden tijd’, voor eene degelijkheid, eene
beschaving, een streven naar pracht zonder opschik! En wat wisten de oude teekenen schildermeesters hetgeen zij daar gezien hadden, in 't licht te stellen, teekenende
met het penseel, of soms met het tempermes, zonder behulp van werktuiglijke
maniertjes, als slangetjes, stippels, enz.!
H.J. BIEGELAAR, o.b.d.p.z.

Inhoud van Tijdschriften.
België.
Belfort. 6. Martens: † P. Van Beneden. Soens: Weber's Dreizehnlinden. Meert:
Pathologie der taal. Micheels: Eene aanwinst voor de letteren, Mr. L. Willems.
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Dicht- en Kunsthalle. 4-5. Melis: Frans Gittens. De Raadt: Bestell. v. tapijtwerk in
1701. D'Hondt: Zweedsche Literatuur. De taalstrijd hier en elders. De Raadt: Triptiek
der fam. Micault.
Fédération artistique. 29-36. L'art nouveau. Le Salon d'Anvers. Watteau. Instrum.
de mus. anc. et mod. Hist. de l'orgue. Mémoir. s. Salvator Rosa. Le Cte de Morphy.
† E. Slingeneyer. Le clairon chromatique. Grès flammés. Festival rhénan
d'Aix-la-Chapelle. Le Bréviaire Grimani et ses séminaires. Art et Nationalisme.
L'opéra Godefroid de Bouillon de Paul d'Acosta. L'opéra Manon Lescaut de Puccini.
Les Corneurs de la St-Hubert. Le 3e centenaire de Lassus
Loquela. 7-8. Barende vrouwe, besnijsteren, brakken, debbelen, elverebbe, gabbereie,
kabrnane, marelijf, meltevrouwe, overzeren, rammedijze, speitwee, schouwvrouwe,
teppe, vrijstake, zode, afbulsten, baloorig, eursel, geisteren, klokkei, ood,
spindermuize, zader.
Magasin littéraire. 5. Vanden Heuvel: Croquis américains. De Baets: Le traitement
des incorrigibles. Carton de Wiart: Caractère de l'anc. littérature belge.
Revue de l'Art chrétien. 2-3. La scène de la Visitation au portail de Moissac. Le
Yorkshire et le N.-E. de l'Angleterre. Les Saints de la Messe et leurs Monum. Statuette
reliquaire d'apôtre. Miniat. de la Bibl. du Vatican, p. Beissel. La Provence, p. Robida.
Broderies du 11e s. jusqu'à nos jours. Les reliques de Ste-Cécile. Le vieux Gand
monumental. Un drame relig. au moyenâge, p.M. Sepet.
Revue générale. 5-6. Freson: L'évolution du lyrisme et l'oeuvre de Wagner. Relhiaé:
Croquis d'Espagne. Stiernet: Orig. de la France contemporaine. Ritter: Bernard
Mannfeld. Bordeaux: Jules Lemaître. Vieuxtemps, sa vie, ses oeuvres.
Museum (Nederl). 11-12-1. Duitsche brieven v. Multatuli. De Mont's Claribella.
J. Blok's De Jezuieten. Droogenbroeck's Zonnestralen. De Beer's Woordenschat.
Toekomst. (De) 1-6. Vercoullie: Een blik in de gesch. onzer taal. Multatuli's brieven.
De nieuwe spelling. Opvoed. in Engeland. Over Improviseeren. 50 jaren
onderwijskunde in de Normaalschool te Lier.
Vlaamsche School. Albr. De Vriendt, bl. 23. Het zangtooneel in Vlaanderen, 24.
De landschapsch. Paul Bayart, 30. Een werk v. Hubert Goltz, 41. Ferdinand Aelman,
61. Dostojewski en Tolstoi, 69
Ons Volksleven. 2-5. De keersen en de vogelen in het volks-
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gebruik. Wangeloof in klein Brabant. Volksspelen. Waarzegg. bij midd. v. een sleutel.
Volksliederen. Het Nonnenboschken te Isegem. Kempische sagen. Bezweerformulen.
Onze Gilden. Volksgebr. in de Kempen. Volksrijmen. De Leerzen v. 7 mijlen in
Indië. Dierenprocessen in België. Bijdr. tot een Kempisch Idioticon.

Nederland.
Familieblad (Alg nederl.) 3-4. Fam. Magerus, v.d. Fuyck, Butgvliet. Oudste
grafboek. d.S. Jacobuskerk te 's Hage. Wandeling naar Malburgen. Geslacht Engelcke,
Marcus-Doornik, de Monchy, Cock, Elias, Bon de Friesheim, v. Sevenhoven,
Schimmelpenninck Pieter Post, archit. v. prins Fred. Hendrik,
Gids. 5-6. Logeman: Taalindividualisme, pleidooi voor de moedertaal. Van Deventer:
Xenophon en de herinneringen aan Socrates. Couperus: Reis-impressies. Veth:
Glasraam v. Derkinderen in het Utrechtsche Universiteitsgebouw. Zilcken: K. Alb.
Thijm's vertaling v. Akedysséril. Jonckbloet's Multatuli. Muller: Rob. Fruin. Borel:
Chineesch tooneel. Van Ryckevorsel: Reisindr uit de Vereen. Staten. Vander Vliet:
Ezelssproken. Van Hamel: Oud-Fransche vertelsels. Seipgens: De zûpers van
Blîenbêêk. Serrurier: De Leidsche Rijksmusea. Van Hall: Emants' Artiest.
Illustratie. (Kath.) 41-52. Maria Stuart, naar Lauffer. Dante als balling aan het hof
te Ravenna. n. Buffetti. De bas-reliefs v.h. hoogaltaar der S Nicolaaskerk te
Amsterdam De nachtmerrie v.d. portretschilder, n. Wolkoff Ter eere v.d. jubilaris,
n. Geoffroy.
Katholiek. (De) 6. Van Noort: Henry George en zijn Open Brief aan d. Paus. Hensen:
Charitas Pirkheimer. V.d. Lans: Het verraad v.G. Lalaing.
Navorscher 5-6. De Bat. omwenteling binnen Utrecht. Picardt's Antiquiteiten. Offic.
schrijfwijze v. familienamen. Milaan. Extracten uit de criminele ordonnantie n van
Holland. Kerkregisters v.S. Omer. Nalez. op Oudeman's Middenned. woordenboek.
Flesschentrekker. Nat. en droogbal.
Noord en Zuid. 2. Kok: Bronnen voor Cats. Den Hertog: Concr. en abstr.
substantieven. Van Moerkerken: Staring's Leerling van Pankrates. Schepers: De
nieuwere Poëtiek. Vierhout: Brederoo's Spaanschen Brabander. Den Hertog: Bijdr.
tot de studie v. Potgieter. Molenaar: Bloemlez. uit h. woordenb. d. nederl. taal. Een
appeltje schillen. Het praeter. docht.
Spectator. (Nederl.) 18-25. Unger: De reien in den Gysbreght.
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H. de Groot: Rembrandts etsen. Toorop. Annalen v. Frans v. Dusseldorp. Baedeker
en de wetenschap. † Karl Stauffer. Unger's Rotterd. Jaarboek. Van Arkel's
N.-Hollandsche Oudheden. Romans v. Ebers, Sudermann, Loti, Kipling, Caine.
Fruin's aftreden. Rekeningen d. stad Gent. Naber's Vier tijdgenooten: Huet, Buys,
Cobet, Kiehl. Museum Boymans. Fransche teekenaars: H. Ibels.
Studiën op godsd., wetens. en letterk. gebied. XLII. 2-3. Lode: Multatuli, de Ongodist.
Jonckbloet's Nederland en Insulinde. Lode: Eene bekeering (Multatuli).
Taxandria. 6-12. Hoe het dorp Besoijen een eigen school kreeg 1615.
Noordbrabantsche sagen en natuurgeloof. Abraham v. Diepenbeeck. Overgave van
Wouw aan Parma. Klokkenopschriften in N.-Brab. Noordbrab. beurzenstichtingen.
De toren v. Baardwijk. De slag v. Bastweiler. Sint Salvatorskapel te Baarle. Mierlo.
Crypta te Geertruidenberg.

Duitschland.
Anzeiger d. German. Museums. 2. Spruchsprecher, Meistersinger und Hochzeitlader
in Nürnberg i. 14-15 Jahrh.
Histor. Jahrbuch d. Görres-Gesellsch. 2. Rauschen: Untersuch. üb. die Descriptio
der Reliq. zu Aachen u. St. Denis. Sagmüller: Anfänge d. diplom. Correspond. Kayser:
Joh. L. Vives (1492-1540). Büchi: Georg v. Wyss. Kampers: Handsch. d. Vita
Anskarii. Fijalek: Mahnschr. d. päpstl. Legaten Ferrari an Luther. Klopp's 30 jahr.
Krieg. Literatur z. Kulturgesch. d. 19. Jahrh.
Magazin f. Litteratur. 18-22. Kunstleben in Leipzig. Die russ Dichter Korolenko
u. Tschechow. Anzengruber's letzte Dorfgänge. Fr. Schlögl Björnson's Geographie
u. Liebe. Das Ende der Rougon-Macquart. Wolzogens Entgleiste. Das Pariser
Theaterjahr. Die Geheimdichter d. Kön. Ludw. II. Berliner Kunstausstell. Ueber
Hamlet. Der Verist De Roberto. Kunstleben in der Schweiz. Das flamische
Litteraturjahr. Bürger. Das englische Theaterjahr. Bierbaum's Moderner
Musenalmanach 1894. L. Bamberg's Charakteristiken. Wiener Kunst. Das böhm.
Litteraturjahr. Wildenbruch's Christoph Marlow. Die Sekten in Russland.
Stimmen aus Maria-Laach 5. Cathrein: Thier-Ethik. Beissel: Italienische
Grabdenkmäler. Dreves: Blüthen hellenischer Hymnodie. Probst's Liturgie d.A.
Jahrh. u. deren Reform. Macke's Vom Nil zum Nebo.
Zeitschr. f. christl. Kunst. 2-3. Madonnenbild d. Samml. Nelles zu Köln. Altes
Vortragkreuz in Bozen. Glasgem. d. 16 J.i. Dom zu Xanten. Taufstein v. 1589 in
Horn. Entw. zu Dalma-
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tikenstäben. Leitschuh's Gesch. d. Karoling. Malerei. Wauter's Etudes sur Memlinc.
Lehrs' Meister d. Amsterdamer Kabinets. Sakramentar d. XI. Jahrh. aus Fulda.
Glocken d. Marienkirche zu Rostock. Frühgoth. Truhe in Wernigerode. Keppler's
Wallfahrten im Orient.

Frankrijk.
Correspondant. Avril-mai. La femme au Japon. Les comédiens révolutionn.: Talma.
Revue litt. de l'étr.: Etats-Unis. Souv. du prince de Joinville. Palestrina à prop. de s.
tri-centenaire. Rev. litt. d'Allemagne. Salon d.Ch.-Elysées.
Etudes relig. Avril-mai. Les hymnes de S. Ambroise. Maxime du Camp. Opin. s.
la nature et la durée d. châtim. d'outre. tombe. Mes Paradis de Richepin et Chants
du paysan de Deroulède.
Moyen âge. Mars-mai. La vie de St Franç. d'Assise p. Guignebert. L'art en Bourgogne.
Le cimetière wisigothique d'Herpes.
Nouv. Revue Avril-mai. Molière et la comédie à Toulouse. Jeanne d'Arc. J.
Huysmans, un disciple de Zola.
Revue critique d'hist. et de litt. Avril-mai. L'art mycénien. Manuscr. de L. da Vinci.
Manuscr. de Colomb. Nicol. Coeffeteau, év. de Marseille, un des fondat. de la prose
franç. (1574-1623). La formule in Christo Jesu. Glossaires latins.
Rev. des Deux-Mondes. Avril-mai. Promenades archéol. en Algérie. Comédiens
franç. pend. la Rév. et l'Emp. Les théât. allem. Le dern. livre de Taine. Portr. de l'anc.
France d'ap. un livre récent. La jeune litt. allem.: G. Hauptmann. Catherine Sforza.
Prévost-Paradol et s. lettr. choisies. Falstaff à l'Op.-com. Les revues russes.
Rev. des traditions popul. Avril-mai. Epopée estonienne. Gâteaux traditionnels.
Types mélod. es. la chans. pop. franç. Le dimanche des Abrandons. Pourquoi
l'araignée d. jard. a une croix blanche. Le jeu du disque en Alsace. Les feux des
sorciers. Le culte des morts chez les Latins. Almanachs popul. Le pas de St Cloud.
Le baptême de la ligue. Le vin de mai en Allemagne. Le bonhomme Misère ds.
l'iconogr. Les plumes et les agonisants. Les villes englouties. Rabelais et la lég. de
Gargantua. Empreintes merveilleuses. Les bossus et les nains.
Polybiblion. 5. Ouvr. récents s. Jeanne d'Arc. H. Taine, p. de Margerie. Le théâtre
d'hier, p. Parigot. Le drame norvégien, p. Tissot. Molière à 20 ans, p. Bernède. Ste
Clotilde, p. Lemonnier. Etud. crit. s. l'hist. de la litt. franç., p. Brunetière.
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Omroeper.
Beeldende kunst, enz.
‘Gothische’ kunst. Het wordt nu meer en meer algemeen aangenomen dat in Dietsch
en in Gallisch Frankenland de zoogenaamde ‘Gothik’ of ‘style ogival’ te gelijker tijd
ontstond, doch dat zij in Frankrijk zich rasscher en op andere wijze ontwikkelde.
Omtrent denzelfden tijd (zegt conservator Dr. Klemen in eene alg. vergad. van
het Hist. Verein fur d. Niederrhein) toen in Frankrijk de gothische bouwstijl ontstond,
bouwde men in Rijnland nog uitsluitend vlak gedekte pijler-basilieken. Menigmaal
beproefde men daarin eene zekere verscheidenheid te brengen; doch dit gaf geene
aanleiding tot wezenlijke vervorming van den stijl; want die wijzigingen betroffen
bijna uitsluitend de versieringen. Deze werden meer en meer met zorg uitgevoerd
en niet zonder opzet tegenover de eenvoudigen van Frankrijk uit indringende gothische
vormen gesteld; deze deden zich eindelijk in 1227 (aan de Maas wel iets vroeger) in
de O.L. Vrouwenkerk te Trier en de Cistersiënserkerk te Marienstatt gelden als geheel
nieuwe verschijnselen van bouwkunst.
Rijnsche bouwmeesters hadden evenwel reeds te voren zelfstandig beproefd in
den fransch-gothischen geest te bouwen, doch zonder openbaarhéid, als in verloren
hoeken. Die manier was oorspronkelijk; zij berustte niet op het gebruik van
buitenmuursche beeren of contreforten, maar op stutbogen onder de daken (gelijk in
Heisterbach) en de aanwending van nissen (gelijk in Schwarzrheindorf) zoodat men
in de hoekstutten eene soort van pijlers verkreeg.
Op deze wijze leverde men in Rijnland eene soort van proefstukken der gothische
kunst, vóór dat de stijl uit Frankrijk over den Rijn drong. Zij werd in den beginne
onveranderd overgenomen, zelfs met het horizontale karakter daarin begrepen. Dit
werd echter weldra door het verticale stelsel verdrongen; zoo b.v. in de Elisabeth-kerk
te Marburg.
Het koor van den keulschen dom toont echter nog den franschen invloed, en de
nabootsing van dat van Amiens, hetwelk voorzeker door den keulschen dombouwer
meester Gerard was bestudeerd.
Hendricx' kruisweg, De begaafde te vroeg gestorven schilder van den kruisweg in
O.L.V. te Antwerpen heeft, gelijk men weet, de aan de kruisiging deelnemende
personen in de dracht
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van den tijd van Philips van Burgondië voorgesteld. Dit vond zijn grond in het karakter
der kerk zelve.
Maar de schilder Gebhardt heeft eene kruisiging te Berlijn ten toon gesteld met
de kleederdrachten van Karel V en Frans I. Of deze schilderij voor eene 16e eeuwsche
kerk bestemd is betwijfelen wij. In elk geval hebben de kinderen der
Renaissance-eeuw de harmonische kunstbegrippen der 15e en vroegere eeuwen
verloren en vertoont zich Gebhardt's voorstelling meer willekeurig dan die van
Hendricx.
De St-Nikolaaskerk te Gent zal, door de edelmoedigheid van Jhr. de Maere en den
ijver van haren pastoor Dr. H. Claeys, hersteld en gereinigd worden van vuile
omgeving.
Vlaamsch en Vrij gaat voort portretten van verdienstelijke mannen van allerlei geest
en richting uit te geven.
Brandsteen. - Te Deerlijk in West-Vlaanderen zijn voorwerpen van doorschijnend
brandsteen ontdekt: eene jachtpartij tijdens Maria van Burgondie.
Daarenboven kwamen een aantal gouden munten aan den dag van hetzelfde
tijdperk.
Gewijde Kunst. - Te Nimwegen wordt eerstdaags eene tentoonstelling van
voorwerpen van gewijde kunst gehouden waaraan de Rijnprovincie en Westphalen
medewerken: Bouwkunst, Beeldhouwkurst (zonderling tegenwoordig genaamd art
décoratif) gouden ijzersmederij, weefkunst, drukkunst, enz.
Opening, 9 Aug. slot, 9 September.
Glasraam. - Jan Veth schrijft in Den Gids van Mei, ll. bl. 315 ter gelegenheid eener
gegronde lofspraak van het nieuwe glasraam in het gebouw der hoogeschool te
Utrecht, geteekend en uitgevoerd door Derkinderen: ‘Wij zeggen niemand iets
onverdiends met aan te merken, hoe van die broederlijke bezieling, die de groote,
de eenige kracht was in den bouw van Indische of Egyptische, van Grieksche of
Gothieke monumenten, bij het optrekken en uitdossen van ook dit moderne gebouw
al luttel sprake kan zijn geweest.’
Deze regels bevatten eene groote waarheid, zeer geschikt om den hoogmoed der
moderne bouwmeesters een weinig te dempen.
Het artikel van Jan Veth is ook om de gezonde beoordeeling van de waarde der
kennis van de grondstoffen en uiterlijke eigenaardigheid eens kunstwerks van belang.
Beklagelijk is het dat de schrijver honderden basterd- of schuimwoorden bezigt,
die wij in 't Nederlandsch zeer goed kunnen missen. Men zie b.v. bl. 312; in 16 regels
tel ik er tien, en daarop het germanisme: doorgevoerd karakter.
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1. P. Haverkorn van Rijsewijk, De schilders Viruly, 4 in getal (één schilderwerk
is bekend).
2. J.G. Frederiks, Het gebouw der Rotterdamsche bank. Deze opstellen komen voor
in het Rotterdamsch jaarboekje uitgegeven door J.H.W. Unger. Rotterdam, P.M.
Bazendijk. 4e jaargang.

Toonkunst.
Roland Lass. Naar Bergen; alias Mons. - De firma Breitkopf und Härtel zal, ter eere
van den Belgischen Roland Lass (Orlando di Lasso, Lassus, enz.), de gezamenlijke
werken van den grooten meester, den tijdgenoot van Palestrina uitgeven, onder
toezicht van den bewerker der groote Palestrina-uitgave Fr. X. Haberl, directeur der
Muziekschool te Regensburg. Het werk zal minstens uit 50 groote boekdeelen, elk
van 40 vellen (van 16 bladz.) bestaan.
Het hs. bevindt zich te Munchen, waar Lass zijne toevlucht en erkenning zijner
verdienste heeft gevonden.
Franciscus van TINEL te Aken. - De Belgische pers heeft zich zeer bescheiden terug
gehouden van 't bespreken dezer overwinning door de belgische toonkunst behaald.
Wij zijn nu toch 300 jaren verwijderd van den tijd dat men Roland Lass naar vreemde
landen het trekken, waar zijne hooge verdienste beter gewaardeerd werden.
Het schijnt dat de geest der invloedrijkste mannen al dien tijd nog dezelfde is
gebleven. De hollandsche Caecilia van W.F.G. Nicolai maakt eene uitzondering.
Zie haar nummer van den eersten Juni.
Benoit. - Op het vijfde Volks-concert te Keulen in de zaal Gürzenich, onder de leiding
van prof. Holländer, is, einde Juni, het Symphonische gedicht van P. Benoit uitgevoerd.
Dit klavierconcert (gelijk wij het kunnen noemen) in drie afdeelingen: Ballade,
Bardengezang, Fantastische jacht, werd gespeeld door Mevr Leytens-van den Bergh,
welke daarmede ondubbelzinnigen bijval inoogstte.
Hymnus voor Apollo. - Perrot heeft den Hymnus voor Apollo, onlangs te Delphi
ontdekt, uitgegeven. Als bewijsstuk voor het karakter der grieksche muziek is de
hymnus eenig in zijn soort. Wij bezitten drie zangwijzen der 2e eeuw na Chr. en
eenige korte brokken voor instrumentale muziek. Het thema wat aan Marcello diende
tot grondslag van den 18n psalm is waarschijnlijk niet echt. Eindelijk bestaan er nog
eenige liturgische motieven. Dat is alles.
Nestor de Tière, werkt met Jan Blockx aan een ‘lyrisch drama’ De Herbergprinses.
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Edmond Verstraeten heeft uitgegeven Charles-Quint musicien. Hij speelde spinet,
orgel, clavecimbaal en fluit.
De Potter geeft in het Belfort, bl. 445, de geschiedenis der Brabançonne en prijst
den tekst van Ch. Roger:
‘Belges, Bataves, plus de guerres
Les peuples libres sont amis!’

Maar... in 't Fransch zingen? vraagt de schrijver.
Strafrecht. - Drie Leuvensche studenten in de rechten, welke wenschen hun examen
over het strafrecht in de Nederlandsche taal af te leggen, hebben een verzoekschrift
aan den heer minister van binnenlandsche zaken en onderwijs gericht, om te verzoeken
of zulk onderzoek dát in de Fransche taal niet kunne vervangen. Zij beroepen zich
bij dit verzoek op eenige artikels der wetgeving.
Woordenboek. - Verschenen: Woordenboek der Nederlandsche taal, V.I. Grillig
tot Grond, bewerkt door Dr. A. BEETS. 's Gravenhage en Leiden, Mart. Nijhoff en
A.W. Sijthoff. Gent, J Vuylsteke, 1894.
De Jonge Vlaming. - De Dietsche Warande ontvangt de nummers van dit
jongelingstijdschrift.
Het Bestuur heeft in de maand Maart 1894, in een opstel over J.F. Willems (den
‘Grondlegger der Vlaamsche beweging’, zijne meening gezegd over jongelingsbladen.
Het Bestuur kan daarvan in de meeste gevallen de bedoeling prijzen, maar betreurt
de middelen die worden aangewend om het voorgesteld doel te bereiken.
De Economie sociale zou ons kunnen leeren dat hier vele krachten verloren gaan,
die anders aangewend, groot nut kunnen te weeg brengen.
Men bevordert de uitbreiding der Nederlandsche taal in België vooral door
samenwerking en niet door verbrokkeling der krachten.
Prof. Vercoullie heeft eenen prijs van fr. 1000 behaald met zijne Nederlandsche
spraakkunst en de heer Piters met eene Bloemlezing der fransche letteren.
Godefroi Kurth en Paul Fredericq zijn tot werk. leden der Brusselsche Academie
benoemd, de heer Discailles tot briefwisselend lid en prof. Robert Fruin te Leiden
tot buitenlandsch lid.
Ledeganck. - In Eecloo zal weldra een standbeeld voor Karel Ledeganck, den
grootsten belgischen dichter van het midden der negentiende eeuw verrijzen.
Een deftig comité heeft zich gevormd, wat met ijver aan 't werk is.
Inschrijvingen worden ingewacht bij de heeren René Vermast, kashouder, Aug.
van Acker en Pius Ryffranck, secretarissen, allen te Eecloo.
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Koninkl. Vlaamsche Academie. Woensdag d. 16n Mei. Gesprek over de candidaten
voor de openstaande plaatsen, te vervullen op d. 20 Juni.
In de Junizitting werd tot briefwisselend lid gekozen de heer Gustaaf Segers, tot
eerelid Prof. Jan ten Brink.
Bekroond werden de volgende vragen:
Taalkundige studie over de VII Vroeden (Emiel de Neef, stud. aan de hoogeschool
te Gent).
Op buitengewone wijze samengestelde werkwoorden, met aanwijzing van
gewestspraak, afleiding en geschiedenis (Dr. Willem de Vreese, te Leiden).
Lijst van Gallicismen (Dr. de Vreese en H. Meert, prof. van 't atheneum te Luik).
Lijst van vakwoorden voor 't smidsambacht (Joz. Vuylsteke, snelschrijver te
Brugge).
Op de plechtige daaropvolgende openbare zitting hield de bestuurder Dr. H. Claeys
eene zeer leerrijke en boeiende voordracht over Ruusbroec, welke hij met keurig
uitgezochte brokstukken verlichtte en opluisterde.
De heer Alfons Janssens droeg eene klankrijke, harmonievolle ballade voor, getiteld
Lena.
Jonkheer de Maere hield eene voordracht over De rol der vrouw in de Vlaamsche
beweging, klom daarin op tot het jaar 1848, beschreef den sedert dien tijd gevoerden
strijd, bekende dat de invloed der vrouw eene hoofdzaak is ter uitbreiding der taal,
doch stelde ook in 't licht dat de mannen haar het goede voorbeeld moeten geven
door het gebruiken eener zuivere sprake.
Koninkl. Akademie. Zitting van Juni. Voordracht van den heer Asser over het
codifieeren van internationaal privaatrecht.

Gedachtenis.
† H.J. Feye. - Een der oudste en trouwste vrienden der Dietsche Warande is den 24n
Mei l.l. gestorven, te Leuven, alwaar hij sedert 1850 het hoogleeraarsambt bekleedde
en nu in de eenzaamheid als emeritus leefde.
Dat hij in Amsterdam in 't jaar 1820 geboren is, te Rome en te Leuven studeerde,
wanneer of hij leeraar werd aan 't Haarlemsch seminarie, dat hij tweemaal den
doctorshoed verwierf, pauselijk prelaat werd onder Pius IX, en alle dergelijke en nog
meer vereerende titels ontving, dat er geweerschoten gelost werden bij zijne begrafenis
enz. enz., kan aan onze lezers, over letteren en andere kunsten slechts weinig belang
inboezemen, en het zijn ook werkelijk in vergelijking van de diensten die Feye aan
de waarheid bewees, groote nietig- en uiterlijkheden, Vanitas vanitatum.
Maar dat de canonist Feye zijn leven doorbracht met de gehei-
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men van hemel en aarde te doorgronden, zooveel dit aan het menschelijk verstand
is toegelaten, dat hij de verkregen kunde met de grootste, soms kinderlijke
eenvoudigheid aan de armste en jongste hoorders van de nieuwe, zoowel als van de
oude wereld in ieders eigen sprake mededeelde, dat hij die aldus onmiddellijk
practisch aanwendde, zonder opschik, zonder aanmatiging, maar altoos even grondig
als ongezocht, en met verrassende klaarheid, dát zal het volgend geslacht hem steeds
ter eere moeten nazeggen.
Doch sprak zijn ziel en zin van de eene zijde altoos: ‘Laat de kinderen tot mij
komen’, van den anderen kant getuigen zijne gedrukte werken over kerkelijk recht,
vooral die over gemengde huwelijken en huwelijkshindernissen, wat een
onbevooroordeeld denker en zoeker op het gebied der canonische wetenschap ook
tot verlichting der moderne staatsinrichting kan bijdragen. De onbevooroordeelde
mannen van het vak reiken hem dan ook reeds bij zijn leven eene palm der
erkentelijkheid en oprechte hulde.
Zijn invloed op het concilie ‘van het vatikaan’ des jaars 1870 was dan ook
buitengewoon groot. Hij was de oorzaak dat een aantal geleerden tot deelneming aan
het concilie werd geroepen, die door den invloed van menschelijke eenzijdigheid er
niet toe uitgenoodigd zouden geweest zijn.
Hij zelf had ook bij zijn leven, zoowel als nu nog na zijn overlijden, gelijk alle
groote zelfstandige geesten, met een aantal nijdige tegenstrevers te kampen, en het
mag hem tot onvergankelijken roem worden aangerekend, dat hij, ongestoord door
miskenning en verguizing heen, stil op den weg der waarheid en christelijke liefde
voortwandelde, steeds de spreuk op de lippen: ‘Vast in de beginselen’, ‘Fortiter in
re, suaviter in modo’.
Zijne werken volgen hem na!
De Dietsche Warande zal de nagedachtenis trouw bewaren van den voortreffelijken
begunstiger die tegen alle bekrompenheid en oppervlakkigheid in, met even diepgaand
als onafhankelijk oordeel hare spreuk tot de zijne maakte: In dubiis libertas, in
omnibus charitas.
† Ernest Slingeneyer, geb. te Loochristy in 1823. Een man der oude school, doch
waarvan de jongeren, als van Wappers, zijnen leeraar, veel kunnen leeren.
De half-talenten zijn steeds rapper wat nieuws te willen bijeen kladden, dan de
ouden te schatten en ook uit hunne gebreken wat te leeren.
Men weet dat Slingeneyer bijzonder historische tafereelen schilderde als De slag
van Lepanto en op 't laatst Lodewijk van Crécy (1884).
Slingeneyer is ook lid der Kamer van volksvertegenwoordigers geweest. Een ware
kunstenaar kon die lastige taak van alledaagsche beslommeringen aan anderen
overlaten.
Qui trop embrasse, enz.
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† Jan Bethune. - Aan den baron Bethune d'Ydewalle, den 18n Juni op 74jarigen
leeftijd, na eene reeks beproevingen moedig en gelaten te hebben doorgestaan, in
den Heer ontslapen, verliest de kunst eene heerlijke figuur. Voor 50 jaren, toen
duizenden, thans bekeerden, nog spotten met de gedachte eener kerkelijke kunst,
welke sedert 3-400 jaren bepaald verduisterd was, stak Bethune het vaandel hoogop
tot wederverheffing van eenen stijl, waarvoor het niet genoeg is een handig portretteur,
een kundige veldslagschilder enz. te zijn. De eigenaardigheden die bij het vensterglas
moeten worden ontzien hebben velen (Hess aan het hoofd) in gene dagen miskend.
Bethune richtte eene school op voor den nieuw zich ontwikkelden geest van teekenen
en kleuren. Weldra werden zijne verdiensten dan ook alom hooggeschat. Hij reisde
naar Ravenna om den Karolingischen stijl te proeven, dien hij in den dom van Aken
zou aanwenden. Want daarheen was hij geroepen, om het plan tot herstelling van
den Karolingischen koepel te leveren. Hij bestudeerde in Frankrijk en Duitschland
en natuurlijk in België zelve de ontwikkeling der kerkelijke bouw- en schilderkunst.
Hij was de ziel der nieuwe beweging, die thans honderden helpers heeft. Een
nieuwe tijd is in dit kunstvak, bijzonder door zijn werken, en werken A.M.D.G.,
aangebroken. God zegene hem daarvoor in de eeuwigheid.
† William Dwight Whitney, geb. te Northampton (1827); gest. als prof. van het
Sanskrit te Newhaven (1894), is door de vertaling van een aantal zijner werken over
taalkunde ook in Nederland wel bekend. ‘Taal en taalstudie’ is herhaaldelijk gedrukt.
Whitney heeft de studie van 't Sanskrit merkelijk bevorderd.

Splinters.
Genie. De volmaakte schoonheid in de kunst, vooral in de toonkunst is zoo kalm,
zoo vreedzaam, ik zou haast zeggen zoo nederig als de zedelijke volmaaktheid. Zij
verschilt evenveel van de ongeregelde bewegingen en de opgewondenheid der koorts,
als de gezondheid verschilt van de ziekte, en de (ware) liefde van den hartstocht.
Genie is de hoogste uitdrukking van den esthetischen zin, gelijk de heiligheid de
hoogste uitdrukking is der zedelijkheid.
GOUNOD.
Hij die geene moreele diepte in zijnen geest heeft, dien ontbreekt ook verstandelijk
doorzicht (perspectief).
TOTTMANN.
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Wankelmoedigheid is de grootste vijand van een afgewerkt kunstgewrocht.
Id.

Nederduitsche raadseltjes.
Woran denkt de koster wenn he beiert?
Worum hett de Kaffe dat beter as de Thee?
(Oplossing volgt)
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Vondeliana.
In het Tijdschr. voor Nederl. taal- en letterkunde, D. V, 2, komt een artikel van Dr
G. Kalff, Vondeliana getiteld voor.
In Noord en Zuid, 1894, no 1: Kok, Victor Hugo over Vondel-Bake, Duistere plaats
in Vondel's Jaergetyde, vs. 1.
In den Nederl. Spectator, no 16: L. Simons, Gysbreghtiana; Klaarissenrei en
Lofzang van den Ouden Simeon. Verg. ook no 19 en 22, hierachter bl. 6.
In het Tijdschr. voor Muziekgeschiedenis van Maart: Acquoy, De zangwijzen van
de Kerstnacht-rei in den Gysbreght.
In Oud-Holland, XII, 1: G. Kalff, De bronnen van Vondels werken.
In Dicht- en Kunsthalle, no 2: G. Segers, De Spaanschgezindheid van Vondel.

Unger's Vondel-uitgave ‘betutteld’.
Volgaarne gaan wij in op een vereerend voorstel der Redactie van de Dietsche
Warande en leveren, zoover de gelegenheid het ons toe zal laten, korte, doorloopende
kantteekeningen op de Vondel-uitgave van den kundigen Rotterdamschen archivaris
J.H.W. Unger, eene ‘voortzetting’ geheeten van die, welke Dr J.A. Alberdingk Thijm
begon, maar door den dood belet werd verder te brengen dan tot het jaar 1637, midden
in den ‘Gysbrecht van Amstel’.
De pas verschenen 20e aflevering begint met v. 515 van het treurspel Maria Stuart
en sluit bij v. 521 van De Leeuwendalers, Lantspel (bl. 289-384).
Maria Stuart (bl. 320) v. 1221:
Schept moed, ik zie het honk van mijn geleden smart.

De aanteekening luidt: ‘H o n k : huis. 't Eng. h o m e ’. Men zou dus verkrijgen: ik
zie het huis van mijn geleden smart! Daargelaten, of honk inderdaad samenhangt
met het Eng. home, dat in alle geval in ons heim(wee) en heem (bv. nach heem.
Limb.) veel duidelijker wordt teruggevonden; toegegeven ook, dat honk in sommige
uitdrukkingen, bv. van honk zijn, huis beteekent - is hier de klaarblijkelijke zin van
honk: het einde, de eindpaal, de plaats, wil men, - het tehuis, waar ik zal uitrusten
van al de smart, door mij geleden.
Bl. 325, v. 1414-15:
Ontvang dees' bron der martelaadren,
Gij, Engelen!

wordt verklaard: ‘B r o n d e r m a r t e l a a d r e n : het lichaam, de bron van het bloed
genoemd’. Deze uitlegging dunkt ons zeer onwaarschijnlijk en weinig Vondeliaansch.
Wij vatten der martelaadren niet als genetivus obiectivus, maar als genetivus
subjectivus op en verstaan dus
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door bron der martelaadren het bloed zelf, uit de marteladeren voort vloeiend:
‘Engelen, ontvangt, vangt op dit martelbloed, dat vergoten gaat worden!’ Verg. bl.
344:
Nu berst een bron van blijdschap uit onze aders.

Bl. 341 wordt, waarschijnlijk door een drukfout, VI Idus Februarit door 18 Februari
vertaald: een schoolknaap toch weet, dat niet 18, maar 8 Februari daaraan
beantwoordt.
Bl. 251. In het levensbericht van den H. Gregorius Thaumaturgus, op v. 2 lezen
wij, dat ofschoon deze het bij zijne komst te Neo-Caesarea zoo deerlijk met het
Christendom gesteld vond, dat ‘het getal belijders van het Evangelie niet meer dan
zeven bedroeg... er bij zijn dood niet meer dan zeventien heidenen geteld werden’.
De gewone lezing is die van het Romeinsch Brevier (17 Nov.): ‘Qui migraturus e
vita, cum quaesisset quot in civitate Neo-Caesariensi reliqui essi infideles,
responsumque esset, tantum esse septemdecim, Deo gratias agens: Totidem, inquit,
erant fideles, cum cepi episcopatum.’
Bl. 353, wordt ‘d'Ootmoed’ in de bekende verzen van den Geboortezang aan
Gregorius Thaumaturgus:
De melk der voedster, slimme wennis,
En d'eerste plooi van errefleer
Wordt spa verleend door beetre kennis,
Zoolang men d'Ootmoed nog ontbeer';

verklaard van het ‘knechtelijk geloof’. Wij zijn zoo vrij hier de eerste en gewone
beteekenis aan het woord Ootmoed te blijven hechten, zoolang niets ons dwingt
daarvan af te wijken; de onmiddellijk volgende verzen sluiten zich daarbij uitmuntend
aan:
Die schiet te traag haar eedle wortelen
In steen van 't eigenzinnig hart enz.

De gedachte is blijkbaar dezelfde als die Vondel weergaf in de beroemde versregels
van Gijsbrecht:
Al die door ootmoed wordt herboren,
Die is van 't hemelsche geslacht.

De 13e eeuwsche Edelingen, wien dit in den mond wordt gelegd, zongen hier toch
stellig geen lofliederen op het ‘knechtelijk geloof’?!
J.C.A.Th.
De Banier, III, 1e jaar. Slot der Altaergeheimnissen door Fr. Corten uitgelegd.
Nieuwe Gids, Mei 1894. B.H.J. Boeken: Inleiding tot Vondel.
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Joost van den Vondel. - Gijsbrecht van Aemstel. D'ondergang van sijn stad en sijn
ballingschap. Treurspel. - Uitgave van de Erven Bohn. Haarlem, 1893. Met inleiding
van L. Simons, tooneeldecoratie-ontwerpen van H.P. Berlage, muziek van Bernard
Zweers, boekversieringen van A.J. Derkinderen. - Eerste aflevering.
Op velerlei wijzen hebben wij, Zuid- zoowel als Noord-Nederlanders, dezen éenen
en eenigen letterkundigen genius, welke uit ons geslacht gesproten is, den te Keulen
geboren Amsterdamschen Antwerpenaar Joost v.d. Vondel, in deze eeuw vereerd en
gehuldigd.
Reeds vóor jaren en jaren werd, met gelden, door Vlamingen, Hollanders en zelfs
Duitschers bijeengebracht, het door den Mechelaar Royer uitgevoerde standbeeld
des dichters in het naar dezen genoemde Park te Amsterdam onthuld.
De volledige werken des dichters werden herhaaldelijk, nu met minder, dan met
grooter pracht herdrukt: wij bezitten, naast de gewone uitgaven van Pater Allard S.J.
en J.A. Alberdingk Thijm, de groote geïllustreerde editie door van Lennep en de
kleine, jongst bij Sijthoff verschenen insgelijks geïllustreerde editie, door Unger
bezorgd.
Door talentvolle dichters, als Beets en Schaepman, door beoefenaars van
letterhistorie en kritiek als Potgieter, Bakhuyzen, Alberdingk Thijm, Busken-Huet,
G. Kalff, A. Verwey, werden de ongeëvenaarde schoonheden zijner werken bezongen
of toegelicht en aan de eischen van oordeel en smaak getoetst en met de mooiste
plaatsen uit andere groote dichters vergeleken.
Herhaaldelijk ook werd de verjaardag van Vondels geboorte of afsterven in beide
deelen van het naar taal en afkomst éene Nederland, Vondels Leeuwendal, plechtig
herdacht. Zoo gaf wijlen pastoor Brouwers, een goede zestien jaar geleden, een reeks
voordrachten over Vondel en zijn scheppingen te Leuven, Antwerpen, Gent, Aalst,
Brussel en elders; zoo voerde men, te Antwerpen, De Leeuwendalers, te Keulen Jefta
op; zelfs in enkele onderwijsgestichten, zoo in de Normaalschool van het L.O. te
Lier, werd een Vondeldag gehouden, en Gustaaf Segers sprak er een feestrede uit en
liet - als blijvend aandenken aan deze gebeurtenis - zijn verspreide Studiën over
onzen grootsten schrijver in éen bundel verzamelen.
Intusschen - van een hulde, zoo grootsch en duurzaam als die, welke thans een
der voornaamste Nederlandsche uitgeversfirma's, het huis Erven Bohn, te Haarlem,
aan den vorst onzer dichteren wil brengen, was er tot heden toe nog geen spraak.
Gedreven door een gevoel van vaderlandsche piëteit, en dit woord wensch ik hier
begrepen te zien in zijn allerhoogste en tevens alleredelste beteekenis, besloot de
Haarlemsche firma -

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

472
naar aanleiding van het herbouwen van den Amsterdamschen schouwburg, waar ‘de
droevige ondergang der aloude veste’ bij einde en aanvang van elk nieuw jaar ‘ten
stichtelijken tooneele’ pleegt gevoerd te worden, den oorspronkelijken tekst van dit
stuk, den beroemden Gijsbrecht van Aemstel, in een oprecht vorstelijke, den vorst
onzer nationale dichters evenzeer als ons volk en onze kunst en ook de uitgevende
firma geheel en al waardig, te herdrukken.
In de uitmuntend gestelde opdracht van dit prachtwerk ‘aan Burgemeester,
Wethouders en Raden van Amsterdam’, drukt de firma, de Erven F. Bohn, zich aldus
uit:
‘Maar, gelijk eene schilderij door het stof der jaren den glans van hare eerste verf
verliest, zoo zijn ook deze aaneengeschakelde tafereelen van den ondergang Uwer
stad, door het toedoen van onkundigen en onverschilligen en het wisselen der
kunstleering, van hunne oude frischheid verwelkt en spreken zij niet langer tot den
nakomeling met de stemme van plechtigen ernst en kinderlijke vroomheid, die weleer,
als heilig bazuingeschal, ter inwijding van het nieuwe jaar den Amsterdammers in
de ooren drong.
Het heeft ons daarom een daad van hulde aan de nagedachtenis van den
roemruchten treurspeldichter en aan de grootheid van het met luister bloeiende
Amsterdam geschenen, te beproeven dit spel den glans van zijne oude verf en statige
schoonheid te doen hergeven, zijne geschiedenis te doen beschrijven en zijn aard te
verklaren in eene uitgave, die door de samenwerking van onderscheidene kunstenaars,
navorscher en drukker in zich zelf een monument van versieringskunst zou wezen,
den lezers en aanschouwers tot genot, den vertooners tot aanblazing.’
En om dit voortreffelijke ontwerp zoo onberispelijk mogelijk uit te voeren, riep
de uitgever de hulp in van eenige der voortreffelijkste beoefenaars der hedendaagsche
letteren en kunst:
aan den kunstschilder A.J. der Kinderen, een der meest gedistingueerde geesten
van de jongere richting, vroeg hij de teekeningen voor ‘de verlichting van den tekst,
gekleurde zoowel als zwarte prenten, op steen geteekend door den meester zelf, kopen eindstukken en versierde aanvangletters, vertolkende in het symbolism hunner
lijnen en beelden, den geest van den scheppenden poeet ‘gelijk ze onder de
taalschildering zich opdoen als schemering van gelukgevende visioenen’;
van Bernard Zweers, een der uitmuntendste toonzetters van Noord- en
Zuid-Nederland, verkreeg hij een muzikaal voorspel tot elk der vijf bedrijven, en
van passende begeleiding voorziene wijzen voor de reien; deze muziek bewerkte,
opzettelijk voor de uitgave, de heer Wouter Hutschenruyter voor klavier, terwijl
meester der Kinderen voor elk deel daarvan een verlichting teekende;
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tot L. Simons Mz., den schrijver van de zeer interessante tooneelstudièn, Besproken
Plaatsen, wendde hij zich voor het verkrijgen van een inleiding tot de tragoedie,
eigenlijk een doorwrochte studie over ontstaan en wezen, de invloeden die in den
dichter gewerkt hebben, de oordeelen er over uitgesproken, de geschiedenis van haar
vertooning, voor zooverre nog naspeurbaar. Dit deel wordt nog verrijkt met gekleurde
prenten van H.J. Berlage Nz. en met een plan der oude Aemstelveste, naar een
houtsnede van C. Antonitz, 1544.
Van deze uitgave heeft thans de eerste aflevering het licht gezien: een
paradijsweelde voor het oog, een verkwikking voor den op schoonheid belusten
geest, een opbeuring des harten voor al wie taal, land en stam nog hoog houdt.
En werkelijk - de opdracht zeide niet te veel, wanneer zij de beraamde uitgave
heette ‘een monument’. Monumentaal toch is, in den volsten zin des woords, deze
eerste aflev., op te vatten als een hoogartistiek portiek tot een straks op te rijzen
tempel, - een reuzentempel.
Gedrukt, en met welke angstvallige zorg en met welken fijnen smaak, op zeer
groote folio-bladzijden van het allerfijnste, zeer stevig velyn, met een even
karakteristieke als sierlijke letter; - bladzijden. overtoond met een grondtint als van
goud of brons; - bevat deze aflev., in de allereerste plaats, in vonkelend rood, verrijkt
met zilver en goud, het aloude door een staanden leeuw beklommen schip van de
Aemstelveste, bewerkt tot een heerlijk medaljon, omzet met drakenkoppen en
-vlerken, uiterst oorspronkelijk van vinding. Daarna de titelplaat: een werkelijk zeer
gelukkige inspiratie. Boven en onder een opzettelijk archarek behandelde symbolische
voorstelling van ‘den ondergang’ der stad, bazuint zij, in letters van fonkelend goud,
heel hoog boven de namen van allen die tot de uitgave hun medewerking verleenen,
den naam uit van den dichterheros, Vondel, en den titel van zijn stoere, tegen de
eeuwen bestande werk.
Volgt de opdracht ‘aan Burgemeester, Wethouders en Raden’, geprent op
goudkleurigen grond, elke regelleemte aangevuld door loofwerk of arabesken.
Dan eindelijk, met voorop een zeldzaam mooie titelplaat, Simon's Inleiding, hier
nog slechts ten deele aanwezig, zoo naar styl als gedachte het geheel volkomen
waardig.
Zeker - ik zal mij niet vermeten deze uitgave te noemen een absoluut-meesterstuk;
doch als een relatief chef-d'oeuvre durf ik haar gerust begroeten. Men gelieve te
bedenken: de Nederlandsche boekversieringskunst is nog nauwelijks in wording.
Voor het vele verdienstelijke, dat sommige onzer jongeren, als Veth, der Kinderen,
Toorop, Hoytema, anderen nog, reeds gaven, bestonden geen noemenswaardige
nationale modellen. Zij, van wier in één
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zelfden geest samenwerken een kunstboek noodzakelijk het uitvloeisel moet wezen,
namelijk: de graveur, de steendrukker, de letterzetter, de innaaier, enz., zijn alle
hooger en beter werk volkomen ontwend! En nog meer andere hinderpalen zoude ik
hier kunnen vermelden.
Daarom bepaal ik er mij toe te zeggen, dat ik de Gijsbrecht-editie der Erven Bohn,
zóo als zij naar deze eerste en tot nu eenige aflev. belooft te worden, stoutweg opnoem
als het mooiste en het hoogste, dat - in dezen aard - op dit tijdstip onzer ontwikkeling
- in Nederland kan voortgebracht worden.
Overigens, in geheel Europa, zijn alleen Engeland en Frankrijk te noemen, waar
misschien iets voortreffelijker sedert jaren het licht mocht zien.
De Gijsbrecht der Erven Bohn moge, ook in het Nederlandsche Zuiden, door
velen... aangekocht worden. Elke openbare leesinrichting, de boekerijen onzer
universiteiten, en waarom ook niet het Staatsbestuur, dienden - uit vaderlands- en
kunstliefde beide - er op in te teekenen. Met dezen commercieelen wensch besluit
ik deze korte notitie.
POL DE MONT.
In den Ned. Spectator van den 12n mei 1894, no 19, wijst J.W.M. Unger, op de
vierstemmige voordracht der Reien van Gysbregt van Aemstel.
De schrijver verhaalt dat hem in handen is gevallen een gedicht getiteld ‘Tafereel
der huwelijksliefde, door J. van Vondel, bij wijze van beurtgezangen op muziek gezet
door B. Ruloffs, orkestmeester.’
Hierin was de aloude Rei der Klarissen gemoderniseerd.
De heer L. Simons schrijft in den Nederl. Spectator, no 22, bl. 176: dat, naar zijne
meening, de vierde rei uit Gysbreght niet voor en na 1774 gezongen is (tegen Unger).
In 1763 en 1761 (‘Schouwburgnieuws’) ‘wekken de jufvr. Evers en Triemer,
s p r e k e n d e voor de Rey der Amsterdamsche Maagden’, ‘de hartstochten der
kenneren’... Of de Rei als beurtvers gezegd is wil de heer S. ‘niet beslissen’.
Het koorgezang der nonnen geschiedde 1786-87 ‘door 7 juffers, die ook tot het
zingend personeel behoorden’.
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Schilderkunst.
Van de Idealen in de kerkelijke schilderkunst
door Steph. Beissel, S.J.
MEN vraagde eens aan Raphaël, hoe hij zijne tafereelen maalde. Hij antwoordde dat,
onder den arbeid, een idee, een onstoffelijk beeld voor zijnen geest zweefde, waarnaar
hij zijn werk zocht te vormen. Een schilder van onzen tijd zou zeggen dat hij naar
een ideaal werkte. Het begrip ideaal is verwant met hetgeen de scholastici idea
exemplaris, voorbeeldsidee, plan noemen. Zij verklaren het als dien vorm, welke
den geest des meesters voorlicht en waarnaar deze in vrijen wil zijn werk schept.
Niet ieder voorbeeldsidee is een ideaal. Toen God zijne wereld schiep, vond hij in
zich zelven, voor het gansche heelal, gelijk voor ieder schepsel in 't bijzonder, een
voorbeeld, maar niemand zal zeggen dat hij idealen verwezentlijkt heeft. Dalen wij
lager af, zoo heeft de handwerker, die eene tafel vervaardigt, de eenvoudige metselaar,
die eene werkmanswoning bouwt, delandman, die zijnen akker bebouwt, een plan.
Maar alleen bij den kunstenaar spreken wij van idealen, want deze zijn voorbeelden
voor belangrijke onderwerpen. God verwezentlijkt in zijne schepsels wat hij van hen
in zijn idee ziet, niets meer en niets
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minder; idealen zijn verre verheven boven hem, die naar hen werkt. Voor den
kunstenaar zijn zij de oorzaak van dien geestdrift, welke boven het alledaagsche
verheft, hem, naar het gevoel der Ouden, in de schaar der zienders invoert, hem
aanvuurt de hand aan een kunstwerk te leggen; maar zij zijn ook de oorzaak zijner
wanhoop, omdat de weerspannige stof en de zwakke hand hem verhinderen zijn
ideaal te bereiken, gelijk hij dat zou willen. Met Salomon kan ieder kristelijk
kunstenaar zeggen (2. Par. 2. 5. vv.): ‘Groot is het werk dat ik wil beginnen, want
groot is onze God, verheven boven alle goden der heidenen. Wie zal in staat zijn
hem eene waardige woning te bereiden? Hemel en aarde bevatten hem niet. Hoe
klein ben ik; hoe zal ik hem een huis bouwen? Maar ik wil ten minste zulk een tempel
oprichten, dat ik hem daarin wierook offeren kan’.
Ieder ware kunstenaar mag zich op 't einde nog verheugen, zijn ideaal in iets nabij
te komen. Novalis zegt, even juist als schoon:
'k Zie U in duizend beelden,
Maria, lieflijk uitgedrukt.
Doch geen van allen kan U malen,
Gelijk gij mijne ziel verrukt.

Toen Leonardo da Vinci aan zijn beroemd tafereel van het Laatste Avondmaal in 't
klooster der Dominikanen te Milaan werkte, scheen het den prior zonderling dat de
kunstenaar somtijds eenen halven dag in nadenken verloor. Vasari verhaalt dat de
prior zich daarover bij den hertog beklaagde en bij hem aandrong Leonardo te doen
roepen en dezen vriendelijk te bidden het werk te bespoedigen, met de verzekering
dat hem dit op aanzoek van den prior gevraagd werd. Dit aandringen was overigens
gewettigd, daar
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Leonardo met zijn alzijdig talent zooveel begon, dat hij het grootste gedeelte daarvan
onafgewerkt moest laten. Leonardo ving nu aan uitvoerig zijne gedachten over de
kunst uiteen te zetten en den hertog uit te leggen, dat verheven geesten somtijds het
meest scheppen, wanneer zij het minst arbeiden, te weten: in den tijd als zij uitvinden,
en de ideeën uitwerken, die het verstand opvat en de handen verwezenlijken. Twee
hoofden, voegde hij er bij, ontbraken hem nog: dat des Verlossers, naar hetwelk hij
op aarde niet wilde zoeken. Hij geloofde niet dat dit hoofd voor de oogen zijner
verbeelding kon zweven, met die schoonheid en hemelsche bekoorlijkheid, waarmede
de menschgeworden Godheid moest verheerlijkt worden. Het andere hoofd was dat
van Judas. Het scheen hem onmogelijk passende gelaatstrekken uit te vinden voor
den hardnekkigen apostel, die na zooveel ontvangen weldaden, nog in staat was
zijnen meester, den redder der wereld, te verraden. Schalks voegde Leonardo, als
beminnenswaardig man der wereld, erbij: ‘Indien ik geenen anderen kop voor Judas
vind, blijft mij nog altijd die van den onstuimigen prior’. Dit was maar een scherts,
want Prior P. Bandelli was een grijsaard met schoone gelaatstrekken; de kop van
Judas is dus geenszins, gelijk eenige kunstcritici gelooven, zijn portret, maar de
scherts mag den goeden monnik zooveel schrik aangejaagd hebben, dat hij den
schilder met rust liet.
Deze voerde echter zijn werk tot zoo hooge volmaaktheid, dat men zelfs de
brokstukken, die ons overblijven, nooit genoeg kan bewonderen. Lomazzo, een
bekende kunstrechter, korten tijd na Leonardo levende, verhaalt dat deze bij het
schilderen van het Christushoofd, immer in de beschouwing der Godheid verzonken
was, dat zijne hand beefde zoo dikwijls hij het penseel
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in de hand nam. Daarbij denkt men aan Dante's verzen (Paradijs, XIII, 76):
‘Handelend gelijk de kunstenaar, die de oefening
Der kunst bezit, en wiens hand nochtans siddert.’

Zoeken wij nu eene bepaling van het woord ideaal, zoo moeten wij uitgaan van het
schoone. Schoon is in ieder geval dat, wat te gelijk aan het oog, aan de verbeelding
en aan het verstand behaagt. De verbeelding staat van den eenen kant in verband met
het oog, van den anderen kant met het verstand; zij staat juist in het midden van
beide. Bij gevolg ware een esthetisch ideaal iets, dat aan het verstand en aan de hem
begeleidende verbeelding zoo volkomen in zijnen aard, zoo belangwekkend toeschijnt,
dat het behaagt en tot verwerkelijking uitnoodigt. Hoe meer de kunstenaar het oog
of het oor nader tot het beeld van den geest en van de verbeelding brengt, des te beter
zal zijn werk al de aanschouwende krachten des menschen, den geest, de verbeelding,
het oog bevredigen en den ganschen mensch een gevoel van rust geven. Het
kristendom verspreidt een hooger licht, dat zich geenszins met dat van het verstand
vermengt. Dit bovennatuurlijk licht dooft echter het natuurlijke licht niet uit, maar
loutert hetzelve. De kristelijke kunstenaar moet ook aan 't oog van het geloof zijn
aandeel geven, ja, de inhoud der openbaring moet bij kerkelijke kustwerken den kern
vormen, de hoofdzaak zijn, waaraan alles ondergeschikt wordt. Het godsdienstig
ideaal is dus een persoon of eene zaak, uit het gebied der openbaring en harer
geschiedenis, die aan het oog van het geloof, van het verstand en van de verbeelding
zoo behaagt, dat zij tot het verwerkelijken in het kunstwerk aanspoort. Het
godsdienstig kunstwerk zal des te schooner worden, hoe beter het de boven-
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natuurlijke waarheid in 't stoffelijk kleed toont. Bemerkenswaardig is onder dit opzicht
wat Savonarola eens te Florentië in zijn sermoon op den vierden vrijdag van de vasten
zegde: ‘Hoe meer het schepsel God nadert, des te schooner wordt het. Alzoo staat
de schoonheid des lichaams in de nauwste betrekking tot de schoonheid der ziel.
Zelfs, indien gij uit den kring mijner toehoorders twee vrouwen zoudt kiezen, die
gelijke uiterlijke schoonheid bezitten, zal toch, bij een nauwkeuriger toezien, de
deugdzaamste grootere bewondering opwekken en zelfs van zinnelijke menschen de
palm der overwinning ontvangen.’ In denzelfden zin schreef De Maistre (Philosophie
de Bacon II, 289): ‘Ik herinner mij dat aan Chateaubriand, den beroemden schrijver
van Le Génie du christianisme, gevraagd werd, of eene nimf niet een schooner beeld
zij dan eene non. ‘Het antwoord luidde: Wanneer men veronderstelt dat beiden door
denzelfden meester met denzelfden ijver geschilderd zijn, of dat twee schilders van
gelijk talent ze afbeeldden, valt het niet te betwijfelen of de non zal schooner zijn.’
In eenen algemeenen zin uitgedrukt, zullen deze twee meeningen tot den grondregel
leiden: Wanneer twee of meer kunstenaars op gelijke wijze hunne techniek meester
zijn, zoo zal diegene het volmaakste kunstwerk scheppen, die het edelste ideaal heeft.
Wie daarentegen de grootste technische vaardigheid erlangt, maar arm is aan idealen,
die kan wel betooverende beelden malen, iets bewonderingwaardigs voortbrengen,
als groepeering, perspectief, koloriet en teekening. Misschien zullen akademische
kunstrechters daarbij uitroepen: ‘Ziet dat werk, welke schitterende kleuren! Het bloed
vloeit in de aderen! Welke lichtspelingen, welke meesterlijke verkortingen, welke
zwellende lijnen, welk glanzend perspec-
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tief, welke harmonisch afgeronde groepeering! Het is wonderbaar om zien, hoe de
figuren samengesteld zijn, hoe de vouwen der kleederen iedere spier, iedere beweging
aantoonen!’... Doch anderen zullen de schouders ophalen. Zij zullen toegeven dat
weinigen de techniek beheerschen gelijk hij. Zijn tafereel kan wel een kunstwerk
genoemd worden, beter nochtans zou men het een kunststuk zelfs van eersten rang
kunnen heeten. Een werk der s c h o o n e kunst is het echter niet, want het eerste
bestanddeel der schoonheid ontbreekt: de ziel. Waar is de waarheid, waar eene diepe
gedachte, waaraan de rijke vorm tot kleed dient: het ideaal? Treffend was het oordeel
van Apelles, toen een zijner mededingers een beeld van Helena geschilderd had:
‘Schoon kondet gij ze niet malen, daarom hebt gij ze rijk gemaald.’
Niet weinige tafereelen worden in de kunstgeschiedenis als meesterwerken van
eersten rang geprezen, in welke nochtans de weelde der vormen de armoede aan
gedachten zoekt te bedekken. Het oog wordt bevredigd, de verbeelding opgewekt,
maar het verstand, het geloof, het hart gaan met ledige handen weg en de goede zeden
lijden schipbreuk. Waar ijdele weelde de strenge pracht van 't ernstig voorgeslacht
meent te kunnen vervangen, daar maken wel is waar schilders, arm aan geest, opgang,
met hunne bevallige vormen en kleuren, maar hunne kunst, zonder innerlijke waarde,
zal in hare onbeduidenheid vergaan en vergeten worden, gelijk de cementfiguren
waarmede men zwak opgebouwde huizen versiert. De waarheid Gods blijft in
eeuwigheid. Daarom zullen die kunstwerken, welke hun ontstaan en hunne waarde
aan een uit de bron der waarheid geschept ideaal danken, nooit het slachtoffer der
veranderlijke mode worden.
Maar indien een kristelijk ideaal voor den kristelijken
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kunstenaar onontbeerlijk is, zoo kan toch dit ideaal op verscheidene wijze opgevat
worden. Hoe verschillend is b.v. Maria voorgesteld geworden! Op de schilderijen
der Ve en VIe eeuw verschijnt zij in hooge statige kalmte. De kunstenaars zijn vol
van den geestdrift, waarmede het volk gedurende het koncilie van Ephesen (431)
den verheven titel van ‘Moeder Gods’ begroet. Bijna alle zoogenaamde byzantijnsche
Madonnabeelden, te beginnen met de zoogenaamde Lukasbeelden, tot aan de
voortbrengsels der hedendaagsche Grieksche en Russische kunst, voeren met recht
den titel: ‘Moeder Gods’ in Grieksche verkortingen, op hunnen goudgrond. De
kunstenaars van het Oosten hechtten zich onwrikbaar aan dit idee; geen storend
bijwerk werd toegelaten. In de oudste beelden dezer soort, vooral in de twee
Lukasbeelden in Maria Maggiore te Rome en S. Marco te Venetië, draagt Jezus de
rol, waardoor hij als leeraar der wereld, of het boek des levens, waardoor hij als
rechter der wereld voorgesteld wordt. De moeder houdt haar kind met zulke
waardigheid vóor hare borst, op haren schoot of op haren linkerarm, dat reeds de
houding toont dat gij weet wien zij draagt.
Langzamerhand kreeg in het Westen een gemoedelijker toon de bovenhand. Maria
neigt haar hoofd een weinig ter zijde. De oorspronkelijke strengheid is afwezend in
het schoone, nu zoo zeer verbreide beeld van de ‘immerdurende hulp.’ Veel herinnert
nog aan de oude type, maar een nieuw levenselement vloeit in het geheel: de mystiek
der middeleeuwen. Daarom legt het kind zijne handjes in de hand zijner moeder,
daarom toonen hem de twee aartsengelen de werktuigen van zijn lijden. Op dien weg
ging men verder en zoo vormde zich een ideaal dat in het woord Madonna, Notre
Dame, Onze Lieve-Vrouw, goed aangeduid wordt. Maria is
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niet als koningin voorgesteld, welke kroon, staf en heerlijken mantel verschuldigd
is aan het geliefde kind, dat zij draagt. Zij bidt het allen te zegenen, die vóor haar
knielen. Haar kind houdt niet meer de rol, zelden het boek. Het drukt de mystieke
duif aan zijn hart, dit oud zinnebeeld der kristelijke ziel, die zich, gelijk Joannes,
verheugt aan de borst van Jezus te rusten. De appel verschijnt in de handen der moeder
of in die van het kind; het kind reikt hem aan de moeder of de moeder biedt hem het
aanminnig kind aan. Daardoor wordt Onze Lieve-Vrouw voorgesteld als de gezegende
onder alle vrouwen, als de nieuwe Eva, die door hare gehoorzaamheid boette, wat
de oude Eva misdreef, toen zij in ongehoorzaamheid den appel at.
De XVe eeuw waagde eenen nieuwen gevaarlijken stap. Zij laat den zoon der
Maagd spelen gelijk andere kinderen. De vogel wordt niet meer als een zinnebeeld
beschouwd. Hij wordt door het kind bij de vleugels gevat. De moeder heeft hem een
snoer aan de poot gebonden en laat hem opvliegen, het kind strekt zijne handjes naar
hem uit, b.v. op eene der door Reis te Weenen uitgegeven miniaturen, ofwel, het
heeft hem juist gevangen, b.v. op eene schilderij van Simone van Siena. Een in 1484
door Velletri geschilderd tafereel verbeeldt Maria achter eene bank, waarop het kind
Jezus staat, de vogel is nevens het kind vastgebonden, bijt echter de allergelukzaligste
Maagd in den vinger. Bij Baroccio keert hij weer in de hand van het kind terug, maar
het kind houdt hem eene kat voor, die hem verschrikt. Bij Dürer drukt het kind hem
vast in de rechterhand en tergt hem; het keert zich naar den melancholischen aap die
nevens Maria hurkt. Latere schilders brengen in plaats van den vogel, konijnen,
hagedissen en ander gedierte in hunne schilderijen.
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Plinius verhaalt dat Protogaras eens neven eene hoofdfiguur eene patrijs geschilderd
had, zonder dat deze noodig of nuttig voor het hoofdidee was. Hij had ze echter met
zooveel kunst gemaald, dat zij scheen te leven. Geheel Griekenland bewonderde
haar. Het werd den kunstenaar duidelijk, dat dit bijwerk, juist wegens zijne
schoonheid, aan het hoofdidee zou schaden, en den indruk dien hij wilde voortbrengen,
verzwakken. Hij wischte het uit. Treffend zegt hierover de Logica van Port-Royal
in het XXe hoofdstuk van het derde deel: ‘De toepassing van den voortreffelijken
regel, volgens welken slechts datgene schoon schijnt, wat waar is, zou eene menigte
ijdele sieraden verwijderen. Het is niet te loochenen dat strengheid den stijl drooger
en min hoogdravend maakt, maar het is ook zeker dat zij hem des te meer leven, des
te meer ernst geeft, dat hij daardoor eenen ernstigen kunstenaar beter past. De indruk
zal in sterkte en duurzaamheid winnen; want de werking van kunstmatig gebouwde
volzinnen is zoo oppervlakkig, dat zij bijna even snel verdwijnt als de klank, dien
men daarbij hoort.’ Dat wil in 't algemeen zeggen: Hoe zuiverder het ideaal uitgedrukt
wordt, des te schooner is het kunstwerk: kerk, beeld, natuur, gedicht. Wijselijk maat
houden is het grootste voorrecht der Ouden, dat aan hunne werken de bewondering
van alle tijden verzekert.
Voor den geest van de kunstenaars der Renaissance zweefde niet ‘de Moeder
Gods’ niet ‘O.L.-Vrouw’ als ideaal, maar de Heilige Familie. Door de studie der
natuur beheerscht, namen zij de natuurlijke betrekking der schoonste en liefderijkste
moeder tot het aanminnigste en beste knaapje als grondslag en zochten het in de
naaste omgeving gevondene te idealiseeren. Gelijk men weet, wordt van Raphaël
gezegd dat hij in
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zijne madonna's de schoonste vrouwen van Rome geschilderd heeft. Maar Raphaël
staat als kunstenaar zoo hoog, zijne brieven zeggen zoo luid het tegendeel, dat deze
zienswijze onjuist is. Wáar blijft het echter dat zijne natuurstudiën eenen te sterken
invloed op het scheppen en verwerkelijken zijner idealen hadden.
Ongelukkiglijk had het kind Jezus in Italië reeds vroeger zijne kleederen verloren,
deels door de zeden van het land, deels door de studie der Ouden. Nimbus en sluier
der H. Jonkvrouw werden zeldzamer. In 't bewustzijn zijner macht, der tooverkrecht
van zijn penseel deed Raphaël den beslissenden stap en voltrok de reeds lang
voorbereide scheiding met het verleden. Aan geen opmerkzamen aanschouwer kan
het verschil ontsnappen, tusschen zijne eerste doeken, die hij onder den invloed der
Ombrische school schilderde, en zijne latere, waar de techniek wint, het kristelijk
ideaal zinkt. Wie zal niet iedere madonna van Raphaël bewonderen, maar wie zal
vóor alle kunnen bidden? Vergeten wij echter niet dat vele vrienden en beschermers
der kunst van dien tijd, geenszins in de eerste plaats een stichtelijk beeld verlangden,
maar wel eene schilderij, waarin Raphaël zijn talent ontvouwt, de tegenstellingen
van verschillenden ouderdom en geslacht, de waardigheid der grijsaards en de
schoonheid der vrouwen, de onschuld van 't kinderlijk spel en de vreugden der moeder
meesterlijk zou vertoonen. Ter oorzake van zijne godsdienstige opleiding in de
Ombrische school en van het voorvaderlijk gebruik, godsdienstige beelden, zoowel
in de woning als in kapellen te plaatsen, kon Raphaël het beste zijner kunst in de
Mariabeelden doen gelden. Men wilde geene ‘binnenhuisjes’, daarvoor stond de
kunst nog te hoog. Daarom moet de H. Familie haren naam leenen, opdat Raphaël
teedere moederliefde en huiselijke vreugde kon
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schilderen. Voegen wij erbij dat hij nooit zinnelijke schoonheid, om wille der
zinnelijkheid, schilderde, gelijk later Titiaan en zoo vele andere schilders deden. Het
avondrood der scheidende kristelijke kunst, de laatste stralen van den vromen zin
der Ouden verlichten hem. Al zijne Madonna's zijn geïdealiseerd. Raphaël toont zich,
ook in zijne werken, een vurigen vereerder van Maria. In hare kerk van het Pantheon,
waar hij eene vrome stichting maakte, wilde hij onder haar beeld begraven worden.
In zijnen beroemden ‘Discours sur le style’ sluit Buffon zich bij de woorden van
Seneca aan: ‘Le style c'est l'homme’ De stijl openbaart het karakter des schrijvers.
In denzelfden zin zegt P. Cahier (Mélanges I. 245.): ‘De hand, die teekent, is als de
getuige, die spreekt. Beiden openbaren wat in den grond des harten verborgen ligt’
Waar het hert van vol is, vloeit het penseel van over. Wanneer een schilder zich in
zinnelijken lust verdiept, zinken de idealen in 't moeras; zij gaan onder in de
schildering van het vleesch. Zijn kunstwerk mag glanzen. Ja, dewijl het geen geest
heeft, zal het aan eene materialistische eeuw, die geen geest wil, bevallen, maar zijn
geheele glans is die van een dwaallicht, dat uit het moeras opstijgt, boven hetzelve
zweeft en erin wederkeert. Rio (De l'art chrétien IV. p. 207) zegt met recht: ‘Bij al
zulke beelden kan er geen spraak meer zijn van godsdienstige kunstwerken, van
beelden voor altaar of kapelmuur, zelfs dan niet wanneer de afgebeelde personen tot
het Oude of Nieuwe Testament of tot den kerkelijken kalender behooren. Zij zijn
slechts beelden der verdichting, die, wanneer men geene rekening houdt met de
eischen van het kristendom en zijne kunst, voorzeker, dikwijls kunstwerken van
eersten rang kunnen zijn’.
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Na gezien te hebben, hoe het ideaal der ‘Moeder Gods’ verandert, en bij vele schilders
tot de afbeelding van eene schoone vrouw, die haar kind liefkoost, afdaalt, zal het
niet zonder nut zijn, te toonen, hoe eene voorstelling uit het leven van Maria zich
door tijdverloop wijzigde. Laat ons de opdracht in den tempel kiezen.
Wat de kunstenaar hier voor te stellen heeft, zegt ons een voornaam schilder,
Albrecht Dürer. Wij vinden het in zijne houtsneden van het leven van Maria. De
tekst, door den benedictijner Chelidonius te Neurenberg in latijnsche verzen opgesteld,
luidt aldus: ‘Toen het maagdelijn begon met leergierigen mond woorden van diepen
zin te vormen, en met vasteren tred te treden, toen haastten de ouders zich, naar
voorouderlijk gebruik, het dierbare dochtertje in het heilige tempelhuis te verbergen.
Zij bereidden zich om de eerste bloesems harer jonkvrouwelijkheid en hare teedere
reine jeugd aan God toe te wijden. Weldra trekken de grijze vader en de oude moeder
uit hunne woonplaats Nazareth met hun driejarig kind naar Salomons stad, waar
Anna haar van den H. Geest vervuld kind met bloemenkransen tooit en met heilig
gewaad bekleedt. Zij komen aan den verheven tempel van den grooten Jehova,
waarvan de deur zich boven meer dan 15 trappen verheft. Reeds neigen zich de
bevende armen der bezorgde moeder naar den dierbaren last, om haar, die de Moeder
Gods worden zal, naar den hoogen drempel van den tempel Gods te dragen. Joachim
houdt de gaven gereed, die hij te gelijk met zijn duurbaar pand aan den tempel des
Allerhoogsten wil wijden. Maar zie! Het driejarig kind maakt zich los uit de armen
der moeder, en, als op Gods hand gesteund, ijlt het de driemaal vijf hooge treden op.
Weldra heeft het de hoogste bereikt. Het buigt zijne

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

487
knieën, om den Heer des Hemels te aanbidden, en terwijl beneden de ouders weenen,
wijdt het zich met vroolijk hart den Heer tot offer’
Openen wij vooreerst het door Didron te Parijs uitgegeven, door Schäfer in 't
Duitsch vertaalde Schilderboek van den berg Athos. Het stamt volgens eenigen uit
de eerste, volgens anderen uit de tweede helft der middeleeuwen, werd in alle geval
tot nu toe nooit meer omgewerkt. § 392 toont ons, hoe de Grieksche schilder en
monnik de opdracht van het kind voorstellen wil... De tempel. Aan zijne hoofddeur
eenige treden. De profeet Zacharias, aan de deur in hoogpriesterlijk gewaad, breidt
zijne handen naar voren uit. De allerheiligste Jonkvrouw, drie jaar oud, gaat vóor
hem de treden op; zij heeft de eene hand naar hem uitgestrekt, terwijl zij in de andere
eene kaars houdt. Achter haar staan Joachim en Anna, die elkander aanschouwen en
op het kind wijzen. Nevens hen staat eene schaar maagden, die kaarsen dragen.
Naar dit voorbeeld werkt men nog heden in het Oosten; in het Westen treft men
dergelijke beelden, van de tweede helft der middeleeuwen af, in ontelbare schilderijen
en snijwerken, aan. Een bekend voorbeeld biedt het vleugelbeeld van het Museum
van het Vatikaan (Seroux d'Agincourt, Tafel 113 no 2). Rechts staat Anna met
maagden, die brandende kaarsen dragen en aan de vijf wijze maagden doen denken,
waarvan Maria de eerste is (Ps. 44 v. 15: Adducentur regi virgines post eam), links
Joachim met eenige gezellen, boven wacht de hoogepriester voor het altaar. Met de
rechter hand zegent hij het kind, dat hem nadert, de linker steekt hij naar Maria uit
om haar in den naam des Heeren te ontvangen. Taddeo Gaddi († 1366) de liefste
leerling van Giotto.
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schilderde in S. Cruce te Florentië een tafereel van Maria, waarin Joachim en Anna
met andere personen voór de eerste trede staan. De beweging hunner handen drukt
de verwondering uit, waarmede zij het kind aanschouwen, dat het eerste gedeelte
van den in driemaal vijf treden verdeelden trap opgeklommen is. Eer het verder klimt,
keert het zich nog eens om, als om afscheid te nemen van zijne ouders. Aan het
tweede gedeelte van den trap komen, uit eene zijdeur des tempels, de maagden, met
vroolijken tred, Maria te gemoet, die hunne gezellin en vriendin zal worden. Boven
aan den top van het derde gedeelte staat de oude hoogepriester in de voorhal des
tempels, tusschen twee grijze priesters, en steekt beide handen naar Maria uit. Beneden
aan den trap beproeft een kind te vergeefs de treden te beklimmen. Zoo toont dit kind
het wonder aan, waardoor Maria met vlugheid naar boven ijlt. In het Museum van
Munchen toont een tafereel van Israel von Meckenen al de schoonheden der oude
Duitsche school, al hare naïveteit en gemoedelijkheid. Evenals bij Gaddi is de trap
daar symbolisch in drie terrassen met vijf treden verdeeld. Maria staat weder op het
onderste gedeelte en keert zich om naar hare ouders, die vol verwondering toezien.
Zij zijn begeleid van vier personen; links ziet men rond eenen kostbaar gekleeden
grijsaard, zes mannen, die insgelijks hunne verbaasdheid uitdrukken. De hoogepriester
staat vol verwachting op de bovenste trede, aan den ingang van een gothiek koor,
waar drie groepen engelen eenen Introitus ter eere van Maria zingen. Maar hoe groot
de teedere vroomheid van deze schilderij ook zij, men vindt er reeds de beginsels
van die richting, welke het verdwijnen van het godsdienstig ideaal tot gevolg had.
Op het einde der lijn, die als middellijn der schilderij, het
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altaar, den hoogepriester en Maria verbindt, spelen op den voorgrond twee hondjes.
Carpaccio (1514) verwijdt in een tafereel der Brera te Milaan den blik. Schoon is
zijn in pauselijke pracht gekleede hoogepriester, dien ook hier twee grijsaards
begeleiden, en die twee handen naar Maria uitstrekt; schooner nog Maria, die boven
op den trap, met eene brandende kaars in de hand, voor hem op de knieën zinkt. Maar
het bijwerk neemt de hoofdplaats in. Wij zien een plein vol gebouwen. Nevens den
trapmuur staat een knaap, met een eekhoorntje, den vriend der Maagd.
Slaan wij nu een blik op het in figuren zoo rijke tafereel van Ghirlandajo in S.
Maria Novella te Florentië, om tot de houtsnede van Dürer terug te keeren. Met den
Italiaan kan de laatste zich niet meten, indien men naar waardigheid en verheven
kalmte zoekt. Maar zijn werk is dat van eenen braven burger der rijksstad Neurenberg.
De vroolijke moed der vrijwillige opoffering van Maria wordt treffend door den
haast, waarmede zij de treden opstijgt, aangeduid. Ongelukkiglijk verdeelt eene zuil
het beeld zoo, dat zij Maria's handen verbergt. Er is overvloed van bouwdeelen, wat
des te meer te betreuren is, daar aan den teekenaar het fijn begrip der aangewende
vormen van den stijl der Renaissance ontbreekt en de versiering niet past. (Vgl.
Organ für Christliche Kunst, 1873, bl. 22) waar dit verder ontwikkeld wordt. De
hoek is gevuld met een groep Joodsche verkoopers en wisselaars, die slechts voor
zooveel met het idee van het geheel in verband staan, als de aangehaalde tekst zegt,
dat Joachim gaven bereidt, om ze met zijne dochter te offeren. Eene vrouw wijst
hem de ten verkoop aangeboden lammeren aan. Is deze episode meer dan een
aanvulsel? De opdracht van
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Maria is voorzeker eene offerande, waarvoor alle andere moesten wijken.
Maar keeren wij tot de Italianen terug. Wij staan vóor het groote tafereel van
Titiaan in de Pinakotheek van Venetië. Grimouard (Guide de l'art chrétien, I, bl.
203), beoordeelt het aldus: ‘Het zal wel niemand invallen, op het gebied der techniek,
den grooten meester van Venetië de palm te betwisten. Gaddi vond in de veertiende
eeuw onoverwinbare moeielijkheden in de wetten van verhouding en perspectief,
vooral voor de kinderen, die bij hem aan den voet van den trap spelen. De H. Joachim
en de H. Anna, die nochtans op den achtergrond staan, verschijnen in zijn werk
zonder evenredige verkleining, ja, om hunne gestalten beter te doen uitkomen, heeft
de schilder ze zelfs grooter geschilderd, dan de personen op den voorgrond. Maar
welke voortreffelijkheid in diepte van gedachten toont de in zijne techniek zoo
ongeschikte lieveling van Giotto. Op hem rust, gelijk op zijnen meester, de geest van
Dante. Joachim en Anna, bij Gaddi de hoofdpersonen, verdwijnen bij Titiaan in de
Venetiaansche rijk gesmukte menigte volks. Zij zijn nauwelijks meer herkenbaar,
daar zij met hunnen nimbus al de kenteekenen der heiligheid verloren hebben, om
fijn beschaafde Venetianen te worden. Zelfs Vasari weet in deze schilderij niets
anders te roemen dan dat ‘het een tafereel met hoofden van allen aard is.’ Men vindt
er onder andere ook de protretten van Titiaan en zijne vrienden. Maria begint het
tweede gedeelte van den niet meer zinnebeeldig, maar hier in 8 + 5 treden verdeelden
trap te beklimmen. Met eene sierlijke handbeweging schort zij haar kleed op, de
linker steekt zij naar den hoogepriester uit, die haar met naar den hemel opgeheven
armen afwacht. De drie hem begeleidende
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personen toonen meer nieuwsgierigheid dan vrome ontroering. In alle vensteren van
het paleis dat aan den tempel paalt, verdringen nieuwsgierige aanschouwers elkander,
maar de meeste kunnen Maria niet zien en bezien haar geleide. Even onzichtbaar
blijft zij voor den persoon, die het midden der schilderij inneemt en de aandacht het
eerst en het meest op zich trekt: eene oude dikke vrouw, door haar gevulden korf als
een eierenverkoopster gekenmerkt. Niemand zal loochenen dat die oude eene aardige
figuur is. Hoe nieuwsgierig zij den stoet bekijkt! Zij kan wel is waar het kind, dat
zich aan God gaat wijden, niet zien, omdat de trap, waar achter zij zit, te hoog is.
Het schijnt haar echter ook niet belangwekkend genoeg, om op te staan en rond te
zien. Zij draait Maria, den tempel, den Hoogepriester en zijn geleide, den rug, en
bewondert de glanzende parelsnoeren der menigte, die immers ook voor Titiaan het
gewichtigste, van zijn tafereel was.
Hoe meer men over deze schilderij leest en nadenkt, des te sterker treedt de
tegenstelling tusschen het ideaal en de technische vaardigheid te voorschijn. In alle
deelen vertoont zich eene bewonderenswaardige kunstvaardigheid, maar de
godsdienstige gedachte, wier dienaar zulk een talent had moeten zijn, is verlaagd.
Niettemin heeft dit tafereel nog meer godsdienstige waarde dan vele andere zijner
werken, omdat het eene navolging is van een meesterwerk van Lima da Conegliano
en ook Dürer's houtsnede benuttigd werd (Rio., De l'art chrétien, IV, bl. 186. - Organ
für christl. Kunst, 1873, bl. 23).
Nog verder verwijderde Balthazar Peruzzi, een der bouwmeesters van S. Pieter,
zich van het godsdienstig ideaal. Over zijne schiderij in de kerk S. Maria della Pace
te Rome, zegt ons Vasari: ‘Wat Peruzzi in de schildering en 't perspectief vermag,
toonde hij in het beeld
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der Madonna, die de treden des tempels opklimt. Men ziet eene menigte schoone
figuren, onder andere, een edelman in antieke kleedij, die van zijn paard stijgt, terwijl
dienaars op hem wachten en die tegelijk aan eenen heel naakten en ellendigen bedelaar
eene aalmoes geeft, die dringend begeert wordt’. Lübke (Denkmäler der Kunst, 80
A, 4), zegt: ‘De groote muurschilderij van Maria is eene samenstelling rijk aan
figuren, wier bijzonderste aantrekkelijkheid schuilt in de levendig bewogen groepen
van den voorgrond en in de smaakvolle schikking, welke eene heerlijke bouwkunst
nog beter doet uitkomen’.
Beide kunstcritici vinden geen woord voor de hoofdzaak, het beeld van Maria. De
opdracht beslaat in den hoek een derde van den achtergrond, een achtste der schilderij.
Al het overige heeft geene betrekking tot het onderwerp. Van den tempel, waarin
Maria aan den Heer opgedragen wordt, ziet men de deelen eeniger zuilen, terwijl
verder een gebouw in Ionischen bouwtrant, daarnevens een obelisk en een groot
amphitheater eene ruime plaats beslaan. De bedelaar is gansch naakt. Gave hem toch
de edelman in plaats van een muntstuk een doek om zich te dekken. Paard en knecht
van den door Vasari beroemden edelman zijn flink geteekend. Een man nevens het
paard staat met de afbeelding van Maria slechts voor zooveel in verband, als ook hij
de treden van den tempel schijnt te willen bestijgen. Of hij het ook doen zal is nog
onzeker, want hij blikt niet naar Maria, maar naar eene schoone moeder, die haar
kind op den arm draagt en juist weggaat. Beneden aan den trap ligt een man en leest
in een boek, zonder zich om Maria te bekommeren. Op den voorgrond bevinden zich
in het geheel 22 personen. Niet een stelt belang in Maria, niet een blikt haar aan. Van
achter in den hoek kloutert Maria met moeite den trap
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op, terwijl Anna reeds boven is en Joachim van achter eene zuil toekijkt. Ter oorzake
van het mooie paard konden zij geene plaats beneden aan den trap vinden, en zijn
om wille der ‘schoone schikking’ reeds vóor Maria naar den tempel gegaan. Nevens
de heilige Maagd staat een jongeling, die op haar wijst; boven hangt een andere, half
gekleed, aan de zuil des tempels. Blijft in dergelijk tafereel der opdracht van Maria,
veel meer dan de naam, van het godsdienstig ideaal, over? De titel moet als
uitgangbord dienen, opdat de schilder in eene kerk zijne ‘levendig bewogen groepen’
zijn talent voor ‘smaakvolle en heerlijke bouwkunst’ toone.
Hoe weldoend is na zulke schilderijen die van eenen waarlijk kristelijken
kunstenaar. Schraudolph's beeld biedt weinig van de door Vasari en Lübke geroemde
groepen, van de sieraden van de ‘overschoone schikking’. Zonder storend bijwerk
houdt de kunstenaar zijn ideaal vast voor oogen; dit wil hij verwezenlijken en niets
anders. De H. Anna zet haren voet op de eerste schrede. Uit hare voor de opoffering
uitgebreide armen stijgt Maria met innige vroomheid, met gevouwen handen, op,
naar den waardigen hoogepriester, die met vaderlijke welwillendheid zijne armen
naar haar uitstrekt, om haar offer in den naam Gods aan te nemen. De wijze maagden
zijn vertegenwoordigd door eene maagd, met een brandend waslicht op de tweede
trede ter zijde. Vier andere personnen drukken met Joachim liefde, bewondering en
medegevoel uit voor Maria. Een eenvoudige ernstige bouwstijl sluit het geheel.
Steinle legt eene nog diepere gedachte in zijne schilderij, wanneer hij aan Maria
niet eene brandende kaars, maar wel de brandende lamp eener wijze maagd in de
hand geeft en haar ons ook door eene kroon en eenen sluier als eene aan God gewijde
maagd
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doet kennen. Hij toont bijna niets anders dan Maria, hare ouders, den hoogepriester
en eene opmerkzame toeschouwster. Zoo brengt hij het ideaal tot zijne eenvoudigste
uitdrukking.
Buitengewoon teeder en liefelijk is het beeld van Ittenbach. Anna, die hare handen
ter offering uitstrekt en Joachim, die ze vouwt om te bidden, liggen vóor de eerste
trede op hunne knieën. Nevens den trapmuur toont eene insgelijks knielende moeder
Maria aan haar klein kind. Zij leert het met gevouwen handen de Maagd vereeren.
Ook Maria vouwt de handen; met rozen bekransd stijgt zij met lichten tred den met
bloemen bestrooiden trap op. Boven zit de hoogepriester op eenen troon en strekt
vol liefde en vurig verlangen de handen uit. Nevens hem staan drie maagdelijns,
welke naar Maria blikken en haar uitnoodigen te komen. In overeenstemming met
deze drie figuren heeft de schilder beneden nevens de knielende ouders, drie andere
personen geplaatst, die biddende het kind bewonderen, dat zich zoo vroeg aan God
toewijdt.
In zulke tafereelen herkent men den vooruitgang onzer hedendaagsche kunstenaars,
die, God zij dank! hun talent niet meer in bijwerk verspillen. Van de Ouden leerden
zij wat hunne hoofdverdienste is en wat de latere Renaissance zoo weinig begreep:
maat houden, dat is, slechts dat in hunne schilderij brengen, wat de grondgedachte
verheft, ze nader tot de zinnen en tot de verbeelding brengt.
Uit het gezegde volgt nu echter ook een eerste plicht voor de beoordeeling van
kunstwerken. Wie zich op kristelijk standpunt plaatst en schilderij of beeldhouwwerk
beoordeelen wil, die mag niet, gelijk Böhmer, de beroemde geschiedschrijver van
Frankfort, zegt, ‘aan de uiteinden blijven hangen.’ Een tafereel, een figuur kan
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slecht geteekend zijn, kan te lange vingeren, eenen te kleinen kop hebben en nochtans
schoon blijven, omdat daarin een Idee krachtig voorgesteld wordt. Van eenen anderen
kant kan een beeld pralen met de schoonste vormen, de wonderbaarste lichteffekten,
levenskracht, teedere tonen, en zonder godsdienstige waarde zijn, omdat de kristelijke
gedachte ontbreekt. Slechts daar, waar Ideaal en Vorm onberispelijk zijn, is het
kunstwerk volmaakt; heerscht volle schoonheid. Maar een kristelijk ideaal kan ook
in een onvolkomen vorm nog zeer schoon zijn; de beste vorm zonder ideaal is slechts
eene prikkeling der zinnen, zij kan op geene plaats in de k e r k e l i j k e schilderkunst
aanspraak maken. De kristelijke kunstenaar v o l g t G o d n a , die het lichaam van
Adam schoon vormde, maar hem ook een natuurlijk een bovennatuurlijk leven inblies.
Daardoor eerst maakte God hem tot koning der schepping.
Een onzer vrienden liet zich door een talentvollen kloosterbroeder te Rome een
beeld der H. Maagd schilderen. Slechts met moeite kon de schilder van zijn werk
scheiden. Eer men het wegdroeg, knielde hij, en bad met tranen in de oogen tot Maria,
die hij met zulke liefde gemaald had. Wie zoo arbeidt, diens werk ademt een geest,
welke wonderbaar den toeschouwer aangrijpt en dikwijls meer uitwerkt dan vele,
hooggeroemde meesterstukken.
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Dichtkunst, letteren.
Alle begin is moeielijk.
Schets uit het leven van Conradin Kreutzer,
door Elise Polko(1).
OF hij wil of niet, een knaap die op Sint-Cecilia-dag, op 22 November, geboren is,
moet een musicus worden, zeide de koordirecteur en organist Vrieger, en pakte zijn
kleinen, zevenjarigen leerling, Conradin Kreutzer, den jongsten zoon van een
molenaar, die hem daareven pas tot den directeur gebracht had, schertsend bij het
oor: ‘Let wel op! Aan mij zal het niet liggen, zoo er niets goeds uit u groeit. Maar
gij zelf moet er dapper op los gaan! Alle begin is moeilijk; zonder vlijt en inspanning
leert niemand fluit- of vioolspelen, klavier of zang! Gij zult dat alles echter machtig
worden, mijn jongen, ter eere van uw geboortedag. Indien gij vlijtig zijt, dan zult gij
het goed bij mij hebben; zijt gij echter lui, dan zult gij maar al te spoedig kennis
maken met den ruwen

(1) Met toestemming van de firma J.P. Bachim.
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Vrieger, gelijk de menschen hem noemen. Gij zegt mij dat gij van muziek houdt en
uw vader gelooft het ook, omdat gij liever een vogel hoort zingen dan een hond
huilen. Dat is met velen het geval. Of dit echter de ware liefde is, zullen wij spoedig
zien. Ik zal het wel gauw bemerken of gij, bengel, het verdiend hebt op
Sint-Cecilia-dag ter wereld te komen. En ik zeg u dit liefst terstond, dan gaat het in
één adem door, ik heb niet lang geduld met een leerling. Ik gebruik er geen omslag
mede; schuilt het noodige vuur niet in u, dan zend ik u, zonder daarover lang te
praten, naar uw molen terug; gij kunt er verder zakken meel voortsleepen, en daarin
wedijveren met den grauwen langoor. Kom thans hier, voor deze eene maal bijt ik
u nog niet, - de klaviertoetsen en de orgelbank zijn nog te hoog, ik moet u optillen.
Vooruit nu maar en onthoud het immer: alle begin is zwaar!’
De knaap knikte en zette zich vast neder. Daarbuiten dwarrelden de eerste
sneeuwvlokken door elkander, en een oogenblik volgden de heldere kinderoogen
het welbekende, vroolijke spel met eene uitdrukking van verlangen. De kleine
Conradin dacht: ‘Ware ik slechts buiten!’ Maar deze kinderlijke wensch versmolt
weder als de sneeuwvlokken zelven, toen onder den kleinen, rooden vinger der
rechterhand, dien de koor-directeur hem thans op de toetsen drukte, de eerste toon
zich liet vernemen.
‘Daar hebben wij de A. het hart van alle toonsoorten,’ hoorde het kind zijn
leermeester zeggen: ‘Let daar wel op!’ Hij vatte alles verbazend snel de kleine
Conradin. Meester en leerling bleven geruimen tijd bij elkander, op dien Cecilia-dag
(de molenaar was reeds lang verdwenen), en toen Vrie-
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ger den kleinen knaap eindelijk van het bankje hief, waren beiden over elkander
voldaan.
Zij bleven dat ook, en 't was gelukkig. Conradin leerde met brandenden ijver. Het
schrikbeeld van het zakkendragen verdween geheel en al in den nevel. Het ging
natuurlijk niet altijd zonder nu en dan wat brommen en kijven en schreien; de brave
musicus was ontzettend streng met zijne leerlingen en maakte daaromtrent geen
uitzondering voor den knaap die in stilte zijn lieveling was; maar daardoor kwamen
ook zijne gaven op eene bijna wonderbare wijze voor den dag. Vooral op den zang
moest men zich toeleggen, en in het koor zong de nieuweling spoedig uitstekend
mede, zonder ooit in zuiverheid van toon te falen, al was het dan ook niet met de
welluidendheid van een leeuwerik.
De directeur verheugde zich toch dermate over de klare stem van den kleinen
Conradin, dat hij hem op den volgenden Cecilia-dag een solo liet zingen in een
zorgvuldig ingestudeerd offertorium. De knaap voelde geen zweem van angst.
‘Waarom zou ik toch bang zijn?’ antwoordde hij aan de anderen, die om hem heen
stonden, hem van allerlei influisterden en groote oogen rolden voor zulk eene
gewichtige taak. ‘Ik ken mijne noten, en onze meester slaat de maat, dan kan ik mij
immers niet vergissen!’
Toen het er op aankwam, vergiste hij zich dan ook niet. De gansche kerk was met
helder licht gevuld, op het oogenblik dat de reine, schuldelooze kinderstem, in hare
volle frischheid, de strenge, vrome melodie aanhief. Geen enkele fout maakte
Conradin Kreutzer in den ganschen solo op den Cecilia-dag, en nog nooit had iemand
de oogen van
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den koor-directeur zoo vriendelijk zien stralen als thans, nu zij op het van ijver
gloeiende gezichtje van den kleinen zanger blikten. Nadat het offertorium geëindigd
was, gleed Vrieger's breede hand over het hoofdje van zijn leerling heen en hij
fluisterde: ‘Kom bij mij koffie drinken en een stuk verjaardag-koek halen!’
Conradin's kameraden waren sprakeloos van verbazing; zulk eene vriendelijkheid
had nog niemand van den gevreesden organist beleefd.
Toen echter andermaal, na een nieuw jaar van strenge inspanning, de
Sint-Cecilia-dag aanbrak en de negende geboortedag van den jongsten leerling, met
koffie en koek gevierd werd in de van rook doortrokken werkkamer van den
koor-directeur, nam hij het jongske bij de hand en voerde hem naar eene geelgeworden
en weinig aantrekkelijke kopergravure die Vader Johannes Sebastiaan Bach
voorstelde. ‘Beloof mij hier, tegenover dezen grijsaard, dat gij u voortdurend zoo
vlijtig zult blijven oefenen, en het ook eenmaal tot eene onverbeterlijke Fuga zult
brengen. Gij komt thans bij een anderen leermeester, tot wien ik u nog heden in
persoon zal geleiden. Gij moet nu nog iets bijzonders leeren, van een man van
ondervinding, anders is het met uwe studie het rechte nog niet. Zie, de oude groote
schilders, die bijna even bewonderenswaardige kunstenaars waren als de groote
componisten, hebben aan hunne schoonste tafereelen een gouden achtergrond gegeven;
daardoor kwamen de kleuren eerst goed tot haar recht. Zulk een gulden achtergrond
moet de muziek zijn voor u en uw leven, mijn jongen Werk daarbij aan de vele
verschillende klankverbindingen, die wij in de muziek evenzeer
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noodig hebben als een schilder zijne tinten. Leer ook nog andere zaken, opdat gij,
als gij u eenmaal onder de menschen gaat bewegen, ook op alle mogelijke dingen
weet te antwoorden, en men niet van u zal behoeven te zeggen, gelijk van zoovelen:
‘Als musicus kan hij er door, maar voor het overige is hij even onwetend als een stuk
hout. De groote hoop ziet ons toch reeds geringschattend aan, omdat die niets van
muziek begrijpt. Alles wat gij bovendien zult leeren en in uw hersenen kunt bergen,
komt op de eene of andere wijze, zonder dat gij er u zelf rekenschap van geeft, der
muziek ten bate. Dit zeg ik u in allen ernst, mijn zoon.
Pak nu uw boeltje bij elkaar. Ik heb, buiten uw weten om, alles met uw vader
geregeld, alleen het afscheid blijft nog over. Ik breng u als koorknaap naar het klooster
van Zwiefalten, bij mijn vriend, den genialen monnik Ernestus Weinrauch, die
voortaan uw muziekleeraar zal zijn. Gehoorzaam den abt en hem in alle dingen; dan
zijt gij voor het leven lang geborgen.’
Ja, hij had gelijk de goede koor-directeur, toen hij Ernestus Weinrauch een genialen
monnik noemde; dat erkende zelfs de kleine Conradin, die zich door het ernstige,
vreedzame leven in het Wurtembergsche klooster als in een schoonen droom verplaatst
zag. Hoe ware het ook mogelijk geweest, tegenover die diepe oogen iets anders te
willen dan hetgeen de geestelijke broeder zeide! Conradin's gedachten behoorden
weldra nog alleen der muziek en Ernestus Weinrauch toe.
Het is zonderling, dat nog niemand eene levensbeschrijving wijdde aan dezen
ernstigen, hoogbegaafden toonkunstenaar, wiens kerkelijke muziek en
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liefelijke melodieën aan Mozart herinneren, ofschoon hem nooit een noot van dezen
meester onder de oogen gekomen is.
Als zevenjarige koorknaap had men Ernestus, die toen reeds wees was, naar het
klooster gebracht, dat hij nooit weder had verlaten. De muziek werd hier met
voorliefde beoefend. Ernestus mocht de oefeningen der daarin bekwame broeders
bijwonen. Hij luisterde verrukt naar fluit en vioolspel, maar bovenal naar de
orgeltonen. Tot groote vreugde der monniken, klom dan ook de rijk gebladerde
bloemenknop snel groeiend tot kunstrijke ontwikkeling. Wanneer hij zich in den
bloeienden kloostertuin of op den met wijnranken beplanten kruisweg bevond, dan
werden het ruisschen der oude boomen, de stille schoonheid der bloemen, de geur
der rozen, het getier der duiven en het vogelengetjilp melodieën. Hij studeerde in
zijne rustige cel, zoowel als op de orgelbank der kloosterkapel, met onnavolgbaren
ijver, de oud-Italiaansche en Duitsche kerk-componisten, en zijn gelaat straalde van
verrukking, wanneer hij hunne scheppingen op het orgel liet weêrgalmen; want het
duurde niet lang of Ernestus bespeelde dit voornaamste aller instrumenten op
meesterlijke wijze. De wereld daarbuiten en het doen en woelen der menschen waren
spoedig voor altijd vergeten; de vervulling zijner vurige smeekbede als monnik
aangenomen te worden, scheen hem het hoogste aardsche geluk. Met eenparige
stemmen werd hij gekozen tot directeur der muzikale oefeningen van zijn klooster
en van wijd en zijd kwamen er leerlingen naar hem toestroomen.
Toen Conradin Kreutzer aan zijne leiding werd toevertrouwd, was de jeugd van
den beroemden
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orgelspeler en leeraar reeds lang voorbij; maar zoodra hij voor zijn geliefkoosd
speeltuig zat, flikkerde er een gloed in zijne oogen, lag er een licht op zijn
hooggewelfd voorhoofd, die van eene eeuwige jeugd vertelden. In weerwil van zijn
leeftijd bleef hij volkomen onbekend met alle wereldsche zaken. Op zekeren dag dat
een zijner leerlingen hem een geldstuk toonde, moet hij verbaasd gevraagd hebben,
waartoe men dat wel gebruikte (?).
Eene jonge, maar muziekdorstende ziel als die van Conradin Kreutzer, moest
onvergetelijke indrukken van zulk een leermeester ontvangen; dankbaar en vol
geestdrift zag de knaap tot hem op. Dikwijls vertoefde hij onbemerkt uren achtereen
achter de orgelbank en vergat eten en drinken, enkel en alleen om Ernestus Weinrauch
te hooren spelen. Het hart van den leeraar hechtte zich dan ook spoedig aan den
knaap die, terwijl de andere jongens gingen wandelen of zich met lichaamsoefeningen
bezighielden, voor de toetsen zat te studeeren, of wel zich in de compositie-leer
oefende. Er bestond voor den levendigen, kleinen Conradin geen grootere straf, dan
dat men hem den sleutel van het klavier ontnam of wel hem verbood de kloosterkapel
te betreden, als pater Ernestus orgel speelde. Hij smeekte dan onder tranen hem toch
liever honger te laten lijden.
Hij was nauwelijks een jaar de gelukkige leerling van Weinrauch geweest, of zijne
ziel werd aangegrepen door een smachtend verlangen; hij dorstte er naar eene
symphonie te componeeren, gelijk men er in het klooster wel bij feestelijke
gelegenheden uitvoerde. Een dergelijk toongedicht scheen hem toe het hoogste
doelwit van een musicus te moeten
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zijn; van de opera wist hij destijds nog niets af. De gedachte van eene dusdanige
schepping vervolgde hem overal, hetzij droomende of wakende, en maakte den knaap
dikwijls verstrooid onder de lesuren van de andere meesters. Tallooze malen, als
zijne kameraden sliepen, zat Conradin in zijn bed overeind, en beproefde het, bij het
licht der maan, met potlood, melodieën op te teekenen. Ja, melodieën werden
gemakkelijk genoeg op het papier gebracht; maar hoe mengde men de ‘kleuren’,
waarvan reeds de oude koor-directeur gesproken had? Ieder instrument toch, dat
gevoelde hij duidelijk, bezat toch zijne eigene tint! De toekomstige componist zag
het orkest spelend voor zich staan; het was hem alsof de instrumenten gelijktijdig de
armen naar hem uitstrekten: de violen en fluiten, de violoncels en contrabassen, de
horens en de clarinetten. Alle riepen door elkander: ‘Vergeet mij niet, mijnen toon
kunt gij niet ontberen!’
Conradin Kreutzer had nog nooit eene volledige partituur aanschouwd. Hij redde
zich eindelijk, zoo goed als hij kon, uit de moeilijkheid.
Zijn geliefde leermeester overviel hem op zekeren dag dat hij in een zonderlingen
toestand verkeerde. Op den vloer van het leervertrek lag het blad van eene reusachtige
compositie, met het opschrift: ‘Symphonie van Conradin Kreutzer’; en daarover
heen, op den grond, of wel verspreid op stoelen, tafels en banken, waar ook maar
een plaatsje was, rustten de afzonderlijke partijen der verschillende instrumenten,
terwijl in het midden daarvan, vlug als een kikvorsch heen en weêr springende, de
jeugdige componist van Opus I noten opteekende of weder uitkrabde, vol
zielsverrukking voortneuriënd, ofschoon de druppels zweet
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hem van verlangen en inspanning van het voorhoofd perelden.
Waarschijnlijk had niemand ooit nog den eerwaarden pater Ernestus zoozeer
hooren lachen, als hij het bij dezen aanblik deed. ‘Ja, alle begin is moeielijk, mijn
kind,’ zeide hij daarop goedhertig, gelijk ook eenmaal de strenge koor-directeur hem
toegevoegd had: ‘Kom mede. ik zal u tot belooning voor uw ijver toch toonen, hoe
wij, oude musici, ons een dergelijken arbeid eenigszins gemakkelijker weten te
maken!’
Na verloop van weinige uren zat de jonge leerling, met kloppend hart, en wijd
geopende oogen, bijna ademloos van verbazing en vreugde, voor de zwijgende en
toch zoo veelzeggende wonderwereld eener regelrechte partituur.
Ook hij dus, de later zoo beweende opera-componist Conradin Kreutzer, had aldus
ervaren hoe waar ook in de schoone kunsten de spreuk mag heeten: ‘Alle begin is
moeielijk!’
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Toonkunst.
Het Katholieke Duitsche kerkelijk lied(1) tot op de 19e eeuw.
SEDERT eene halve eeuw verheugt zich het Duitsche kerkelijk lied in eenen frisschen
bloei, zoowel in de kerk als op het gebied der wetenschap. Beiden gaan natuurlijk
hand in hand. Wanneer wij nu op het tijdperk van plat rationalismus terugblikken,
dat het kerkelijk lied in zulk diep verval bracht, zoo moeten wij bekennen, dat men
zich toen met recht afvragen mocht, of het niet voor goed gedaan was met dit heerlijk
verschijnsel, zoo rijk aan vruchten, zoowel in de protestantsche als in de katholieke
Kerk. De oorzaak van krachtig verzet tegen de platheid van 't rationalismus moet
men voorzeker voor-

(1) Das Katholische Deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen, von Dr Wilhelm Baeumker. 3
Deelen. Freiburg, Herder. Wij hebben bij het verschijnen van het derde deel dezes werks
met enkele woorden daarvan gerept (1892, 423), wenschende daarop uitvoeriger terug te
komen, wegens de belangrijkheid van het onderwerp. Wij doen dit heden.
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namelijk in den algemeenen omkeer zoeken, die in 't begin dezer eeuw in 't
godsdienstig denken en gevoelen van het Duitsche volk plaats greep. De godsdienstige
stemming der gemoederen, welke zich met zooveel gloed en zielsverheffing in de
vrome liederen van Arndt en Novalis openbaarde, moest eerst de Kerk aangrijpen
en doorgloeien, vooraleer de verdorde plant van het geestelijk lied jonge scheuten
schieten kon. Maar toch rijpten de vruchten zeer langzaam.
Waarheen de blikken zich toen eerst richtten, dat ziet men in de werken van August
Jacob Rambach, van Hamburg, die, gedreven door den algemeenen geestdrift, in
zijne ‘Bloemlezing van kristelijke gezangen uit alle eeuwen’ (1817-1833), een hoogst
wetenschappelijk werk schiep. De rijkste vrucht van zijn streven was, den geest van
het echt evangelisch lied in zijne frissche bron, de XVIe eeuw, het tijdperk der
hervorming, te doen zoeken en begrijpen, eer men zich aan de verbetering van het
kerkelijk lied zou wagen.
Maar nevens de teksten staan de melodieën en hunne muzikale behandeling.
Hiermede was het misschien nog slechter gesteld. Over den aard en toestand der
muziek in de XVIe eeuw, heerschte eene bijna volkomene onwetendheid. Met
bevreemding ziet men in de voorreden van zoo menig gezangboek uit de XVIIIe
eeuw, met welke valsche en bekrompene denkbeelden de schrijvers beproefden te
verklaren wat het volkslied is, en in welken geest dus het kerkelijk lied voor het volk
moet geschreven worden.
Met Herder begon men klaarte te zien. De Grimm's voerden ons in de oudduitsche
wouden
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terug, waar wij de verleden eeuwen beluisteren. ‘Des Knaben Wunderhorn’ ontsloot
in het eenvoudig volkslied een schat van poëzie. Het meesterwerk van Uhland (1844)
verspreidde volle klaarheid. Nu begreep men hoe Luther zich bij het volkslied der
XVIe eeuw aansloot, en dit tot zijn kerkelijk lied verhief. Nu herkende men waarin
en hoe verre het evangelische kerkelijk lied boven het volkslied, waaruit het ontstond,
verheven is. Vorschers als Wackernagel ‘Het Duitsche kerkelijk lied’ (1864), een
werk van pijnlijke nauwkeurigheid, Koch, Fischer benuttigden de rijke stof en
schiepen meesterwerken. Eene rij van geleerden: Göring, Layritz, Cuntz, Tucher,
Wiener, Stier, Grüneisen, Geffcken, Victor Strauss enz. volgde.
Hiernevens ontwikkelde zich nu de muzikale zijde. Het is opmerkenswaardig dat
niet éen onzer toonkunstenaars van 1840 belang stelde in de muziek der XVIe eeuw.
Het waren twee rechtsgeleerden, Von Winterfels (1843) en Layritz (1844), een
geestelijke, von Tucher (1840), die de baan openden naar het beloofde land van een
Palestrina, een Lasso en van het eerste evangelische kerkelijk gezang. Het eerste
praktische gevolg was dat in Beieren het Consistorium den rhytmischen zang weer
invoerde. In de katholieke kerken, in de concertzalen herleefden de oude meesters
en Bellerman ontsloot in zijne theoretische werken over de XVIe eeuw, de schatten
der oude muziek.
Er ontbrak echter nog een zeer gewichtig werk, namelijk eene volledige
verzameling der melodieën van het kerkelijk lied, waarin men den oorspronkelijken
vorm en de geschiedenis van iedere melodie, hare uitvinders, hare opkomst en vergaan
of hare gedaanteverwisselingen tot op den huidigen dag kon
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nagaan. Hier gaf de katholieke Kerk den aanstoot.
In het jaar 1862 verscheen het eerste deel van een werk van K. Meister: ‘Het
katholieke Duitsche kerkelijk lied in zijne melodieën van de vroegste tijden af tot
tegen het einde der XVIIe eeuw. ‘Schrijver geeft, in 311 nummers, naar de gewone
verdeeling der ritualen in de tempore en de sanctis, de feestliederen de tempore, d.i.
van Advent tot Trinitatis (Drievuldigheidsdag) met die van het H. Sakrament.
Het was Meister niet gegund zijn werk te voleinden. Hij stierf eer het tweede deel
gereed was. De uitgever vond in W. Bäumker, eerst onderpastoor te Niederkrüchten,
nu pastoor te Rürich, eenen waardigen opvolger, een man innig vertrouwd met het
volkslied en zijne letterkunde, met het liturgisch gezang der katholieke Kerk en een
uitstekend kenner der oude muziek. Gedwongen op eigen hand te werken, wist hij
de stof aanzienlijk uit te breiden. In vergelijking met Meister stond hij op een hooger
wetenschappelijk standpunt. Het gevolg was dat het tweede deel, in 1883 verschenen,
het eerste in wetenschap verre overtrof. Nu zette de uitgever Bäumker aan, een eigen
persoonlijk werk over de stof in het eerste deel van Meister bevat, te leveren. Reeds
in 1886 zag dit nieuw eerste deel het licht en het geheele werk werd in de geleerde
wereld met geestdrift onthaald.
De inleidingen der twee deelen handelen met de diepste zaakkennis over het
ontstaan van het Duitsche kerkelijk lied: het geestelijk lied vóor de hervorming, het
kerkelijk lied en Luther, die hetzelve tot een bestanddeel der liturgie en daardoor
waarlijk tot kerkelijk lied verhief, het katholiek lied na de hervorming. Daarop volgt
eene rijke letter-
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kunde en bibliographie, de omstandige beschrijving der bijzonderste katholieke
zangboeken, met uittreksels uit hunne voorreden, zeer leerrijk voor de verdere
geschiedenis van het katholiek lied. Het eerste deel bevat 421, het tweede 441
melodieën. Iedere melodie is met zorg opgeteekend; niet alleen het oudste katholiek
gezangboek, waarin zij voor 't eerst verscheen, maar ook de voornaamste, waarin zij
later voorkomt, worden aangeduid. Na elke melodie volgen belangrijke bemerkingen,
over de voornaamste veranderingen, die zij onderging, bij menige worden de
verschillende vormen waaronder zij optreedt, medegedeeld. Dan volgen aanmerkingen
over ouderdom en oorsprong der tektsten. Onder iedere melodie staat de eerste strophe
van het lied en voor de andere wordt maar Kehrein en Wackernagel verwezen. Men
ziet daaruit welken rijken klassiekenschat van melodieën het katholieke Duitsche
kerkelijk lied in dit werk bezit.
Hiermede was Bäumker's arbeid echter nog niet volledig. De geleerde protestant
Zahn sprak in eene zeer vleiende beoordeeling den wensch uit, dat de schrijver ook
de melodieën die sedert het jaar 1700 in de katholieke kerk in zwang zijn, zou
mededeelen. De uitvoering van dien wensch stiet op moeielijkheden. Bäumker was
met ambtsbezigheden overladen. Daarbij hadden uitgever en schrijver zware geldelijke
offers gebracht en eene toelage van het Pruisisch ministerie van godsdienst moest
hun ter hulp komen.
Ondertusschen sloeg Zahn zelf de hand aan een dergelijk werk voor de evangelische
kerk. Gansch alleen volbracht hij dien reuzenarbeid en in 1889 verscheen het eerste
der zes deelen, waarin hij tot

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

510
nu toe 8806 melodieën verzamelde. Sedert 1891 bezitten wij ook het derde deel van
Bäumker, waarin hij de geschiedenis van het kerkelijk lied in de XVIIIe eeuw voortzet,
even voortreffelijk als de twee eerste.
De drie deelen te zamen bevatten 1113 melodieën. In zijn werk volgt de schrijver
de rangorde der katholieke ritualen. Zoo geeft hij in het eerste deel 421 liederen de
tempore, voor de feestdagen van Advent tot Sakramentsdag, in het tweede, de sanctis,
de liederen der H. Maagd, H. Joseph en de Apostelen, voor processiën en bedevaarten,
daaabij catechismus-, sermoon-, morgen- en avond-, dank- en boetliederen, bij het
sterfbed, voor de dooden. Dezelfde verdeeling wordt nog eens in het IIIe deel herhaald,
waarbij twee nieuwe afdeelingen komen: de liederen van Jezus, Maria, Joseph, wier
ontstaan hij aan de Broeders der kristelijke leering toeschrijft en die der ‘zangmis’.
Met het werk van Bäumker als leiddraad kunnen wij nu den gang der ontwikkeling
van het katholiek kerkelijk lied in zijne algemeene trekken volgen. In 1537 verscheen
het eerste katholiek gezangboek van den monnik Michael Vehe te Halle. De liederen
mogen binnen en buiten de kerk, vóor en na het sermoon, in algemeene bedevaarten
en op andere heilige feestdagen gezongen worden. Zijn doel was de protestantsche
gezangboeken af te weren en de immer meer en meer wassende neiging voor
Duitschen zang te bevredigen. Dit blijkt uit de voorrede en uit het feit dat hij zelf 21
liederen aan protestantsche schrijvers ontleende. Uit de voorrede van andere
gezangboeken, van Leisentritt (1567), Dilling (1576), in dat van Munchen (1586),
enz. zelfs nog in dat
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van Münster (1677) ziet men dat zij met hetzelfde doel geschreven werden.
Er verliepen 30 jaren eer het tweede gezangboek verscheen: Liederen en Psalmen
van Leisentritt, domheer te Bautzen, in twee deelen: het eerste de tempore, het tweede
de sanctis. Onder de liederen zijn er 27 aan protestantsche bronnen ontleend. Schrijver
wil de liederen niet alleen voor en na het sermoon, maar ook onder de mis, bij het
Offertorium en de Kommunie doen zingen. Hecyrus, met zijn Duitschen naam,
Schweher, schoolrector, gaf in 1581 uit: ‘Christelijke gebeden en gezangen op
feestdagen, voor het gansche jaar’ met goedkeuring van den aartsbisschop van Praag.
Nu volgt eene lange rij van katholieke gezangboeken: uit Innsbrück, Munchen,
Ingolstadt, Constanz, Keulen, Heidelberg, Praag, Hannover, Triër. Noemen wij nog
Beuttner: Katholiek Gezangboek (1660) en vooral Pater Gregor Corner: Groot
Katholiek Gezangboek (1625).
Het Mainzer Gezangboek van 1605 geeft voor de eerste maal de aanwijzing ‘hoe
pastores en custodes of kosters’ de gezangen moeten gebruiken Is het eene gezongen
mis, dan is het geoorloofd in plaats van graduaal of tractus, ook in plaats van het
Alleluia (uitgenomen op hooge feestdagen) een Duitsch lied te zingen. Is het eene
gelezen mis, dan mag de koster met de geloovigen van den Introitus af tot aan 't
begin van het Evangelie, van het Offertorium af tot aan de Opheffing, van de
Opheffing tot aan den Zegen Duitsche liederen zingen.
Het Osnabrücker gezangboek van 1628 verbiedt streng het gebruik van alle andere
liederboeken buiten het officieele. Zelfs de bisschoppelijke torenblazers en speellieden
mogen des morgens, des mid-
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dags, des avonds, op de torens niet blazen of spelen, wat in dit officieel gezangboek
niet ‘naar vaste orde’ voorgeschreven is.
Terwijl tot hiertoe de oude overlevering in de gezangboeken, ten minste in het
karakter der nieuwe toegevoegde liederen, ononderbroken voortleeft, treedt, voor 't
eerst in den ‘Geestelijken Psouter’ van Keulen (1638) een dichter van een gansch
nieuwen geest op: pater Spee, en met hem, zijn geestverwant, de protestant Scheffler,
die zich later tot de katholieke kerk bekeerde. Beide uitstekende dichters hebben
geenen grooten invloed op het kerkelijk lied uitgeoefend, ten minste niet in den zin,
dat hunne liederen in het kerkelijk gebruik bleven voortleven, van Spee geen enkel,
van Scheffler bij de protestanten maar weinige, dank nog aan den invloed van het
piëtismus. Maar het karakter hunner gedichten had den grootsten invloed op den
geest van den tijd en daardoor op de gezangboeken. Nevens hen verschijnen nog
dichters als Johann Kuen, de Jezuïet Nacatenus en op het einde der XVIIe eeuw Pater
Von Schnüffis.
Eene eigenaardige verschijning zijn de: ‘Katholieke Evangelia voor zon- en
feestdagen en daaruit getrokken leerstukken’ te Wurzburg in 1653 verschenen. Hier
wordt voor ieder zon- of feestdag-Evangelie een lied en een tweede over de daarin
bevatte leering, beide met dezelfde melodie gegeven. Dit vond echter geene navolging.
Nochthans verscheen nog te Seidlitz in 1725 eene dergelijke verzameling.
De XVIIIe eeuw zet in de eerste helft de overlevering der XVIe en XVIIe eeuw
voort. Ook protestansche liederen worden nog altijd in de katholieke gezangboeken
opgenomen: dat van Breslau heeft er 151, zelfs dat van Praag, tegen de protestantsche
gezangen geschreven, nog 25.
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Terwijl overal elders uitdrukkelijk bevolen wordt, dat, waar het Duitsche lied onder
de mis toegelaten is, niets van den Latijnschen tektst der liturgie mag wegvallen,
dringt het Duitsche lied zich in de liturgie, in het Bamberger Gezangboek van 1732.
Hier leest men dat de scholieren in plaats van ‘Pange lingua’, ‘Mein Zung erkling’
en bij de begrafenis in plaats van ‘Miserere’, ‘O Gott, in meinem höchsten Leid’, in
plaats van Libera: ‘Mitten wir im Leben sind’ zullen zingen. De liederen, onder de
verschillende deelen der mis gezongen, worden talrijker en deze mis wordt ‘zangmis’
genoemd. Zie b.v. het Hildesheimer Gezangboek (1739). Het zijn echter de
erbarmlijkste voortbrengsels der kerkelijke dichtkunst.
Tegen het midden der XVIIIe eeuw openbaart zich een gansch nieuwe geest in de
letterkunde der gezangboeken. De oude liederen beginnen in hunne taal oudfrankisch,
in hunnen inhoud en vorm ruw te worden. De deelen van het katholiek gezangboek
die naar hun karakter slechts voor de lagere klassen van het volk bestemd zijn, oefenen
eenen noodlottigen invloed uit op het geheel. In de katholieke kerk liet men het volk
spreken, iedere klas naar aard en gewoonte, en zoo treft men in de gezangboeken
menige liederen aan, die, omdat zij geestelijke volksliederen gebleven zijn, niet door
het hooger strevend edeler kerkelijk lied geadeld zijn. In Sleeswijk b.v. zingt men
nog heden het voor de eerste maal in het gezangboek van Keulen-Brachel verschenen
lied:
‘Als ich bei meinen Schapen wacht
Ward Botschaft mir gebracht,
Des bin ich froch, des bin ich froch
o, o, o,
Benedicamus Domino.’
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In hetzelfde gezangboek vindt men een liefelijk volksliedje als sakramentslied. Even
zonderling moesten in hetzelfde boek nogmaals, de statige alexandrijnen klinken
(vertaald):
In ootmoed bid ik u, bedekte Godheid aan,
Die ja mijn sterflijk oog, hier niet ontdekken kan.

Van den eenen kant verwierp de geest van dien tijd dergelijk, niet tot een waar
kerkelijk lied geadeld volkslied, van den anderen kant echter, en nog meer, ook den
besten kern der oude liederen. Het gezangboek van Lindenborn (Keulen, 1741):
Dochter Sion, biedt 199 liederen, door den schrijver ‘in zuivere Duitsche spraak’
gedicht, met gansch nieuwe melodieën, door de beste toonkunstenaars vervaardigd.
Dit werk overtreft nog in platheid dat van Barmann, Augsburg 1760, hetwelk slechts
nieuwe liederen met melodieën ‘in aangenamen stijl’ bevat. Hausen, 1762, voegt bij
zijne liederen ‘aangename aria's’. Den grootsten invloed verwierf Kohlbrenner: ‘De
heilige zang voor den goddelijken dienst in de katholieke kerk’, 1777, omdat zijn
werk geheel in den geest van het platte rationalismus geschreven was. Op zijne
poëzie, meent hij, valt voorzeker veel af te keuren, maar het volk verlangt
‘duidelijkheid’ en men moet tot zijn klein ‘begripsvermogen’ afdalen Anderen, met
denzelfden drift tot moderniseeren, grepen de oude melodieën aan. Deutgen, 1781,
geeft nevens elke oude melodie eene nieuwe. Franz, in zijn zeer gekend gezangboek,
1778, zegt dat het hem minder moeite kost gansch nieuwe liederen te schrijven, dan
de fouten der oude te verbeteren; men moge de fouten in zijne liederen
verontschuldigen, daar hij zich slechts 12 jaar met liederen-dichten bezig hield.
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Zoo brak men opvolgelijk in alle bisdommen de oude overleveringen af. De wijze,
waarop dit geschiedde, schildert Bäumker zeer aantrekkelijk in de Inleiding en
Bibliographie van het IIIe deel. Is zijn arbeid daarmede ten einde?
Al wie, zegt von Liliencron, den rijken inhoud der drie deelen genoten heeft, zal
het boek niet uit de hand leggen, zonder den levendigen wensch te gevoelen, hoe de
XIXe eeuw zich bij de XVIIIe aansluit en zoo te weten te komen, wat de
hedendaagsche toestand van het Duitsche gezang in de katholieke Kerk is.
M.B.
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Dichtkunst, letteren.
Lessen en raadgevingen
uit een handschrift van Jan de Neve, medegedeeld
door Jan Broeckaert.
ONS werd onlangs door den heer Robrecht Schoorman, hulpbewaarder der
Staatshandvesten te Gent, een handschrift medegedeeld, voor opschrift dragende:
Phraseis ac loquutiones aliquot sane elegantes rei militaris congeste per Johannem
Nepotianum, Wasiae secretarium ex variis generibus autorum. Anno M.D. XXXV.
Het behelst, in een 400tal bladz. in kl. 4o, een groot getal voorschriften, niet alleen
over de krijgskunst, maar over allerlei wetenschappelijke onderwerpen, met
uittrekselen der werken van Romeinsche schrijvers en eene verklarende lijst van
Latijnsche woorden en uitdrukkingen, welke het bewijs opleveren dat de verzamelaar
een man van buitengewone belezenheid moet geweest zijn.
JAN DE NEVE, de schrijver van het hier bedoelde werk, dat als eene soort van
vademecum is te beschouwen, was inderdaad een der verdienstelijkste ambtenaars
des voormaligen Lands van Waas. Wij hadden reeds
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de gelegenheid hem te doen kennen in het veertiendaagsch tijdschrift de Vlaamsche
Wacht (1e jaargang, Nr 21), gelijkmede in de geschiedenis der gemeente St.-Pauwels,
alwaar hij op het einde der XVe eeuw, vermoedelijk ten kasteele van Voorde, eene
hem toebehoorende heerlijkheid, van het leenhof des gemelden Lands verheffende,
geboren werd.
Gesproten (zoo schreven wij in het hem betreffende opstel) uit een oud adellijk
geslacht, dat verscheidene leden aan het hoofdcollege des Lands van Waas opleverde
en met de voornaamste Vlaamsche familiën vermaagschapt was, behoorde JAN DE
NEVE niet tot dezulken, die in hunne strevingen naar de hoogste bedieningen er enkel
op uit waren hunne eerzucht te voldoen, maar wel tot dat vroeger aanzienlijk getal
ernstige mannen, die de hun opgedragen taak zelf verrichtten en hunne kennis en
ondervinding ten dienste van het algemeen stelden.
Boudewijn de Neve, zijn vader, gehuwd met Regina van Heetvelde, vrouwe van
Voorde, bediende gedurende verscheidene jaren het griffiersambt van 't Land van
Waas, en het was in de school dezes rechtsgeleerden dat JAN, na, vermoedelijk, zijne
studiën in de hoogeschool van Leuven voltrokken te hebben, tot dezelfde bediening
werd opgeleid. Hij volgde den griffier Lodewijk van Steelant op den 6n December
1523 en bleef in deze hoedanigheid tot in 1551, wanneer hij burgemeester werd van
Dendermonde. Volgens EDM. VAN DER VYNCK was hij terzelfdertijd ook lid van het
hoofdcollege des Lands van Waas, in welke beide betrekkingen hij zich verre boven
zijne voorgangers en medeleden wist te onderscheiden. Als griffier liet hij in de
handvesten de bewijzen zijner veelzijdige bekwaamheid na. Niet alleen legde hij er
zich met voorliefde op toe de zijner zor-
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gen toevertrouwde registers en papieren als een knappe archivaris te rangschikken,
maar verrijkte ze bovendien met tal van wetenswaardige aanteekeningen nopens de
geschiedenis en de rechtspraktijk, welke van zijne grondige geleerdheid en
onvermoeide werkzaamheid de klaarste getuigenis geven.
De oude oorkonden, bevattende de rechten en voorrechten des Lands van Waas,
stelde JAN DE NEVE vooral op hoogen prijs; hij had het gelukkige gedacht ze door
afschriften te vermenigvuldigen en in afzonderlijke registers, naar het voorbeeld der
meeste steden en kloostergemeenten, over te schrijven. Een dezer registers, bekend
onder den naam van Cartularium De Neve, bevatte, behalve de akten van de
voornaamste gebeurtenissen zijns tijds, de afschriften van al de oude ‘letstraigen
ende munimenten’, aan de verwoestingen ontsnapt gebleven, en werd alzoo eene
kostelijke bron voor de latere geschiedschrijvers. Ongelukkiglijk schijnt het in den
brand des stadhuizes van St.-Nikolaas, den 26 Februari 1874, de prooi der vlammen
te zijn geworden.
Een ander, minder lijvig register, door DE NEVE onderhouden en eveneens de
vrucht van gewetensvolle opzoekingen, is bewaard gebleven. Het berust in het archief
van den Staat te Gent en werd, om zijne belangrijkheid, door den Oudheidkundigen
Kring des Lands van Waas reeds ten grootsten deele uitgegeven. Enkele daarin
voorkomende opstellen, betrekking hebbende tot de plichten der openbare ambtenaren,
werden door de schrijvers der geschiedenis van de gemeenten der provincie
Oost-Vlaanderen in de aangehaalde levensschets van DE NEVE medegedeeld.
Het baarde ons derhalve geen wonder in het tot dusverre onbekend gebleven
handschrift van den Waaschen
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griffier eenige spreuken, invallende gedachten en dergelijke, welke hij er, als het
ware, ter verpoozing in neerschreef, aan te treffen. Hij bezigt daartoe zoowel het
Latijn, en het Fransch als de taal zijner landgenooten en geeft er ons het bewijs in
dat hij ook in den dienst der muzen gewijd was, alhoewel zijne verzen aan hetzelfde
euvel mank gaan, als de meeste gedichten van zijnen tijd.
Wij meenen onzen lezeren geen ongenoegen te doen met hun eenige der
bladvullingen van DE NEVE, als een staaltje van zijn denken en opvatten, onder de
oogen te brengen. Ziehier vooreerst hoe hij de goede hoedanigheden van den wijn
beschrijft:
Ic zegghe dat goeden wyn zekerlycke
Den mensche brynct in hemelrycke.
Goeden wijn maect goet bloet;
Goet bloet maect complexie goet;
Goede complexie maect goeden sin;
Goeden sin brynct wijsheit in;
Wijsheit leert Gode kennen mede;
Gods kennesse maect salichede:
Salichede, des zijt wijs,
Brynct den man int paradijs.
Dus laet ons dryncken wijn van beane (sic),
Hij zal ons wijsen te Gode te gane.

Mag het uit deze verzen blijken dat DE NEVE slechts den wijn aanprees als een middel
tot versterking van hart en geest, ook uit de volgende, welke hij tot de jeugdige
schoonen richt, kan de gestrengheid zijner zeden worden opgemaakt:
Lieve dochters, wat ghij doet, wilt die jeucht
Des maechdoms sorchvuldich bewaren al te zame,
Want 't is een bloem der excellentien ende vreucht
Der eerlijckheit; dus waect, zo ghij best meucht,
Om die reyn ende zuver te houden sonder vlame;
Want 't is beter duisent mael te sterven met goeder fame
Dan in oneeren te leven; dit u in 't herte prent:
Deur een cleyn vleck is een wit cleet gheschent.
(Slot volgt.)
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Schilderkunst.
Daniël Seghers, van het Gezelschap Jezu, Bloemschilder (1590-1661).
Medegedeeld door J.F. Kieckens, S.J.(1)
(Met portret.)
I.
HET huis bestaat nog heden, waar de beroemde, men beweert zelfs de beroemdste
der bloemenschilders, Daniël Seghers, den 5n December 1590, het daglicht zag. Het
draagt het nummer 26, ten noordkant der Groote Markt van Antwerpen. Eertijds las
men op 't uithangboord ‘In Sint-Niclaes’. Deze woonst maakte, tot in 1714, deel der
‘Maelderystrate’, waarvan men in dat jaar de zuidwaarts staande acht en twintig
huizen afbrak, die den prachtigen gevel van het stadhuis belemmerden.

(1) Deze beknopte schets is wel gedeeltelijk bewerkt naar de studie die wij, in het fransch, over
acht jaren in den Bulletin de l'Académie d'Archéologie de Belgique van Antwerpen
mededeelden, doch wij voegen er hier verdere bijzonderheden bij, die wij sedert dien
aangetroffen hebben.
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Ioannus Livinus pinx. Paulus Pontius sculps. Martinus van den Enden excud.
‘Daniël Segers, de Bloemschilder.’
KOPERSNEDE VAN DE 17e EEUW.
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Peeter Seghers, Daniël's vader, was ‘zydelakencoopere’. Zijne vrouw heette Margareta
Van Gheele. Peeter was van echt katholieke ouders en bleef zijn gansch leven aan
de oude leer getrouw; ook Margareta volgde in hare jonkheid den Roomschen
godsdienst, ofschoon zij dochter was van Daniël Van Gheele, die in de geschiedenis
van Antwerpen als een der hevigste Calvinisten geboekt staat, en daarom ook in 1567
door hertog van Alva gebannen werd.
Daniël's vader moet rond 't jaar 1604 gestorven zijn. Kort daarna begaf zich zijne
weduwe met hare jongste kinderen, onder anderen den toekomenden bloemschilder,
naar Holland, waar eenige harer bloedverwanten gehuisvest waren. Margareta Van
Gheele's katholiek geloof leed er weldra schipbreuk, en 't was zoo dat de kinderen
die haar vergezelden, voortaan in 't Calvinismus opgevoed werden.

II.
Daniël Seghers heeft ons bekend gemaakt, in een handschrift gedagteekend van 6n
Januari 1615, dat hij zich in 1605 op de schilderkunst, wij weten niet bij welken
meester, toelegde. ‘Ick hebbe, schreef hij, over tien jaren beghinnen te leeren
schilderen.’
In 1609 gaf de wapenstilstand, die voor twaalf jaren den oorlog tusschen de
provinciën van het Noorden en de Spaansche Nederlanden opschorste, aan Margareta
Van Gheele de gelegenheid om Antwerpen te bezoeken.
Het was toen dat Daniël Seghers, een jongeling van negentien jaren, bij Jan, den
Velouren Bruegel, als leerling aanvaard werd. Onder dezen behendigen schilder
maakte onze jeugdige kunstenaar
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zoo groote vorderingen, dat hij in 't jaar 1611 den titel van ‘vryemeester’ tot loon
van zijn ‘meesterstuk’ bekwam, onder Joost de Momper, alsdan opperdeken der
befaamde Sint-Lucasgilde.
Terwijl het talent zich bij Seghers in den schilderwinkel van den Velouren Bruegel
ontwikkelde, deed het godvruchtig voorbeeld zijns meesters ook het oud geloof in
Daniel's hart herleven. Ja, zoo groot zelfs was de indruk daardoor op den jonkman
gemaakt, dat zijne familie weldra Daniël's neiging tot de katholieke kerk bespeurde,
en alles in werk stelde om hem van zijn inzicht af te wenden. Nochtans, een droom,
dien Seghers had, en die zich zonderling verwezentlijkte, deed hem tot zijns vaders
Geloof terugkeeren. Dit alles blijkt uit de stukken van dien tijd. Onze jeudige
bloemschilder maakte reeds in 1614, deel der ‘Sodaliteit der bejaerde Jongmans’ bij
de Jezuïeten van Antwerpen.

III.
Intusschen was Daniëls moeder gestorven, en dewijl hem nu niets meer verhinderde,
kwam hij zich in het Gezelschap Jezu aanbieden. Pater Karel Scribani, toenmaals
provincie-overste der vlaamsche gewesten, aanvaardde met genoegen den deugdzamen
en talentvollen bloemschilder die, den 10n december 1614, het proefhuis van Mechelen
intrad. Terwijl hij zich aldaar op de kloosterdeugden toelegde, wist Pater Antoon
Sucquart, zijn overste, Daniëls penseel onledig te houden. Seghers, nu Broeder
Seghers geworden, verbleef te Mechelen tot in September 1617, en werd alsdan naar
't Antwerpsch professiehuis als schilder afgezonden.
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Bij de Jezuïeten was men toen bezig met het oprichten der prachtige Sint Ignatius
kerk, nu aan Sint Carolus toegewijd. Terwijl Cornelis Schut, Antoon Van Dyck en
Geeraard Segers de altaarstukken, en de groote Rubens negen en dertig
gewelfpaneelen voor dit heiligdom afwerkten, schilderde Broeder Seghers de fraaie
doeken die men er in 't midden der XVIIIe eeuw boven de biechtstoelen nog
bewonderde.

IV.
Het is genoeg gekend hoe hoog Rubens de bloemschilderijen van Broeder Seghers
waardeerde en met welk genoegen hij aan den kloosterling besten raad gaf om de
pracht zijner meesterstukken te verhoogen. Zelfs de prins der Vlaamsche schilders
achtte het zijnen roem niet onwaardig, somtijds de middelruimte van Segher's
bloemfestoenen kunstrijk te stoffeeren. Daarentegen wist onze eenvoudige kunstenaar
den grooten meester tot die indrukwekkende godvruchtigheid aantemoedigen die in
hem, bijzonder in zijnen lateren leeftijd, zoo stichtend uitscheen.
Den 12n Augusti 1621, werd de Sint-Ignatiuskerk plechtiglijk ingewijd door Jan
Van Maldere, bisschop van Antwerpen. De plans daarvan door den vroegtijdig
gestorven Pater Aguillon afgeteekend, waren door Broeder Huyssens, een Bruggeling,
en een der beste bouwkundigen van dien tijd, voltrokken.
Hetzelfde jaar 1621, ging Seghers naar Brussel wonen waar de Jezuïeten ook druk
aan 't werk waren met het voltrekken hunner kerk. Het penseel van den kloosterling
vervaardigde eenige bloem-
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paneelen die eertijds de wanden ervan versierden. Hij verbleef in dit huis tot in 1625,
en deed er zijne laatste kloostergeloften op 27 Juni van dat jaar.

V.
Pater Florens de Montmorency, de toenmalige bestuurder der Vlaamsche Provincie,
had reeds naar Rome aan zijnen generaal-overste, Mutio Vitelleschi, eene
bloemschildering als proeve van Seghers behendigheid opgezonden. Daarop kreeg
onze kunstenaar oorlof om naar Italië te reizen, tot verdere ontwikkeling van zijne
begaafdheden. Te Rome kwam Seghers in betrekking met den grooten meester
Dominico Zampieri, bijgenaamd den Dominiquin, welke toen in gansch zijnen
kunstluister prijkte. Zijne samenwerking met onzen landgenoot bracht het
onwaardeerbaar paneel voort, het pronkstuk van den Louvre te Parijs, gekend onder
den naam van ‘Zegepraal der Liefde’.
Andere schilderingen van Seghers werden in de kapel van Sint Stanislaus Kostka
bewaard tot het jaar 1773, wanneer het opheffen der Jezuïeten plaats greep. In de
lijst der kunststukken die dit heiligdom vroeger versierden, vinden wij er drie die
aldus gemeld staan: La Madona Addolorata con fiori del Fiammingo Gesuita (O.L.
Vrouw van Smerten, met bloemen van den Vlaamschen Jezuïet); Due quadri di fiori
del Fiammingo (twee bloemschilderijen van den Vlaming).(1) Die eerste schildering

(1) Zie P. JOZEPH BORGO's, S.J.: Storia della vita di S. Stanislao Kostka. Prato, Giachetti, 1883,
pp 249, 252, 255.
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moet, ons dunkens, dezelfde zijn die aan Pater Vitelleschi uit Nederland werd
opgezonden. Heden zijn deze stukken, zoowel als menige anderen van Carravaggio,
Raffaelo, Guido, Caracci enz., zoek geraakt, en, jammer genoeg, waarschijnlijk
verloren.

VI.
In 1628, was reeds Broeder Seghers naar zijn vaderland teruggekomen en wederom
te Antwerpen gehuisvest. Daar moest hem de schat van kunstvaardigheid, te Rome
opgedaan, eene onsterfelijke faam verwerven.
Het is niet te verwonderen dat vele kunstenaars der Vlaamsche School, naar 't
voorbeeld van Domenico Zampieri en van Rubens, zich gewilliglijk en zelfs om
strijd bij Seghers aansloten, om de vruchten van hun keurig penseel in 't midden
zijner prachtige bloemfestoenen te doen bewonderen. Zulks deden Peeter Franchois,
Antoon Sallaert, Geraard Segers, Erasm Quellin, Antoon Van Dyck, en verder, Van
Uden, Van Baelen, Schut, Van Diepenbeek, Van Tulden, Van Avont en meer anderen.

VII.
Sedert zijne terugkomst in Antwerpen kwam er geen vorstelijk persoon of geen
beroemde man onze handelstad bezoeken of hij werd door Broeder Seghers
uitgenoodigd en met eene bloemschildering begiftigd.
Zoo geschiedde het in 1631 met de koningin Maria van Medicis, vrouw van Hendrik
IV, en met Michiel Routart, den geheimschrijver des konings van Spanje. In het jaar
1635, bezocht don Ferdinand,
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broeder van Philip IV en bestuurder der Nederlanden, ook onzen schilder. Het was
toen dat een edele jongeling, Jan Philip van Thielen, later een behendige schilder,
zich bij Broeder Seghers in deze kunst oefende.
't Is genoeg gekend hoe zeer in dit tijdvak de prachtige bloem die men tulp noemt,
in Holland geschat en verzorgd was. In het nabootsen van die bloem is er wellicht
niemand zoo gelukkig geweest als Seghers.
Ook meer dan eens begaf hij zich naar de Noordprovinciën om dit wonder der
natuur kunstrijker te kunnen afmalen. Meer dan eén hollandsche dichter spande dan
ook zijne snaren om het talent van onzen kloosterling te bezingen, onder anderen J.
Alb. Ban, Jan Vos, en ook Constantijn Huygens, geheimschrijver van den prins Van
Oranje, die beiden met Broeder Seghers in betrekking zochten te komen, uit liefde
voor zijne lieve kunst(1). Dit geschiedde aldus.
In 't jaar 1638, poogden Willem van Nassau, en Frederik-Hendrik, prins van Oranje,
tweemaal, maar te vergeefs, de stad Antwerpen in te nemen. De Prins van Oranje
die zoo het schijnt, gaarne oorlog voerde in den zomer, hield zich in den winter veel
bezig met de schilderkunst, waarvan hij een groot

(1) Constantijn Huygens de vader, die Seghers ‘den schilder der bloemen en de bloem der
schilders’ noemde en ook ‘den Apelles der Jezuïeten’, had met onzen schilder eene aangename
briefwisseling. Daniël Seghers gelastte zich met het opzenden der brieven en boeken der
Paters aan Huygens. Deze schreef hem zesmaal, maar altijd in 't nederduitsch, want 't latijn
was aan den kunstenaar onbekend. Het zijn, zegt Heer G. Monchamps, vriendelijke briefjes
waarin hij niet zelden zijne betrekkingen vermeld met de leden der Societeit Jezu. (cfr. Les
correspondants belges du grand Huygens, p. 298-299, Bulletin de l'Académie royale des
sciences etc. 3e série, t. 27, 1894.)
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liefhebber en tevens een goede kenner was. Hij zond naar Antwerpen zijn eigen
schilder, Thomas Willebordts, om er in te gelukken eene bloemschildering van
Broeder Seghers aan te koopen; maar zijne werken verkoopen, dat deed Seghers
nooit, en het gezegde daarover door Campo Weyerman en Alfred Michiels is onjuist.
Pater Coenrad de Gavre verstaan hebbende dat die aanvraag namens den prins van
Oranje gedaan was, schonk hem welwillend een fraai tafereeltje, waarover deze zoo
vergenoegd was dat hij aan Seghers een gouden tientje schonk met een kruis van 't
zelfde metaal, van eene waarde van 3231 guldens. Andere schilderijen werden daarna
ook nog voor den prins vervaardigd, in 1645 en 1646. Een kruisbeeld van goud,
wegende meer dan drie pond, was het geschenk dat uit 't huis van Oranje daarvoor
aan Seghers toekwam. Daarenboven, bleef, door bijzondere schikking van den Prins,
't Hof van Rivieren, het buitengoed der Bollandisten, alleen onbeschadigd in den
omtrek van Antwerpen staan, na de verwoesting van de omstreken der stad gedurende
den oorlog.
In 1646, kreeg Broeder Seghers het bezoek van Thomas Turcus, den oppermeester
der Preekheeren aan wien een lief tafereeltje geschonken werd, zinnespelende op
den H. Dominicus en den H. Rozenkrans.
Toen in 1647, Frederik Willem met de dochter trouwde van den prins van Oranje,
bewonderde de keurvorst des H. Rijks in 't paleis van den Haag eenige
bloemenpaneelen, en volgens zijne begeerte schonk hem ook Seghers eene zijner
schilderingen.
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De schoone relikwie van den H. Laurens, heden nog bewaard in de St-Caroluskerk,
werd alsdan door 's Vorsten heelmeester naar Antwerpen gebracht.
Het bezoek van Vondel aan Seghers gedaan, en het rijmpje dat de groote dichter
onder een begonnen schilderstuk vasthechtte is genoeg gekend:
De Geest van Segers is een By
Waer op de Nederlanders roemen,
En suight haer honighleckerny
En geur uit allerhande bloemen.
Een by quam op zyn schildery
En geur en kleuren aengevlogen,
En riep: Natuer, vergeef het my;
Dat bloem penseel heeft my bedrogen.

Dit moet in 1645 plaats gegrepen hebben, toen Vondel zijne ‘Altaergeheimnissen’
aan den aartsbisschop van Mechelen, Jan Boonen, toewijdde. Men weet ook hoe de
schilder Jan Lievens heimelijk het portret afteekende van Broeder Daniel, en het
tegen deszelfs dank in grauwverf in 't midden van een zijner schoonste
bloemenkransen schilderde. Dit merkwaardig stuk hoort heden toe aan M. Gustaaf
De Landtsheere, te Brussel.
Lievens ging verder: hij liet Daniëls portret door Pontius graveeren en te koop
stellen, tot groote spijt en droefheid van den ootmoedigen kloosterling. Deze zocht
er de plaat van aan te koopen en verbrijzelde ze met genoegen. Kunst en ootmoedige
deugd spannen zelden te samen in 't klinken des roems.
Wij melden nog dat in 1651, Broeder Seghers een zijner bijzonderste meesterstukken
vervaardigde
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voor Amelia van Solm, weduwe van Frederik-Hendrik. De schilder kreeg als milde
erkentenis, in 1652, eenen maalstok, van fijn goud, van eene waarde, voor 't metaal
alleen, van 2370 guldens. ‘Ick heb, schreef hij aan zijn neef, voor mijn moeytte eenen
stock ghecreghen, voor beleeftheid slagen.’ ‘Hoe zwaarder stock, hoe lichter slag’,
antwoordde hem deze, die kloosterling was in S. Bernaardsabdij en Dominicus Bocx
heette. Oók nog een schilderpalet en zes paneelstokjes van goud werden den schilder
geschonken(1).
In 1654, kwam koningin Christina van Zweden ook Seghers bezoeken en zij kreeg
voor haar welkom een schoon tafereel.
Waren de jaren van Broeder Seghers roemrijk geweest, het einde van zijn levenstijd
was vol droefheid en smarten. Sedert 1659 had hij begonnen te kwijnen onder den
druk der ziekten. Drie jaren bracht hij aldus over; eindelijk, werd hij naar Gent
gezonden, om er betere lucht dan die van Antwerpen te genieten. Maar alles was
vruchteloos. Enkel, in de lente van 1661, wendde hij zich met betrouwen tot den H.
Franciscus Xaverius, die toenmaals zoo vele gunsten in België rondstrooide, om door
zijne voorspraak de lang gewenschte genezing te bekomen.
Broeder Seghers deed de belofte van een bloempaneel te schilderen aan den Apostel
van Indië toegewijd, en hij bekwam krachten genoeg om naar

(1) Alle die gouden voorwerpen, die in de brusselsche tentoonstelling van 1886 te zien zijn
geweest, behooren nu aan Heer Graaf Cornet de Ways Ruard, wiens voorzaten ze gekocht
hebben van de Jezuïeten van Antwerpen. Deze, na den brand van 1718, die hunne kerk
verwoestte, vonden zich verplicht van er geld van te maken voor 't herbouwen.
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Antwerpen weder te keeren. Ook werd de belofte volbracht. Wij zijn zoo gelukkig
geweest van dit stuk te bewonderen. Het bevindt zich thans in de familie Peeters te
Willebroeck.
Ziehier de beschrijving er van: Een in grouwverw geschilderde lijst; rechts en
links eén hulst- en eén olijftaak, die het borstbeeld van den H. Franciscus Xaverius
omvangen. Drie samengemengde bloemtuilen, met roode, witte en geele rozen,
dagschoonen enz.; een bebloemde disteltak, een wilde pruimelaartak met vruchten;
hulstbladeren bedekken de nis staande op een voetzuil.
Op den boord van dezen leest men dit beduidend opschrift:
DANIEL SEGHERS SOCtis JESV
DEPOSITVS A MEDICIS
FRANCISCO XAVERIO SOSPITATORI SVO
HANC TABELLAM VOTI REVS P. Ao 1661.
Dat is: Daniel Seghers, van 't Gezelschap Jezu, door de heelmeesters verlaten, heeft
voor Franciscus Xaverius zijn redder, na zijne belofte, deze schildering gemaakt in
't jaar 1661.
De hoogte van dit stuk op doek is om96; de breedte om69.
De beternis in den toestand van Seghers was van geen langen duur. Hij stierf het
zelfde jaar, den 2 november, en werd in St.-Ignatiuskerk begraven, in de kapel van
Onze Lieve Vrouw.
Ontelbaar zijn de schilderingen, die Broeder Seghers gedurende de zeven en veertig
jaren die hij in 't klooster overbracht, uitvoerde. Sedert de ophef-
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fing der Jezuïeten in 1773, zijn degene die zich hier in de huizen bevonden, ten
meesten deel, overgegaan tot de publieke Kunst-Musëums van den vreemde. Nochtans
vindt men er nog tamelijk veel in de onze, en ook in de kerken, gestichten en
bijzondere huizen. Deze verspreiding van bloempaneelen heeft niet weinig bijgebracht
om den naam en het uitstekend talent van Broeder Seghers te doen kennen en
hoogschatten, niet alleen in België, maar ook in Frankrijk, Engeland, Duitschland,
Spanje, Portugal, Oostenrijk, Holland, Italië, Denemarken, Zweden en, in 't rijk van
Mexico, zelfs in Puebla. Wij zijn van zin eene tweede verbeterde en vermeerderde
uitgave van onze fransche studie over Seghers te doen verschijnen en er den cataloog
bij te voegen van al de stukken, - zij zijn menigvuldig, - die men hier en buiten
Belgenland aantreffen kan.
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Schilder-, beeldhouwkunst enz.
De groote Uutzet
of Wereldtentoonstelling te Antwerpen.(1)
(Slot.)
WAT zullen wij van het genre portret zeggen? Naar hetgeen wij uitgezet vonden, is
de kunst in dit vak in de laatste jaren niet achteruitgegaan, doch dat eenige
portretschilders eenen nieuwen weg zijn gaan bewandelen, kan alleen van de
schildermanier doch niet van de gedachte, van de opvatting worden gezegd.
Dat verre weg de meeste portretten den indruk maken zeer ijdele personen voor
te stellen, daaraan zijn in den regel de afgebeelde personen zelven schuld. Doch het
komt ook dikwijls genoeg voor dat de schuld daarvan aan den kunstenaar ligt. In
plaats van aan de figuur eene eenvoudige, alledaagsche houding te laten aannemen,
ja, wat zonder twijfel het best is, daaruit eene soort, wat men heden

(1) Zie bl. 420.
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nog noemt genrestuk te maken (gelijk bij groote uitzondering wordt gedaan) laat
men kop en hand zooveel mogelijk zeggen: ‘Zie mij aan, of ik niet schoon ben!’
Daarom bestaat er niets vervelenders dan eene rij van hedendaagsche portretten,
indien de schilders geen de Lalaing of Bonnat of Lenbach zijn.
Mej. Thérèse Schwartze poogt, waar het kan, uit hare portretten vrije, levendige
voorstellingen te maken en slaagt daarin volkomen. Moge men haar navolgen.
En toch geven vele jonge kunstenaars bewijzen in de portretten beter dan in andere
genres te slagen!
Waaraan ligt dat? Omdat het treffen der gelijkenis niet met een paar
à-peu-près-strepen is afgedaan, of men moet een Frans Hals, zoo niet nog meer
wezen, van wien elke penseelstreek tevens een lijn was. Maar onze jongeren richten
vaak niet, maar verwarren de lijnen door hunne penseelstreken, wanneer zij vrij te
werk gaan. Daarmede komt men wel in 't landschap hier en daar, doch in het
portretschilderen niet te recht, waar de vormen op den voet moeten gevolgd worden.
De jongere manier bestaat daarom nog slechts in proefnemingen van technischen
aard.
Het is en blijft bij zooveel geesteloosheid dan ook pijnigend al die onbeduidende
aanmatiging waar te nemen. Want, o! ‘Quel est le parvenu...., qui ne songe pour
flatter sa vanité personnelle ou immortaliser au sein de la famille le souvenir de son
existence, à confier ses nobles (?) traits.... à une toile richement encadrée?....
‘Si dans ce déballage quelques tableaux sont

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

534
dignes de l'art, la plupart, malheureusement, ne le sont pas du tout’... en bovendien:
‘Il ne suffit pas d'imiter, i l f a u t i n t e r p r é t e r ’ - eene uitmuntende gedachte van
Edmond Louis in de Fédération.
Abry, Gustave Vanaise, Henri Luyten, Cluysenaer, Pierre Van Haevermaet (De
Bisschop van Gent), niet te verwarren met Karel Van Havermaet, die eene vergeefsche
poging deed een heel gezelschap van naakte personen op den Uutzet te brengen.
Rosier en Janssens (Mej. Coremans en Mej. Snieders), Leempoels, Van der Ouderaa,
Den Duyts, A. De Vriendt, Richir, Verheyden, Wouters, leverden voorzeker
achtenswaardig werk.
In de beeldhouwkunst ontmoeten wij Baggen, J. De Braeckeleer, E. Deckers, De
Plyn (met drie borstbeelden), Dupuis (met twee borstbeelden), Geleyn, Joris (met
drie borstbeelden), Lagae, Lauwers, Marin, Mignon (met twee marmeren
borstbeelden), Van Beurden, Vinçotte (met drie borstbeelden), Joz. Willems, V.
Rousseau.
Kwamen uit Nederland ook eenige: Boks, Boudewijnse (met twee portretten),
Mevr. Grandmont-Hubrecht, Haverman, de menigte versterken, wij vonden hier
slechts weinig nieuws.
Een enkel beeldwerk, wat eene uitstekende plaats heeft ingenomen, en dus in
zekere mate vereerd is, willen wij noemen, wegens de bijzonderheid der gedachte.
Het is Reine Liefde getiteld.
Men stelt zich hier natuurlijk bij voor, of wel Adam en Eva in het Paradijs, of wel
Paul et Virginie, of wel Dante en Beatrice, of Joachim en Anna, of Zacharias en
Elisabeth of de Liefde van Elisabeth van Thuringen voor haren gemaal en graaf, of
elke andere Liefde waarvan het zieleleven de hoofdzaak is.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

535
O, neen, in onzen tijd wordt de Reinheid geheel anders verstaan. De kunstenaar
schijnt te meenen dat reine Liefde ontstaat uit een kamp tegen den natuurlijken aanleg
van den mensch.
En hoe stelt hij nu dien kamp voor?
Een bas-reliëf van twee levensgroote naakte personen; van boven ziet men eene
vrouw met smachtend geopende armen, doch mager, afgeteerd, uitgemergeld.
Waarvan? - Dat kan men alleen denken. Van Sehnsucht natuurlijk. Van onderen zit
een man, eveneens half afzichtelijk van magerheid, zich op de vingeren bijtend in
eene soort van vertwijfeling... Dat is Reine Liefde.
En deze heerlijkheid is bestemd om openbaar te prijken ‘bij eene waterkom met
springfontein.’
‘De naam des kunstenaars?...’ Wat doet het er toe, hoe die luidt! 't Zij genoeg hier
op dezen onzin, de onnatuurlijkheid, de miskenning te hebben gewezen van het leven,
gelijk het uit de handen des Scheppers is gekomen.
God laat nog andere reine Liefde toe dan die van den mensch tot zijnen Schepper
alleen; het leven van den mensch met den mensch onrein te noemen, herinnert aan
de dweperij der Geesselaars, waarvan wij in no 1240, van Carl Marr, een schitterend
voorbeeld hebben, en aan de jongste onreine Ontaarding, die ons door den hooger
genoemden, gezonden, bijtenden Max Nordau zoo schitterend wordt geschilderd.
Wij hebben reeds vroeger erop gewezen, hoe wenschelijk het ware dat de
kunstenaars meer partij trokken van hunne voorbeelden... Maar verder!
Waarom kan men in het portretvak niet meer doen dan onze voorouders, die zich
dan toch
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menigmaal in hunne ambtskleeding lieten afbeelden en aldus ten minste de grens
van een bijzondere gedachte bereikten.
Wij hebben vroeger al reeds op enkele voorbeelden gewezen van kunstenaren, die
van het platgetreden pad afweken en heden wijzen wij op het portret van Helmholtz
door den Berlijnschen Ludwig Knaus geschilderd (3239), die ons den grooten geleerde
aan den arbeid voorstelt.
Weet gij welke portretten ons nog wel mannen aan den arbeid doen zien. Het zijn
die van sommige kunstenaars zelven, welke hunne werkplaats of die eens anderen
afschilderen, om eene goede gelegenheid te vinden de in Eva's kleeding poseerende
modellen af te beelden. Zulke onderwerpen van portret komen op alle
tentoonstellingen voor, gelijk de bekoring van H. Antonius, om dezelfde reden nergens
mag ontbreken.
Of Millais' Laatste roos (2435) een portret is of niet, is onverschillig. Zij mag in
haar karaktervolle en krachtige bewerking medespreken en is dan ook (naar men
aangeeft) fr. 250,000 waard. Verrukkelijk zijn ook Duran's (1955) Dame en Fleury's
Onder Lodewijk XVI (1690). 't Was eene goede gedachte dat Roll onder zijne twee
meisjes, met oogen als kersen, het woord Jeugd heeft geplaatst. Voorzeker zijn dit
althans quasi-portretten, doch de natuur zal wel eene andere uitdrukking aan den
mond der jonge meisjes hebben gegeven. Gelukkig is ook de gedachte van het
Kindernest (1989) van Dubufe - eene schoone compositie, schitterend van uitvoering.
Heden opnieuw te vermelden dat Bonnat een groote meester in het portret is, zal
wel voor overbodig gehouden worden, al wil het ons ook voor-
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komen, dat het licht op de rokplooien zijner Moeder niet wel is aangebracht en hij
hierin door Carolus Duran wordt overtroffen.
Niet alleen aan de portretten maar aan de meeste tentoongestelde werken van
schilderkunst hebben wij de afgrijselijkheid der gouden lijsten te verwijten. Een
comble in deze soort is de omgeving van het portret van Joachim (2388), door Tadema.
't Is eene ware beschaming voor het kunstlievend menschdom, dat dergelijke gruwelen
van wansmaak, strijdend met alle gevoel van harmonie en kleur, door de portretteurs
en degeportretteerden niet alleen worden geduld, maar gezocht en de edelste
kunstwerken ontsieren.
Een paar ernstige aanmerkingen van algemeenen aard willen wij hieraan toevoegen.
Op een aantal schilderingen, waaronder van de beste, of ten minste van de goede
soort, ontbreken de plans, ontbreekt de lucht tusschen de figuren, de boomen, enz.,
zoodat zij dikwerf den indruk maken eener rij van toevallig nevens elkander gestelde
fragmenten.
Vele kustenaars zijn er zoodanig aan gewend die t u s s c h e n l u c h t te
veronachtzamen, dat zij, hierin verdergaande ook het doorzicht, het perspectief geheel
verzuimen, op zulke wijze dat de horizontale vlakten, velden, ten laatste geheel
perpendiculaire vlakten, muurvlakten schijnen te zijn, waarop mensch noch dier kan
blijven staan.
Onder de beste schilderijen zijn er welke lijden aan die grove gebreken en ons
daarom niet alleen geenen verheffenden indruk maken, maar door die tegenspraak
met de natuur onzen lachlust verwekken.
Het is alweder zeer beschamend, wanneer de jongeren steeds het woord plein air!
plein air! in den mond nemen en in dat plein air zoo grof tegen
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de wezenlijke natuur zondigen. Rembrandt zou die jongelieden niet minder met een
medelijdend ‘lodderoog’ hebben aangeblikt.
Daar zijn er natuurlijk onder onze kunstenaars, welke hierop eene zeer voordeelige
uitzondering maken.
Behalve diegenen, welke wij in ons eerste artikel aanhaalden, zien wij bij voorbeeld
met ware voldoening Fr. van Leemputten's Ringsteken, de werken van Jan Verhas,
enz.
Geets' schoone Waarzegster wint in zekeren zin in de photographie aan effect,
door dat het gebrek aan tusschenlucht zich hier minder vertoont, vele tinten helderder
schijnen dan op de schilderij zelve.
Onder de Hollanders zijn er ook eenige, welke die tusschenluchten goed weten
uit te drukken, zooals Van de Sande-Bakhuyzen, Gabriël, ook de beroemde
Klinkenberg, wien toch een stelende blik op het water van Duchâtel niet schaden
zou; want Klinkenberg's water spiegelt wat weinig. Wie zich nu (met eene
woordspeling) aan een ander spiegelt, spiegelt zich immers zacht. Van de
Nederlandsche schilderijen hebben wij in 't algemeen het ernstig streven te roemen:
geen opschik, geen effectjacht, geene aanmatiging, maar hartelijkheid en vlijtige
arbeid spreken er uit; al is Stortenbeeker's Koe ook wat moedeloos, Neervoort's
koloriet wat Bruninachtig en Bastert's Langs de vecht een klein weinigje pretentieus.
Bij de Hollanders zijn de Denen het best te vergelijken. Dezen hebben nog minder
pretentie, doch staan achter in hunne factuur. Hunne keuze van onderwerp heeft
meestal iets oorspronkelijks, de menschentype iets nieuws. Zij zijn daarin
onderscheiden van de Russen, die meer en meer hunne
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oorspronkelijkheid van bewerking afleggen, door hunne studiën te Parijs, waarvan
zij de vrouwenfiguren en de moden nabootsen, evenals de ontvlaamschte, betreurde
van Beers dit doet.
De Denen gaan hunnen eigenen weg; zij hebben hier en daar wat nuchters, wat
onbeholpens, maar zij leveren echt werk, al is de uitvoering ook hier en daar
gebrekkig. Het moet evenwel gezegd worden, dat zij op vroegere tentoonstellingen
meer uitblonken dan op deze; evenals de Spaanjaarden, welke schitteren door
afwezenheid. Men vindt hen anders niet dan verborgen in een klein hokje, waar men
eer geneigd is het woordje Cour te zullen lezen.
Vele schilders van S t i l l e v e n s , dit is eene verdere opmerking van algemeenen
aard, mogen bij Mev. Vogel, geb. Roosenboom, in de leer gaan, niet alleen om de
poëzie, maar ook om de proportie van bloemen en vruchten te bestudeeren. Menig
melkmeisje zien wij, op elke tentoonstelling, zoowel als hier, verscholen en
verdwijnen achter reusachtige leliestengels; appelen en rapen groeien op doeken uit
tot kinderkoppen, soms worden bloemtafereelen slechts eene plompe aanbeveling
van het genre, door de reusachtige, stijllooze vormen, waarin de best geschilderde
voorwerpen zich onderscheiden. Elk trekke hier zijne les uit, naar welgevallen.
Gebeurt het nu dat, door a f z i j n v a n l u c h t uit de voorstellingen, de kleurlooze
reproductie (in dit opzicht) soms beter voldoet dan het oorspronkelijke werk, zoo
moet men toch anders toegeven, dat in 't algemeen de illustraties in den catalogus
niet dan als eene zwakke herinnering aan de voorgestelde
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tafereelen kunnen dienen, hetgeen bij voorbeeld het geval is bij de afbeelding van
Portaels' ernstige en aandoenlijke Magdalena; de afbeelding in den Catalogus geeft
een zeer slecht denkbeeld van het kunstwerk.
Van 't P o r t r e t en 't S t i l l e v e n - voorzeker zeer alledaagsche onderwerpen overspringende op het minst alledaagsche, namelijk de h i s t o r i s c h e s c h i l d e r i j ,
moeten wij bekennen dat in de Belgisch-Nederlandsche afdeelingen niet veel te rapen
valt.
Wij hebben bovendien de g e w i j d e onderwerpen hierboven reeds aangeroerd.
Alleen de bekrompen geest van classificatie sluit die uit van het historievak. Het
classeeren kan alleen nuttig zijn om elkaar spoediger te verstaan. Maar evenals vele
voortbrengselen van dichtkunst, zoowel ballade, romance als klein-heldendicht,
zoowel historische roman, als romantische historie kunnen worden genoemd,
eveneens kunnen wij b.v.J. De Vriendt's Vereering der Moeder Gods (reeds genoemd),
Van der Ouderaa's monumentaal geschilderde en gecomponeerde Terugkeer van
Golgotha, Janssens' werk en vele anderen tot tweeërlei klassen rekenen.
In andere afdeelingen, b.v. in Oostenrijk, waar de ongewijde geschiedenis meer
onderwerpen heeft opgeleverd, laten de genres zich beter uit elkaar kennen.
Doch waar wil men al classeerende P. Verhaert's Barmhertige Samaritaan toe
rekenen?....
Een drieluik, laag van formaat; borstbeelden van levensgrootte. Op 't midden: eene
zwierige vrouwenfiguur van aanlokkelijke schoonheid en daarneven kop en borst
van eenen als vastenavondzot verkleede jongeling. Deze beiden buigen zich (blijk-
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baar van 't bal komend) over het lijk van eenen grijsaard; links op 't luik: een oude
man, rechts: eene oude vrouw, naar het midden den rug keerend, beiden in de lezing
van den bijbel verzonken. Dat is dus de Barmhertigheid (van onzen tijd?)
gekarakteriseerd!
Men ziet dit is eene hulde aan ‘Het Leven een dans!’
Leven de barmhertige vastenavond-gekken! En weg met de Schriftlezers! De
eersten zijn de oprechte menschenvrienden, de laatsten zijn slechts huichelaars. Zulk
eene eenzijdigheid, die veel op boos opzet gelijkt, hadden wij zeker van den schilder
der Matrozen en der zwierige Salonfiguren, en den nabootser van Frans Hals, niet
verwacht. Het is een der getuigen van de armoede of buitensporigheid van gedachten
waaraan onze schilders veelal lijden en waarvan onze tentoonstelling weer getuigt.
Wij willen aan de virtuositeit, waarmede Verhaert's drieluik is gepenseeld,
geenszins te kort doen, maar zijn werk is een diepgevoelenden, wezenlijken kunstenaar
onwaardig.
Max Nordau zou zulk ‘symbolisme’, zonder eenigen twijfel onder de voorbeelden
van Entartung (Dégénérescence) hebben aangeteekend.
Hoe gelukkig zijn wij nog enkele mannen te bezitten, die van het symbolisme, de
algemeene geschiedenis en die der beide Nederlanden in 't bijzonder, een beter gebruik
weten te maken.
‘Le grand art en Belgique manque de soldats.’ Doch gaarne zouden wij bij
Schaefels (Maria de Medicis) en niet minder bij zijn Panorama, Vincke
(Torquemada), Siberdt (Rizzio) en anderen nu ook eens willen blijven stilstaan. Maar
de Bestuurder der
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Warande gunt ons onverbiddelijk slechts een ‘winzig’ klein plaatsje voor onze
beschouwingen; wij moeten ons daarom bij eenige trekken, bij enkele wenken bepalen.
Zoo is ons dan ook eene verdere beoordeeling van het Landschap en eene
behoorlijke vergelijking van zijne beoefenaren nog moeielijker, dewijl de historische
schilderijen en de half historische zich toch meer in onzen werkkring sluiten dan de
overige genres. Erkentelijk zouden wij stilstaan bij het schoone werk van Taco
Mesdag jr. (Winter en Oogst), Hens (Windvlagen), A.J. Heymans' keur van werken
(in 't bijzonder De Poel), Farasijn, Van Aken, al is hij ook wat vuil, enz. enz.
Doch wij moeten het opgeven.
Eenige vruchten van beeldsnijkunst kunnen wij voorzeker nog bewonderend
noemen.
Wij moeten ons echter, om vele redenen, ook hier bij enkele wenken bepalen.
Vooreerst zijn vele dezer werken in de afgeloopen jaren reeds bij hun eerste
verschijnen door ons besproken; verder is en blijft onze hoofdgrief, dat deze
monumentale kunst, door velen weinig monumentaal wordt behandeld, en dat wij
ons steeds te beklagen hebben over voorstellingen zoo plomp of gemeen en smakeloos,
dat zij ons doen ijzen en beven bij de gedachte dat zij konden beginnen te leven.
Geheel het tegenovergestelde dus van den indruk welke de kunst van Phidias maakte.
't Is wel waar dat aan vele beeldwerken de herinnering aan dit eigenlijk leven
ontbreekt, en de onthutsing daardoor wordt gestild; doch in alle geval wordt in de
beeldhouwkunst zoozeer gezondigd tegen de eerste begrippen van haar karakter, dat
de aan-
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blik harer vruchten ons slechts zeer weinig genot bereidt.
Het herlezen der voorschriften en beschouwingen van Winkelmann en Lessing,
over de grenzen der kunst, zou aan onze jonge beeldhouwers van groot nut kunnen
wezen. Wij behoeven die mannen niet stipt te gehoorzamen, want reeds hunne
heidensche richting kan in onze meer christelijke kunsttheorie niet passen, maar
hunne begrippen van monumentale schoonheid in 't algemeen kunnen toch heden
nog grooten dienst bewijzen.
En niet alleen dit; maar zelfs van de meer industriëele beeldhouwkunst der Italianen,
gelijk zij zich in de Italiaansche afdeeling der Nijverheidszalen ten toon spreidt, is
nog een en ander voor onze nog steeds naar de uitdrukking der schoonheid zoekende
beeldhouwers te leeren. Waarschuwen moeten wij echter daarbij tegen de
kinderachtige, Italiaansche bewerking van strikjes en lintjes en kantjes, waaraan het
groote publiek zich vergaapt. Dit bewijzen de briefjes die de kinderkopjes met zulke
kleingeestigheid bewerkt, als meer dan een dozijn malen ‘vendu’ aankondigen.
Om reden dat er door onze Belgisch-Nederlandsche kunstenaren zoo bloedweinig
in de bouwkunst is voorgebracht, kunnen wij gerust het bezien der daartoe aangewezen
muurvlakken opgeven.
Wanneer wij nu ten slotte ons nog eens omwenden en den blik links en rechts door
de groote ruimte laten waren, moeten wij bekennen, dat de moeite die men zich heeft
gegeven, om eene oprechte deelneming der F r a n s c h e n voor de Tentoonstelling
te verkrijgen, niet onbeloond is gebleven, en dat voorzeker de fransche afdeeling
hier ‘den vogel heeft
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afgeschoten’; hoewel de beleefde vertegenwoordiger van Frankrijk zeer voorkomend
verzekerde, dat, ‘indien de Commissie aan de eigene Belgische kunstenaars de
schoone muurvlakken had ter beschikking gesteld welke zij aan de fransche kunst
heeft overgelaten, voorzeker eerstgenoemden zouden hebben gezegevierd.’
Dit laten wij aan ieders oordeel over, zeer dankbaar voor alle moeite, welke de
Commissie zich voor het welgelukken der onderneming heeft gegeven, en alleen
maar hopende, dat bij eene volgende gelegenheid de Catalogus (gelijk elders dikwerf
genoeg voorkwam) zoo moge worden ingericht, dat hij meer op de zoekende en
studeerende ware kunstliefhebbers zij berekend, om hun de studie der zalen te
vergemakkelijken.
A. DE TICHELER.
Wij laten, gelijk in de vorige aflevering nu de overige ruimte aan den heer Pol de
Mont ter verdere bespreking der ‘Gebruikskunst’.
Red.

De Gebruikskunst in de Wereldtentoonstelling te Antwerpen(1).
(Slot.)
Van den Hak op den Tak.
Geen geregelde behandeling van een homogeen onderwerp; slechts de vlugge
bewerking van een

(1) Zie bl. 429.
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handvolletje verspreide aanteekeningen over kunst en gebruikskunst in de tweede
Wereldtentoonstelling te Antwerpen.
En vooreerst - de monumentale gevel, uitgevoerd door de Compagnie centrale
van Haine-St.-Pierre naar de plans van den bouwmeester F. Truyman. Daargelaten
nog, dat het centrale gedeelte van dezen monumentalen gevel, veel te laag van steek,
geenszins zoo indrukwekkend kan heeten als wij zulks hadden mogen wenschen, terwijl het toch niet zoo moeilijke geweest ware, den grooten 45 meters hoogen
middenkoepel niet onmiddellijk op de acht zuilen in samengestelden styl, maar op
een tusschenverdieping van een twintigtal meters hoogte op te zetten, - moet het mij
in de allereerste plaats van het hart, dat het geheel, hoezeer dan ook, volgens de Revue
de l'Exposition universelle d'Anvers, nr 24, 26 Augustus, 1893, conçu dans un style
classique, een bewering die ik niet zoo dadelijk zou willen onderschrijven, grootelijks
zondigt door een vooral in bouwwerken onvergeeflijk gebrek aan logica. Noch van
de beide ook al monumentale trappen in ciment, welke, van weerszijden den koepel,
naar de beide koninklijke loggia's geleiden, noch van het traditioneele Antigonusslot,
dat, verguld, de campanilla des koepels uitmaakt, vat ik de logische ‘reden van
bestaan’. De beide tot bakens ingerichte zijtorens, en zelfs de tot fonteinbakken
strekkende scheepsboegen, uitstekende in den muur naast de beide trappen, laat ik
onverlet, de eerste - omdat zij nu eenmaal tot de onvermijdelijke ornamenten van
tentoonstellingsgevels schijnen te moeten behooren, de andere - omdat zij, te
Antwerpen, reeds lang door Bakelmans, den anders zeer artistieken bouw-
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meester van de Nationale Bank, in de mode zijn gebracht.
Waar ik echter géen vrede mee hebben kán, dat is met de barokke, barbaarsche,
al te pronkerige polychromeering van koepel en hoofdingang. Vooral bij den
zoogezegden antieken styl past deze irokeezenbeschildering wel het allerminst.
Sprak ik daar niet van logica?
Ook de heeren scheppers van standbeelden en gedenkteekens verliezen dezen
gouden regel, dat er voor niets, wat niets ‘doet’, plaats is of mag wezen in een
kunstwerk, maar al te dikwijls uit het oog.
Te Elsene onthulde men, geen veertien dagen geleden, het door den beeldhouwer
Samuel en den bouwmeester de Vestel voltooide monument tot verheerlijking van
Charles de Coster.
Het architecturale gedeelte bestaat uit een soort van zerk, opgericht onder de
neerhangende takken van een treurwilg.
Een steen van dien vorm nu, van achter geheel onbehouwen of althans zonder
eenig inschrift, kan ik mij niet denken, - rechtstaande in den grond, maar alleen leunende tegen of bevestigd in den muur van eenig gebouw..., of... ook, liggende op
den grond, dood eenvoudig.
Ik weet wel..... de beelden! Ja, de allerliefst opgevatte en talentvol gemodeleerde
beelden van Uylenspiegel en zijn liefje, Nele, kregen een plaats op een soort van
kornis onder het medaillon van den schrijver... Ergo... de steen moest rechtopstaan,
enz.! Goed! Doch dit ontzenuwt geenszins de kritiek, opgesloten in deze vraag:
‘Waarom den eigenlijken steen, de geheele basis van het gedenkteeken,
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behandeld, niet als een kunstwerk op zich zelf, maar als een eenvoudig dekoratief
bijstuk van een geheel.. dat men thans zoekt?’
Hoeveel oorspronkelijker, dichterlijker, warer tevens, ware het niet geweest, het
aardige vrijerspaar te zetten... ergens op een dier houten draaiboomen, waarmede
onze Vlaamsche boeren hun boomgaards sluiten, of op een heuveltje, of op een hoop
steenen, een puinhoop, b.v., waarop men, heel logisch, het medaillon van de Coster
hadde kunnen nederleggen?
Denk u zulk een monument onder een wilg te midden van een mooi grasplein...
en zeg mij, of het niet ‘gelungen’ ware?
Overigens, nog andere kleinere fouten ontsieren het werk van Samuel en de Vestel.
Zoo vat ik maar niet, wat de koppen van Lamme Goedzak en van de heks Katelijne
komen doen even boven de kapiteelen der beide kolommen, die het fronton schragen?
Daar zijn toch geen vensters aangebracht, en nu hooren die beide koppen al even
weinig tot het geheel als de blauwe-steen van het architecturaal gedeelte op zich zelf
tot eenig ander...
Van den hak op den tak?
Ik wijk af van mijn onderwerp, in zooverre althans, dat ik niet meer spreek van
de Antwerpsche tentoonstelling of van de gebruikskunst!!
Gauw, even terug op mijn post, en... vergeef!
Van de vele paviljoenen van allen aard en allerlei bestemming, opgericht in de
tentoonstellingstuinen, verdienen met eere te worden genoemd, het allerliefste,
moorsche moskeetje, prijkend, in al de elegantie zijner torentjes en in al de naïeve
pracht van zijn kleurenbariolage, tusschen den ingang der Kaïrostraat en
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de Glasblazerij; dan het als Zwitsersch landhuis opgevatte proefhuis der bierbrouwerij
van de firma Wielemans-Ceuppens, rechts van den ouden ingang tot de tuinen van
het Paleis voor Nijverheid; en eindelijk, vooral, de wel ontoereikend beschilderde,
maar streng in oud-duitschen bouwstijl opgevatte biertaveerne, Zur Stadt Frankfurt.
Deze taveerne is, in haar soort, uiterst fraai; ook de geheele inboedel, bij uitzondering
misschien van enkel de ijzeren luchters, is voortreffelijk. Mooi ware het, zoo de stad
Antwerpen deze taveerne aankocht, om ze b.v. in het heerlijke stedepark, daar ergens
op het graspleintje achter het van Beers-gedenkteeken, met het hooge balkon naar
den kant van den vijver en de Sint-Jozefskerk, te laten oprichten.
De meeste andere paviljoenen in den tuin - daarbij begrepen het afschuwlijk leelijke
gebouw van het Kongo-muzeüm, zoo groot als het is, zijn niet geschikt om een
hoogen dunk te geven van den smaak der hedendaagsche opvolgers van Appelmans
en de Vriendt...
Deze opmerking, waartoe ik mij in geweten verplicht acht, gelieven de heeren
architecten, die al die mooiigheden waarschijnlijk na een slapeloozen nacht hebben
ontworpen, mij ten goede te houden!
Gelukkig dat Oud-Antwerpen, het wijd en zijd geroemde en beroemde
Oud-Antwerpen, ons voor zooveel smakeloosheden als b.v. den
Kemmerich-reklametoren en de American-building ruimschoots vergoeding schenkt.
Oud-Antwerpen: hier ten minste hebben wij te doen met een welafgerond,
harmonieus geheel; hier bevinden wij ons in een midden, waar - al werkte slechts
éen bouwmeester aan deze creatie mede -
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de heeren van passer en winkelhaak kunnen leeren, hoe schoonheid geenszins
onvereenigbaar is met logica.
Een pastiche, och ja! Beter en juister nog: een geheele verzameling van pastiches,
jawel! Heet het éen enkel groot plagiaat, zoo gij wilt, en nog zal ik u niet tegenspreken.
Doch zulk een plagiaat weegt op tegen een oorspronkelijke kunstconceptie van meer,
veel meer dan gewone verdienste.
De logica, de niet door menschen ‘gewilde’, maar uit de gebeurtenissen zelven
ontstane logica der kunstontwikkeling - in Oud-Antwerpen kan men ze leeren
begrijpen, beter misschien dan in de beste werken van mannen als Viollet le Duc,
Reichensperger, Gürlitt, enz..... Hoe de geheel-houten huizen plaats maakten voor
woningen met steenen benedenmuren en houten gevels; hoe men die gevels, én om
meer ruimte te winnen, én om meer sterkte te geven aan het geheel, liet
vooruitspringen in de straat, tot eerlang de roode baksteen, later de witte en blauwe
steen meer en meer algemeen in gebruik kwamen, - wie goede oogen in het hoofd
heeft, kan het hier leeren.
Voortreffelijk zijn ze gekozen, niet enkel in het voormalige Antwerpen, maar
tevens, zij 't ook meer zelden, te Mechelen en te Brugge, de stalen der onderscheiden
huisbouwstylen welke, van de 12e tot het einde der 16e eeuw in onze gewesten in
zwang waren. Van de eenvoudigste, eerste gotiek, tot den meest weelderigen vlamstyl,
van den soberen overgangsstyl uit de 15e tot den vlakaf renaissancestyl uit de 16e
eeuw, geeft Oud-Antwerpen ons uitmuntende voorbeelden.
Hoe, stuk voor stuk, sommige eigenaardige gebouwen in den loop der tijden, door
het telkens
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bijbouwen van nieuwe deelen, ontstonden, toont ons niet alleen het prachtige Sint
Jorishuis in de Borsestraet, maar tevens het eigenaardige oude Raadhuis met de
daaraan belendende Lakenhalle op de Groote Markt. Raadhuis en Lakenhal
dagteekenen van den aanvang der 13e eeuw, doch de Romaansche bogen van den
onderbouw dezer laatste laten ons veronderstellen, dat daar, ter plaatse, een gebouw
van nog vroeger dagteekening moet gestaan hebben.
Iets anders leeren wij uit den onregelmatigen aanleg der straten, iets, overigens,
waardoor al wie ooit Brugge bezoekt, zich zal of allerminst kán getroffen voelen,
namelijk - hoe de goedbegrepen aesthetiek der straat vergt, dat - moge de via strata
zelve ook al regelmatig getrokken wezen, de gevels der huizen toch niet, als éen rij
soldaten, op twee rechte, angstvallig juist gemeten parallellijnen oprijzen.
Wien viel het niet, storend en ontstemmend tevens, op, dat in onze ‘schoonste (?)’
moderne straten, geen of haast geen gevel - hoe overladen ook met allerlei ornamenten
- eenigszins in het oog springt? Voorbeeld: de Zuidstraat te Brussel, de Statiestraat
te Leuven, de Quellynstraat te Antwerpen.
In de onregelmatige straten en stegen van Brugge, Ieperen, Veurne, komt elk
geveltje, hoe klein en pover ook, tot zijn recht, verkrijgt er uitsprong en beteekenis,
leeft er als het ware zijn eigen leven en vertoont er naar lust zijn eigen karakter.
Intusschen, hoe voortreffelijk dit alles ook weze - van het maatschappelijke bestaan
onzer voorouders geeft de wijk Oud-Antwerpen toch geen voldoende denkbeeld.
Wel is daar een prachtig kader voorhanden, maar het verwachte en ook wel beloofde
geschiedkundige schilderij ontbreekt, zoo niet geheel, toch ál te zeer.
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De gekostumeerde bevolking van Oud-Antwerpen is niet talrijk genoeg. Buiten de
stadsspeelluyden, die zich de samenstelling van hun repertorium wel wat gemakkelijk
maken, en de prachtige kerels van het Hellebaardierskorps, krijgt men haast geen
Oud-Antwerpenaars in de straten te zien. Daarenboven - en déze kritiek betreft vooral
de maanden Juni en Juli, in den loop waarvan slechts twee steekspelen plaats vonden
- ontbreekt het, in Oud-Antwerpen, wat al te zeer aan feesten, die groote volksmassa's
op de been brengen, terwijl men ook uitmuntend uit tal van kleine historische
gebeurtenissen, in Mertens en Torfs opgeteekend, alsmede uit tal van oude, nu nog
of minstens tot vóór luttel jaren bestaande volksgewoonten, partij hadde kunnen
trekken.
Te betreuren is het, dat zoowel de kostumen der speelluyden als die der schenksters
uit den Aenghenamen Hof, alle dezelfde zijn, en mede dat vele opschriften, zoowel
op de uithangborden als in de huizen, in het opzicht van taalarchaïsme zooveel te
wenschen laten.
Wat betreft het tooneel, dat is, te midden van al het wezenlijk fraaie dat het omringt,
een ware vlek. De achtergrond, nabootsing van een praalboog van 1549, is onschoon
en ontneemt daarenboven, met zijn drie loggia's, kariatiden, enz., de mogelijkheid
der lokale illusie. Een eenvoudige tooneelestrade - zónder dien achtergrond - hadde
veel beter gepast.
Doch wat al aardige hoekjes, vooral in de stille morgenuren en in den
schemeravond, stemmen den bezoeker hier tot poëtisch mijmeren, vullen het gemoed
met de zachte melancholie der geleden tijden!
Het uitzicht op Capel en Godshuys; dat - van
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even vóor het zooeven besproken tooneel - op het Stadhuys vóor - en het overheerlijke
Schepenhuys recht van ons, zij zijn, evenals van vóor den gevel der Prenterye Den
Druiventros, een blik in de Borsestraet, om niet meer te vergeten! In mijn vorig schrijven sprak ik over gebruikskunst in de nijverheidshallen. Ook
in de Driejaarlijksche Tentoonstelling is die, zij 't ook niet ruim, vertegenwoordigd.
Onder de Vlamingen vind ik Thijs, onder de Franschen Carrière, Cazin, Chaplet,
Charpentier, Taxile Doat, Delaherche, Desbois, Garnier en Grandhomme, en vooral
Gallé.
Thijs zond een paar rijkgekleurde glasramen, welke ik reeds vroeger in een
tentoonstelling van Pour l'Art, te Brussel, ontmoette. Gallé zond vazen, flakons, enz.,
getuigend van een uiterst verfijnden en bepaald modernen smaak. Gaarne hadde ik
hier aangetroffen zijn in Pour l'Art geziene, in hout uitgevoerde meubelkas, waarvan
de bij uitstek keurige versieringen deze woorden van Maeterlinck uitdrukken: Je
vous apporte les fleurs manvaises de la lerre! Eenigszins Japansch van vorm en styl,
en dit is in mijn oog een gebrek, vertoont dit anders fraaie stuk op zijn okerkleurige
paneelen, in bleeke, ietwat ziekelijke, groene of bruine kleuren, een weelde van
motieven, doorntakken, distelbloemen, omfladderd door nachtelijke vlinders. en
bezocht door kerf- en kruipgedierte: zoovele herrinneringen als het ware aan een
boozen najaarsavond op een met onkruid doorwoekerd heideland.
Te Antwerpen nu stelde Gallé vazen ten toon, op de draaibank gedreven in kristal.
Wonderschoon, vooral de twee, dragende tot opschrift deze verzen - van de Vigny,
‘De groote wouden en de
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velden zijn uitgebreide schuilplaatsen,’ - van Sully Prudhomme, ‘Het uur waarop
geen riet en geen lischbloem nog roert.’
Merkwaardig de keuze gevlamd aardewerk van Delaherche, het paneel in gebakken
tegels van Carrière, Goudfazant en Stokrozen, uiterst levendig van kleur, de vazen
van Chéret, Charpentier, Dalpayret, Desbois.
Mooie smalt-schilderingen van Garnier en Grandhomme: een H. Maagd met het
Kindeken en een Schaking van Dejanira.
Mede zeer fraai de Phoebé op geëmailleerd porselein van Taxile Doat.
Fabry, dien ik mede in Pour l'Art leerde kennen, mis ik zeer. Gaarne hadde ik hier
aangetroffen eenige zijner tapijten, waarvan de levendig sprekende kleuren zoo
uitstekend de vaak zonderlinge gedachte dekken. Fabry is, met Gallé en Doat, een
wezenlijk artist. De invloed van Walter Crane, vooral in het verzinnelijken van
bloemen in menschelijke gedaante, moge nog zoo zeer vóor de hand liggen; het
goede voorbeeld, door den grooten Engelschen artist gegeven, moge zelfs verkeerd
begrepen blijken, o.a. waar Fabry het menschelijke figuur bepaald misvormt en
ontaardt ten behoeve van zijn festoen- en loofwerk; dit alles neemt niet weg, dat
groote dichterlijkheid en onmiskenbare nieuwheid meer dan éen zijner wonderbare,
als uit zoovele benauwde droomen geboren visies kenmerken, o.a. La Vierge anxieuse,
Les Automnales en La Vierge aux fleurs rouges. Merkwaardig in hooge mate is de
uitzonderlijke kracht van koloriet, aan al deze interessante, reeds een enkelen keer
vlakaf meesterlijke proeven eigen.
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Slechts met één woord nog repte ik van de brandschilders, o.a. van Garnier en
Grandhomme.
In de Fransche afdeeling der nijverheidstentoonstelling zijn de maîtres émailleurs
vrij wel vertegenwoordigd.
De firma Alex. Vaguer, Parijs, stelt een soort van kadertje ten toon, een op goud
geschilderde allegorie, La Vérité sortant du puits, hangend in een kunstrijk kader
ven geciseleerd zilver en ijzer, in Louis XV-styl. Drijfwerk van Brateau; émail van
Garnier en Grandhomme.
Het huis Charles Jean prijkt, evenals het huis Paul Soyer fils, beiden te Parijs, met
een geheelen voorraad brandschilderingen, meest op koper, émaux limousins. Zeer
te bewonderen, in de uitstalling van eerstgenoemd huis, een reproductie van Boticelli's
Maagd met het Kind, Sodoma's Eva, Mackart's Selene, alsmede een keuze
juweeldoosjes en bonbonnieres, in ijzer gevat of staal of zilver, voorstellende
miniatuurtjes van Fragonard en andere Fransche précieuzen. Soyer stelt hoofdzakelijk
eigen werk ten toon: zijn twee tegenhangers, Valkeniers te Paard, behooren tot het
fraaiste, wat in dït vak te Antwerpen te zien is. Ook zijn nabootsingen van kostbaar
porselein, altijd smalt op koper, zijn voortreffelijk.
Intusschen is er, in deze drie uitstallingen, nog heel wat meer te prijzen dan ik nu
reeds noemde. De aandacht van elken kunstliefhebber verdienen, bij Vaguer, de
allerliefste op ivoor geschilderde miniatuurtjes van vrouw Isbert, het mooie drijfwerk
in zilver van Brateau, De Engelsche Boodschap getiteld, en eenige ringen en
armbanden, mede gedreven door Brateau, en wel, zooals men het heet, dans la masse,
in de klomp zelf. Uiterst groote inspanning en zorg
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vergt zulk een arbeid. Niet min dan twee volle jaren blijft zulk een armband op de
werktafel. Na de lijn van het weer te geven teekenmodel te hebben doorboord, snijdt
men, in de klomp, de geheele voorstelling uit, om eindelijk af te ronden en te polijsten
- te ciseleeren in een woord. Bij Charles-Jean verdient gezien te worden een penduul
met kandelaars in gedreven zilver, uitgevoerd door Honoré. Niet alles wat de onderscheiden secties aan bronswerken en aan namaak van brons
opleveren, zal ik het wagen merkwaardig te heeten. Toch ware het niet rechtvaardig,
zoo ik niet melding maakte van de gepolychromeerde metalen, tentoongesteld door
L. Hottot en A. Charpentier van Parijs. Verre van mij, deze reeks beelden op éen lijn
te willen stellen met de reeds in mijn vorig artikel behandelde, tentoongesteld door
de groote firma's Susse, enz.. Men neme echter in aanmerking, dat deze métaux
polychromés, die het natuurlijke brons verbazend getrouw nabootsen, slechts half
zooveel kosten en nog minder als zuiver brons. Overigens, eenige dezer werken zijn
zeer artistiek; ik noem, onder de fraaiste, Een Araabsche Spinster, Een Araabsch
Visscher, Een Koopman van Jaffa, Een Fellahmeisje, Een Spaansche Bedelaar,
beelden van de beroemde Loïe Fuller en een groep Araabsche Ruiters, alles naar
modellen van Hottot zelf.
En hiermede beschouw ik deze wandeling door de Antwerpsche tentoonstelling
als voor goed gedaan. Alleen over wat een werkelijk kunstkarakter oplevert, wilde
ik spreken; dat ik van de overdaad van banale bazarartikelen, waarmede al de secties
zijn volgepropt, geen woord zou reppen, stond bij mij a priori vast.
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Blijde, ten slotte te kunnen vaststellen, dat de uitspraak der jury mijn eigen oordeel
meer dan éens heeft bevestigd, namelijk door het toewijzen van de hoogste
onderscheiding aan firma's, welke ik zelf als de eersten onder de besten had uitgekipt.
De lijst dezer bekroningen deelden de dagbladen mede.
POL DE MONT.
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Boekenkennis.
Het onderwijs in de Moedertaal, overgedrukt uit Noord en Zuid, Taalkundig
Tijdschrift voor de beide Nederlanden, 10e Jaargang. Kuilenburg, Blom en Olivierse.
De Heer Taco de Beer, leeraar aan eene Hoogere Burgerschool te Amsterdam,
ook hier te lande als een verdienstelijk schrijver gekend, heeft deze opstellen
opgedragen ‘aan leeraars en onderwijzers, schoolopzieners, leden van plaatselijke
schoolcommissiën en commissiën van toezicht, examen-commissiën en ouders van
schoolgaande kinderen’ ten einde hunne aandacht te vestigen op de gebreken, die
volgens zijne meening, het onderwijs in de Nederlandsche taal op de lagere scholen
aankleven en de oorzaak zijn van de weinig voldoende uitslagen van dat onderwijs
in Noord-Nederland,
Waren al de beweringen van den schrijver afdoende bewezen, dan zouden wij
Zuid-Nederlanders, die algemeen met het openbaar onderwijs in Noord-Nederland
hoog ingenomen zijn, onze zienswijze wel ietwat moeten temperen; doch, gelijk het
doorgaans geschiedt, ligt ook hier de waarheid tusschen beiden.
Nochtans is de Heer de B. niet de eenige, die de wonde heeft willen peilen; de
Heer Frantzen, leeraar aan het Gymnasium te Amsterdam, sluit zich bij hem aan, om
over de geringe kennis der moedertaal, welke de meeste leerlingen uit de lagere
school meebrengen, te klagen. Nog onlangs stelde Dr G. Kalff, die onze letterkunde
met twee degelijke werken verrijkt heeft en aan dezelfde inrichting werkzaam is, een
vertoog op, waarvan de slotsom hierop neerkomt: de Noord-Nederlanders kennen
hunne taal niet, zij spreken slecht en schrijven niet beter.
Blijkbaar bestaat hier overdrijving. De Zuid-Nederlanders, die de letterkundige
Congressen bezoeken, en niet minder zij, die Noord-Nederlandsche tijdschriften en
boeken lezen, zijn van een g e h e e l t e g e n o v e r g e s t e l d g e v o e l e n . Dat hoorde
ik nog dezer dagen van een paar kennissen, die door de toespraken, verhandelingen
en gesprekken, welke zij te Arnhem gehoord hadden, zoodanig geboeid waren, dat
zij slechts met moeite de woorden konden vinden om hunne geestdrift uit te drukken.
Het is waar. de Vlamingen en Brabanders zijn in
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dit opzicht niet verwend, doch dit belet niet dat zeer velen onder hen volkomen in
staat zijn om het kaf van het koren te scheiden.
De voornaamste grief tegen het lager onderwijs is volgens hooger genoemde
leeraars dat op de lagere school te veel aan dorre taalregels, doode wetenschap en te
weinig aan spreken en stellen gedaan wordt; met andere woorden, dat de kinderen
meer met verbuigingen, vervoegingen, zinsontleding, dan met goed lezen en het
gelezene schriftelijk of mondeling weergeven, bezig gehouden worden. Dit zou uit
de examens voortspruiten, waarbij algemeen uit het oog verloren wordt wat de
onderwijzer eigenlijk het best moet kennen; in plaats van de candidaten een moeilijk,
ingewikkeld stuk ter verklaring voor te leggen, zou het beter zijn hun een eenvoudig
schoolboek in de handen te geven, dan zouden zij ten minste hunnen aanleg tot en
hunne bekwaamheid in het vak kunnen toonen.
De beschuldigde onderwijzers lieten op hunne verdediging niet wachten; volgens
hen, en zij haalden voorbeelden aan, stelden de leeraars der Hoogere Burgerscholen
ook wel eens te zware eischen bij de examens tot toelating en eenigen onder hen
hetzelfde euvel nog al mank.
Uit die wederzijdsche aanklachten ontstond een pennestrijd, die door beide partijen
met volle overtuiging en eene prijzenswaarde hoffelijkheid gevoerd werd en tot
menig belangrijk opstel aanleiding gaf. Deze stukken heeft de Heer de B. verzameld,
toegelicht, besproken en van zijn standpunt wederlegd, zoodat het publiek in staat
gesteld is over de aangelegenheid uitspraak te doen.
Ofschoon denkelijk niemand onder ons lust zou hebben zich met dat geding in te
laten, want vooral in zake Nederlandsch bij het middelbaar onderwijs, zou men ons
de oude historie van den splinter en den balk kunnen opdisschen, durf ik toch het
lezen, het aandachtig lezen dier stukken aanbevelen, want schoolmannen kunnen er
nog al het een en ander, dat tot hunnen werkkring behoort, uit leeren.
Gent, October 1893.
J. MICHEELS.
Jan Broeckaert. De Vrijheerlijkheid van Moorsel, Gevergem en Wieze en hare
costumen, door JAN BROECKAERT. Dendermonde, De Schepper, 1894.
Reyntens. De gemeente Moorsel bij Aalst en hare geschiedenis, door OSCAR
REYNTENS. Gent, A. Siffer, 1892.
In werken over bijzondere plaatsen, geslachtkunde, familieaangelegenheden enz.
is België bijzonder rijk. Het zijn studiën die voortdurend haar nut doen. Het is beter
op een beperkt gebied iets nauwkeurigs, iets goeds en zekers te leveren, dan zich op
een uitgebreid terrein zonder behoorlijke voorbereiding te wagen.
Wij kennen den heer Broeckaert als een even vlijtigen als nauwkeurigen werker.
Zijn boek heeft daarom te nauwernood onze aanbeveling noodig.
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Op het gebied der gemeentegeschiedenis is hij geheel en al thuis. B. geeft een tekst
van de 17e eeuw, doch deze bewerkt naar costumen van 1380.
Deze is niet altijd gemakkelijk te verstaan, daarom ware een uitvoerig register wel
goed geweest.
Voorbeeld. Op bl. 69, van varkens gesproken, ‘den lueck niet kennen;’ ‘noot van
quaden luecke of van qualyck te vermakene;’ quaden lueck bederven die vruchten;
in quaden lueck bevonden worden, en zooal meer.
De heer Reyntens geeft meer geschiedenis: Leven van S. Gudula, Het Kasteel, De
geschiedenis der laatste eeuwen, enz., 194 nuttige bladzijden.
Spreekwoorden. Keur van Nederduitsche Spreekwoorden en dichterlijke
Zedelessen, uitgegeven door J.F. WILLEMS. Gent, drukkerij A. Siffer, 1892, 90 bl.
In den loop van het boekje noemt de schrijver het Dichterlijke spreuken, dat wil
zeggen: Gerijinde spreuken.
Zij zijn ruttig en aanbevelenswaard om door de jeugd uit het hoofd geleerd te
worden.
De schrijver volgt de ‘nieuwe’ spelling; daarmede zouden wij toch dreigen (no
88), reeknen (no 224) (voor rekenen) en niet reknen schrijven.
Crets. Zielsontboezemingen van JOZEF CRETS, kandidaat in wijsbegeerte en letteren.
Mechelen, 1894.
De heer Crets volgt Bilderdijk, die spreekt:
Mij is 't gevoel de bron, bij mij 't gevoelen dichten.

Laat hij nu Bilderdijk maar braaf studeeren. Zijn Huwelijksgedicht op bl. 32 is in 't
geheel niet slecht, ofschoon de loci communes er nog al talrijk in zijn. Daarin ligt
het verschil met Bilderdijks Echt.
In elk geval is het beter zijne ziel te ontboezemen dan zijnen boezem te ontzielen,
gelijk tegenwoordig het pessimistische ‘Noodlot’ aan de jongelingen voorschrijft,
volgens het welbekende woord
Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir,
La vie est un opprobre et la mort un devoir.’

Wij voor ons behooren niet tot de pessimistische bende en roepen liever uit:
‘Quand on a tout perdu enz.
On prend sa chemise et en fait un mouchoir....’

Damiaan. Liefde, door OPPENRAAY S.J. geschreven, door LOOSEN S.J. vertaald, viel
te 's Gravenhage toevallig in handen van een onzer medewerksters.
't Gedicht gelezen, de pen opgenomen en geschreven: ‘'k Heb mij de vrijheid
veroorloofd, kennis te nemen van Oppenraay's schoon
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gedicht, in Loosen's onberispelijken vorm; het is mij zulk een genot geweest, dat ik
onmiddellijk een exemplaar voor eigen bezit bestelde en niet zal nalaten het meer
algemeen bekend te helpen maken.....’
Dit alles was 't werk van eene ademhaling.
Die grossen Welträtsel. Philosophie der Natur. Allen denkenden Naturfreunden
dargeboten von TILMANN PESCH, S.J. Zweite, verbesserte Auflage. Zwei Bände. gr.
8o (XL u. 1416 S.) M. 18; geb. M. 22. Freiburg im Breisgau. Herder. Fr. 22½. Fl.
11¼.
Bovenstaand werk werd door de katholieke en niet-katholieke pers als een
meesterstuk begroet. Een Universiteitsprofessor slaakt in het Literaturblatt van Gotha
een noodkreet, en roept zijne ambtgenooten te wapen om den aanval af te weren, en
de wetenschap te beschermen tegen de Jezuïeten, welke druk bezig zijn haar tot de
ouderwetsche en ongerijmde stelsels der duistere middeleeuwen terug te voeren.
Deze spijtige woorden laten den indruk vermoeden, dien het boek in de geleerde
kringen heeft gemaakt. De Duitsche wetenschap slaat met een van angst bevangen
oog de vorderingen der scholastieke wijsbegeerte gade, en vreest eene nederlaag, te
vergelijken met de nederlaag der geschiedschrijvers over de hervorming, bij het
verschijnen van het beroemde werk van wijlen Mgr. Janssen.
Het boek behandelt het gebied der philosophie, door de grenzen der zichtbare,
stoffelijke wereld bepaald. De philosophie der natuur of de Cosmologie tracht de
verschijnselen der stoffelijke wereld uit hunne laatste oorzaken te verklaren, en op
deze wijze de talrijke raadselen, welke onze nieuwsgierigheid gaande maken
wetenschappelijk op te lossen.
De oude natuurphilosophie is alleen in staat ons omtrent deze raadselen voldoende
in te lichten, terwijl de moderne stelsels het antwoord op de gestelde vragen schuldig
blijven, of den vorschenden geest op gevaarvolle dwaalwegen voeren.
Ziedaar de tweevoudige stelling, welke de schrijver met keur van argumenten op
wetenschappelijke en tevens heldere en bevattelijke wijze betoogt.
Vooreerst laten wij een algemeen overzicht van den rijken inhoud volgen.
De eerste band bevat de philosophische uitlegging der natuurverschijnselen. Hij
bespreekt in vier onderdeelen: 1. Het recht van bestaan van de philosophische
beschouwing der natuur. (bl. 9-141). 2. De cosmologie en de grondbegrippen (stof,
kracht, wet, doel) der natuurwetenschap. (bl. 142-279). 3. De verklaring der stoffelijke
verschijnselen volgens de nieuwere natuurphilosophie. (bl. 280-541). 4. Verklaring
derzelfde verschijnselen volgens de peripatetische cosmologie: de natuur van de stof;
eigenschappen en betrekkingen der lichamen; worden en vergaan; biologie;
anthropologie; oorsprong der dingen. (bl. 542-779).
De tweede band bestaat uit twee deelen:
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1. De monistische wereldbeschouwing der nieuwere natuurphilosophie. (bl. 3-283).
2. Het dualisme der peripatetische wereldbeschouwing. God in zijne verhouding tot
den mensch; de mensch in zijne betrekking met God. (bl. 284-490).
Om in ons overzicht niet te breedvoerig te worden, moeten wij ons bij enkele
punten bepalen. Vooreerst wijzen wij op het negatieve deel der verhandeling, op de
wederlegging der talrijke dwalingen, welke in Duitschland vooral geleerd en verspreid
worden. Volkomen meester van zijn onderwerp door eene diepe kennis der natuur
en der wijsbegeerte, weet de schrijver met buitengewone klaarheid de valsche stelsels
te ontleden, de argumenten van hun bedriegelijken schijn te ontdoen, den zinledigen
woordenpraal naar waarde te schatten; hij ontdekt onmiddellijk de zwakke zijde van
den tegenstander, en legt zijn gemis aan goede trouw of aan logica bloot. De
woordvoerders der nieuwere wetenschap met hunne verschillende soms tegenstrijdige
meeningen en stelsels, trekken in bonte rij voor de oogen van den lezer voorbij, en
brengen hem tot de overtuiging, dat zij op het gebied der cosmologie schipbreuk
geleden, alles omvergehaald, maar niets degelijks hebben opgebouwd.
Het mecanisme, het dynamisme, het atomisme, het monisme en pantheïsme, de
valsche stelsels over de afstamming van den mensch verschijnen beurtelings voor
de vierschaar van het gezond verstand en de ervaring, om, ondanks de pleitreden van
hunne verdedigers, veroordeeld te worden.
En dit vonnis is zonder appél, omdat de schrijver zijne tegenstanders met hunne
eigene wapens bestrijdt; niet alleen gebruikt hij wijsgeerige argumenten, maar ook
de feiten der ervaring, de gegevens der natuurwetenschappen dienen om zijne
conclusie te staven.
Het verwijt dat de oude philosophie, ten gevolge van hare gebrekkige kennis der
natuur, en het gemis van noodige hulpmiddelen onbevoegd is, om op het gebied der
ervaringswetenschap een oordeel te vellen - dit verwijt treft den schrijver niet, die
én als wijsgeer én als natuurkundige zijn sporen heeft verdiend.
Iedere bladzijde van het boek legt getuigenis af, van zijne uitgebreide kennis der
natuur- en scheikunde en van hare vorderingen, van zijne bekendheid met de oude,
nieuwe en jongste werken op dit gebied, met de historische ontwikkeling der laatste
dwalingen, en het is waarlijk zijne schuld niet, indien hij moet bevestigen dat de
nieuwere stelsels, onder een weidschen naam, vóór eeuwen reeds gekende en
veroordeelde dwalingen aan de markt brengen.
De wederlegging der dwaling is een zijdelingsch betoog der waarheid. De onmacht
der hedendaagsche stelsels op het gebied der cosmologie noopt ons bij de oude
philosophie de oplossing der wereld- en levensraadselen te zoeken; zij geeft ons een
voldoend antwoord op de gestelde vragen, en leert de beginselen in welke de oplossing
hare verklaring vindt.
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Uiterst leerzaam is het hoofdstuk, waarin de schrijver de grondbegrippen der
natuurwetenschap aan een wetenschappelijk onderzoek onderwerpt. Terwijl de
nieuwere philosophie deze tot gebrekkige, willekeurige, soms bespottelijke
voorstellingen herleidt en daarom in het duistere ronddoolt, geeft de scholastiek
heldere bepalingen, duidelijke inlichtingen en afdoende bewijzen, welke ook nog
heden der wetenschap, ondanks hare vorderingen, ten goede komen. Dit moge blijken
uit één voorbeeld; men kent de vreemde en onzinnige stelsels tot welke het
diereninstinct en zijne verrassende werkingen hebben aanleiding gegeven; men zag
in de dieren levenlooze werktuigen of wezens met rede en verstand begaafd. Wie
daarentegen de verklaring van deze feiten bij de scholastieken leest, zal geen
oogenblik aarzelen haar voldoende en wetenschappelijk gewettigd te vinden.
Men kan de krachten in de natuur verspreid in levendige kracht en in spankracht
verdeelen, met dien verstande dat de som van beide soorten steeds gelijk blijft. Waar
werkende kracht verdwijnt ontstaat dezelfde hoeveelheid spankracht, en omgekeerd
de verdwijnende spankracht (arbeidsvoorraad) wordt in gelijke hoeveelheid levendige
kracht (arbeidsverlichting) omgezet. Hieruit volgt dat de som der in de natuur
aanwezige krachten nog vermeerdert, noch vermindert, want spanning en beweging
kunnen onmogelijk uit niets ontstaan, gelijk het onmogelijk is door eene natuurkracht
de stof te scheppen of te vernietigen.
Bovenstaand beginsel ‘van het behoud der kracht’, door de natuurkundigen van
onze eeuw als eene der uitstekende ontdekkingen geroemd, strookt volkomen met
de leer der middeleeuwsche wijsgeeren:
De oude philosophie stelde als beginsel op, dat het werken der natuurdingen van
eene passende opwekking en begeleiding der beweging in de ruimte afhangt; dat
hunne werkzaamheid de beweging vordert gelijk hun wezen de uitgebreidheid.
Het onderscheid tusschen spankracht (potentia) en werkende kracht (activitas)
was bij de wijsgeeren overbekend, alsmede het verschil tusschen krachtvoorraad
(nisus ad motum) en levendige kracht (impetus).
Daarbij komt dat de kern van het beginsel aan Aristoteles werd ontleend. De
mechanische krachtvoorraad, welke den grondslag vormt van alle stoffelijke
werkzaamheid is noch voor vermeerdering, noch voor vermindering vatbaar, omdat,
zegt Mayer, de beweegkracht niet kan ontstaan uit niets.
De oude philosophie gaf eene diepere verklaring met te wijzen op het bekende
beginsel: ‘quidquid est in effectu est in causa’; ‘omne quod fit, fit a sibi simili’.
De natuurphilosophie voert den denkenden geest over de grenzen der ervaring tot
een hooger gebied, waar de laatste gronden en oorzaken der verschijnselen verborgen
liggen. De natuurkundigen zijn in staat ons belangrijke mededeelingen te doen over
de feiten en wetten, welke zij waarnemen, maar zij blijven noodzakelijk bij de
oppervlakte der dingen; zoolang zij weigeren de oplossing der vraagstukken in eene
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hoogere sfeer op te sporen, zal hun de wetenschappelijke verklaring van de stoffelijke
wereld ontgaan. De cosmologie moet ons in het gebied der metaphysica binnen
voeren; op deze voorwaarde zal zij de natuurwetenschappen voltooien, en den
grondslag leggen van de ware wereld- en levensbeschouwing.
Dit laatste punt is het onderwerp van het tweede boekdeel, dat wij in een volgend
opstel wenschen te bespreken.
Dr. A. DUPONT.
Rheinische Geschichtsblätter. Onder dezen titel verschijnt sedert Mei l.l. een
tijdschrift voor geschiedenis, taal en oudheden van den Midden- en Neder-Rijn, wat
aan de behoefte van Rijnlands beschaafde bevolking wenscht te voldoen, zonder
buitengewone geleerdheid na te streven. Het verschijnt 12 maal 's jaars, in 32
bladzijden. De prijs is 4 mk = fr. 5. - Redacteurs zijn: A. Minjon en Const. Koenen.
Dit tijdschrift is ook voor Nederland van belang, wegens de daarin voorkomende
studiën die zich over belgische bisdommen uitstrekken, als de kerkelijke geschiedenis
van Tongeren, enz. Onder de medewerkers vinden wij Dr. Fr. Görres, Dr. Rich. Pick,
Dr. K. Hummel, Dr. Ferd. Schmitz, Dr. J. Franck prof, te Bonn, Dr. P. Joerres, enz.
De volkseigenaardigheden bekleeden daarin eene ruime plaats.
N.B. Latere afleveringen worden ingewacht.
Red.
Allgemeine Sammlung niederdentscher Rätsel, nebst einigen andern mundarthchen
Rätselaufgaben und Auflösungen herausgegeben von Rudolf Eckart. Leipzig, Adolf
Weigel, 1894.
Een keurig net boekje ligt voor ons. Alweder eene kostbare bijdrage tot de
volksgeschiedenis in het noorden langs de kust.
Eckart heeft reeds Niederdeutsche Sprichw rter en een Lexikon der
niedersächsischen Schriftsteller uitgegeven. Hij was dus de man om de Raadsels te
bewerken.
Wij vinden er hier 1042 op 133 blz. Daartoe behoort vlijt en volharding. Alle
geleerd bijwerk is achterwege gebleven.. Daarom zal het boekje des te meer ertoe
dienen vroolijke uren nog vroolijker te doen worden.
Vroolijkheid, echte, gezonde goede luim is in onze dagen zeldzaam.
De meeste dichters (en hoevele andere kunstenaars niet!) hebben het weenen en
klagen tot tweede natuur, of affecteeren, weemoed, tranen van allerlei soort, als waren
wij nog in volle achttiende eeuw. We zouden wenschen eenen tweeden van Effen te
bezitten om die tranenapotheek belachelijk te maken. Leve de vreugde! Leve de
humor! Moge Eckart's boekje zich bij duizenden verbreiden, daar het ook bovendien
als gewestspraak zeer belangrijk is.
La langue flamande en France, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours,
par LOUIS DE BACKER. Gand, Siffer, 1893. 200 blz.
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De schrijver geeft een zeer goed overzicht van het gebruik der Nederlandsche taal
en de ontwikkeling harer dichtkunst in Noordelijk Frankrijk! Wij krijgen door dit
werk bij voorbeeld een beeld van de opkomst en den voortgang der Rederijkerskamers.
Ook bevat het een aantal goede wenken voor Walen die de nederlandsche taal willen
aanleeren.
De schrijver bewijst ten slotte dat het gebruik van het vlaamsch het bolwerk is
geweest tegen een aantal slechte leerstukken der nieuwere ‘beschaving’.
Het werk zij hiermede hartelijk aanbevolen.
Verschenen: De tweede vermeerderde uitgaaf van De Zwarte Zusters van
Dendermonde, door JAN BROECKAERT. Dendermonde, De Schepper-Filips. 1894.
Dit is een goed voorteeken en een hulde aan den schrijver. Menigeen heeft moeite
om het kosteloos tot eene eerste uitgave van zijn werk te brengen.
Woordenboek der Nederlandsche taal. Het woordenboek viert den 20n September
zijnen geboortedag. Voor ongeveer 30 jaren, den 20n September 1864, zag 't het
levenslicht.
Verschenen is, verleden week, van Letter A, Arguaan tot Azuur (aflevering 5 van
het tweede deel) bewerkt door Dr. A. Kluyver.
Men weet dat G en O tevens onder handen zijn.
E.J. Brill kondigt aan: De Rentmeester, oorspronkelijke roman van IDA KORN.
Verschenen: Handelingen van het XXIIe Nederlandsche Taal- en Letterkundig
Congres, gehouden te Arnhem den 29n, 30n en 31n Augustus 1893. Arnhem,
Gouda-Quint, 1894.
De Handelingen vormen een schoon boekdeel van 374 blz. De druk zoowel als
de Inhoud en De Lijst der sprekers, zijn goed verzorgd. Het uitzicht bestaat nu dat
men in 1895 te Antwerpen zal bijeenkomen.

Omroeper.
De Bernulphusgilde, opgericht in de stad Utrecht ter bevordering der kerkelijke
kunst, vierde onlangs het 25e jaar van haar bestaan. Dr Schaepman sprak bij die
gelegenheid eene schitterende redevoering uit, beginnende met de beschouwing der
mystieke beteekenis van het getal 25 en verder over de waarde van het symbolisme
in 't algemeen, waartoe hij de geschiedenis der oude volken, zoowel als die der
christelijke eeuwen aan de opmerkzaamheid zijner hoorders liet voorbijtrekken.
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Ten slotte herdacht hij vervolgens eenige bijzondere mannen, welke hun leven lang
het oog op de ontwikkeling der kerkelijke kunst gericht hadden.
De redevoering vindt men in zijn geheel afgedrukt in het dagblad Het Centrum,
van den 17n Juli, no 3082.
De jury der tentoonstelling van Schoone Kunsten te Antwerpen heeft de volgende
belooningen uitgereikt.
De groote gouden medalie of eere-medalie aan den heer Juliaan De Vriendt
(medebestuurder der Dietsche Warande). Dezelfde groote medalie is toegekend aan
den hollandschen Blommers en Alma Tadema, aan Ouless en Millais (Engeland);
Brozik (Oostenrijk); Gérome, Dubois en mevr. de Mont-Breton (Frankrijk),
Verheyden, A. Struys, Paul De Vigne en graaf de Lalaing.
De volgende Beigische kunstenaars hebben de medalie van 1e klas bekomen: de
heeren Vanaise, Frans van Leemputten, Den Duyts, Rosier en Rosseels.
R. Wagner. Men schrijft uit Bayreuth, dat het publiek wat de Wagner-voorstellingen
bezoekt elk jaar meer uitziet als eene groote menigte nieuwsgierigen dan als
wezenlijke nastrevers van het volkomenste wat de dramatisch-lyrische kunst in onzen
tijd kan toonen. De Amerikanen bij voorbeeld vloeien dit jaar over. De Duitschers
verdwijnen meer dan ooit in de menigte. Mevrouw Cosima had dan ook meer slim
dan vaderlandslievend de rol van Elsa in Lohengrin aan de Amerikaansche zangeres
Nordica en die van Ortrud aan de engelsche Brehma opgedragen.
't Is toch bekend dat men voor den geheel gemeenzaam geworden Lohengrin
allerminst buitealandsche krachten noodig heeft.
Maar; wat wilt ge? De speculatiegeest is aan de orde van den dag.
De Duitschers worden hier zoozeer door de vreemdelingen verdrongen, dat
sommige herbergiers noodig achten, aan hunne deuren bekend te maken: ‘Hier wird
Deutsch gesprochen’.
Mr. H. Viotta ziet echter (Gids van Aug. 1894, bl 344) in dien menschenvloed
niet anders dan het bewijs: ‘dat de macht der kunst nog groot is, zoo zij zich slechts
in hare ware gedaante, in haar volle schoonheid vertoont; dat zij geheel op e i g e n
k r a c h t vertrouwend en zich niet tot i n d u s t r i ë e l e o n d e r n e m i n g
v e r l a g e n d nog het vermogen bezit.... den mensch met een door n i e t s
g e ë v e n a a r d e z a l i g h e i d (!) te vervullen.’
Die ‘zaligheid’ is ondertusschen individueel. Daar zijn stervelingen die beweren,
dat de ‘zaligheid’ zelfs, door de hoogste schoonheid der kunst verkregen achter staat
bij het onmiddellijk verkeer met God, uitgedrukt in de woorden: ‘Zoo gij mij van
ganscher harte zoekt, zal ik mij ook laten vinden.’
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Of de Wagner'sche schoonheden den zoeker den allerkortsten weg tot die
‘ongeëvenaarde zaligheid’ wijzen, blijft voor velen eene vraag...
Antwerpen. Men kondigt een Groot Vlaamsch Festival aan, hetwelk uit drieërlei
groote muziekuitvoeringen zal bestaan.
Ter gelegenheid eener feestviering voor het 75jarig bestaan de openbare lagere
scholen zijn door 12 à 1300 stemmen uitgevoerd: De volksliederen van Duitschland,
Nederland, Engeland, Frankrijk en België zelve, deels unisono deels polyphonisch
voorgedragen en met orkestbegeleiding.
Bij dezelfde gelegenheid hoorde men eenen Marsch van Lassen, de van
Ryswycks-cantate van Benoit en een koor met solo's afgewisseld getiteld: De Triomf
van het Licht, muziek van Lenaerts.
Welk licht hier wordt bedoeld, blijkt niet uit het gedicht. Er heerscht eene groote
kracht van.... declamatie in de verzen. ‘De Beschavers’ roepen uit: ‘Het wordt Licht’;
De ‘arme moeder, de weezen, mannen en vrouwen’ roepen ‘Dank, Dankl’ En ‘De
Menschheid’ juicht toe: ‘Gegroet, o Licht! Gegroet!’
Doch bij den lezer blijft eene zekere duisternis over.
Koninklijke Vlaamsche Academie. De Heeren Vander Haeghen en Arnold,
boekbewaarders der bibliotheek van Gent, leggen aan de academie een hs. voor
getiteld Cronicke van Brabant, uit de eerste jaren der 15e eeuw. De schrijver noemt
zich Hendrik van Merchtem. Dr. A. De Vos draagt een gedicht voor getiteld De
Moeder.
De heer F. Vander Haeghen deelt verder aan de academie een ontwerp mede ter
schepping van eenen wereldcatalogus aller ooit verschenen boeken, voor zoover zij
in openbare boekerijen voorhanden zijn.
Nieuw dagblad. Wij ontvingen den zevenden Augustus het volgend bericht.
Brussel, 18 Juli 1894.
Geachte Heer,
Den 1 Oogst a.s. zal het nieuw dagblad, Het Vlaamsche Volk, verschijnen. Wij
beoogen door dit blad de heropbeuring van onzen stam onder verstandelijk, zedelijk
en stoffelijk oogpunt... Alle voorzorgen zijn genomen om het blad volkomen en
spoedig op de hoogte te houden van alle nieuwstijdingen, markten, handels- en
beursberichten, zoodanig dat Het Vlaamsche Volk niets te wenschen zal laten en
onder alle opzichten de beste fransche bladen zal evenaren...
Wij verstouten ons eenen oproep aan uwe welwillendheid en hulpvaardigheid te
doen, om mee te werken tot het welslagen der vaderlandsche onderneming. Enz.
(Onderteekend):
De Beheerder-afgeveerdigde
C. MEYFROIDT.
Wij hebben tot heden 8 Oogst geene proeve van het blad ontvangen.
RED.
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Gedachtenis.
† L.H. Van Ryswyck's dood heeft allen smartelijk getroffen, die, met den overledene,
‘van goeden wil’, van opstrevenden zin, van oprechte trouw zijn, en daarbij het
kunstenaars talent der rede lief hebben.
De broeder van Door en Jan, de oom van den tegenwoordigen burgemeester van
Antwerpen, laat eene merkwaardige plaats onvervuld.
Daar zijn er niet velen die zoo veel deugden in zich vereenigen als hij, zoo
onbevangen van oordeel, zoo dichterlijk van aanleg, zoo hartelijk van familiegeest
zijn, zoo onpartijdig in openbare vraagstukken, zoo naarstig voor de grondlegging
of ondersteuning van gezelschappen die zijne gedachten vertegenwoordigende, hem
mochten overleven (Meeting, Davidsfonds, Nederduitsche Bond, Voor taal en kunst).
Alle partijen verzamelden zich dan den 27n Juli l.l. bij zijn graf, alwaar door Dr.
H. Claeys, Coremans, Heuvelmans, Meeus, Venesoen, Kennis, Jos. Janssens, Eerw.
Stoops, welsprekende redevoeringen werden gehouden. De overledene was 72 jaar
oud. Dat hij ruste in vrede!
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Bijlagen.
Gedenkteeken Thomas à Kempis.
De Dietsche Warande heeft reeds herhaaldelijk blijken gegeven te willen medewerken
tot de eer van den onsterfelijken Thomas à Kempis. De Heeren Becker, S.J. en Dr.
F. Jostes leverden daarover in den laatsten tijd belangrijke bijdragen in hare bladen.
Het onderstaande moge niet alleen aan onze Nederlandsche, maar ook aan onze
Belgische, Duitsche en andere lezers levendige belangstelling inboezemen.
WEDSTRIJD geopend voor buiten- zoowel als binnenlandsche kunstenaars door
eene Commissie bestaande uit de heeren: L.B. Mulder, Kan. Deken en Pastoor,
Wolvega, Voorzitter; B. Van den Berg, Pastoor, Deventer, Secretaris; B.F. Mulder,
Pastoor, Dalfsen, (Overleden); W.F. Weitjens, Pastoor, Joure, Penningmeester; G.J.J.
Kerstens, Pastoor, Workum, N.A. Van Balen, Pastoor, Zwolle, H.F. Schoemaker,
Pastoor, Arnhem, F.J. Weitjes, Pastoor, Lattrop.

Programma voor den wedstrijd.
Er wordt gevraagd: een grafmonument, waarin, achter traliën, het gebeente van
Thomas zal rusten.
Het bovengedeelte moet een plastische voorstelling bevatten - in reliëf of ronde
bosse - van Thomas à Kempis, geknield voor den Kruisdragenden Christus.
De leidende gedachte is deze: de Christus spreekt tot den schrijver der Navolging
de Woorden: ‘Die Mij volgt wandelt niet in de duisternis.’ (Evangelie van den H.
Joannes VIII, 12.) Met deze woorden begint het eerste Hoofdstuk van het boek der
Imitatie. In de oude chronyken, die
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van dit werk gewagen, wordt het steeds genoemd: het boek, dat begint: ‘die Mij
volgt.’ Dit volgen van Christus bestaat volgens Thomas à Kempis in het dragen van
het Kruis. Het verheven hoofdstuk XII van het tweede boek, dat deze idee op
onvergelijkelijke wijze vertolkt, heet dan ook: Van den Koninklijken weg van het
H. Kruis. - 2. Het geheele gedenkteeken moet in den Nederlandschen stijl van de
XVe eeuw ontworpen en in fraaien en duurzamen bergsteen, - zij het dan ook dat
van verschillende steensoorten worde gebruik gemaakt - worden uitgevoerd. - 3. Het
gedenkteeken zal worden geplaatst te Zwolle in de R.C. Kerk van den H. Michaël
in het Zuiderschip tegen den binnenmuur van den toren. Op franco aanvrage aan den
Secretaris der Jury, zal aan belanghebbenden gratis worden toegezonden een afdruk
van de architectonische teekening, waarop zijn afgebeeld plattegrond en opstand van
het hier bedoelde gedeelte der St Michaëlskerk. - 4. Zij, die aan dezen wedstrijd
wenschen deel te nemen, hebben daartoe in te zenden: 1o De architectonische
teekeningen van het geheele monument, t.w: a. plattegrond; b. opstand; c. doorsnede,
met aanduiding der constructie; d. de noodige détails; c. ensemble-teekening,
omvattende het geheele muurvlak met het daartegen geplaatste gedenkteeken en de
eventueel aan te brengen polychrome versiering van het overblijvende gedeelte van
dat muurvlak. - a, c en e te teekenen op 1 20, b op 1 10 en d op de helft der ware
grootte. 2o Plastisch uitgevoerde schetsen: a. van de groep of het reliëf, waarin de
figuren - als zij staande zouden zijn gemeten - minstens de hoogte van 70 cm. hebben;
b. den kop van Thomas à Kempis op ware grootte gemodelleerd. - 5. Bij de ontwerpen
moet worden gevoegd een raming der kosten, inbegrepen die der opstelling voor
rekening van den vervaardiger (en opgaaf der materialen): A. van de groep of het
reliëf; B. van het architectonisch gedeelte van het monument; doch niet van de
fundeeringen en besteigeringen en eventueele polychrome versiering. De kosten
mogen de som van f 10,000 (tien duizend gulden) niet te boven gaan. - 6. De
ontwerpen worden vrachtvrij ingewacht te Amsterdam, vóór den 15n Januari 1895.
Zij moeten zijn geteekend met een motto of spreuk, die herhaald moet zijn op een
verzegelden briefomslag, welke den naam en het adres van den vervaardiger bevat.
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Op dien briefomslag moet tevens genlaatst zijn een geheim teeken, dat na afloop van
den wedstrijd bij opvordering van het ingezonden ontwerp tot herkenning van den
eigenaar kan dienen. - 7. De inzendingen die niet streng anoniem zijn worden niet
tot mededinging aanvaard. - 8. Aan het best gekeurde ontwerp zal worden toegekend
een prijs van duizend gulden, en aan het in kunstwaarde hieraan volgende onderwerp,
een prijs van vijfhonderd gulden. - 9. In ieder geval zullen aan twee inzendingen de
uitgeloofde prijzen worden toegekend. - 10. De uitspraak der Jury zal plaats hebben
uiterlijk voor 15 Maart 1895, en wordt dadelijk in de voornaamste Nieuwsbladen
van Nederland en van het Buitenland bekend gemaakt. - 11. Door het uitbetalen der
prijzen wordt de Commissie eigenares van de bekroonde ontwerpen. Zij behoudt
zich het recht voor om verder naar welgevallen te handelen. Zij verbindt zich echter
om geen in dezen wedstrijd bekroond werk door anderen te doen uitvoeren. - 12. De
Jury bestaat uit de Heeren Dr. H.J.A.M. Schaepman, te Driebergen, voorzitter; Dr
P.J.H. Cuypers, te Amsterdam; Ad. Delvigne, te Brussel; G.W. van Heukelum, te
Jutphaas; Nic. Molenaar. te 's Gravenhage; Jhr. Mr. Victor de Stuers, te 's Gravenhage;
W.B.G. Molkenboer, te Amsterdam, Secretaris. Het is onnoodig hier nog eens bij te
voegen hoezeer wij deze zaak in de belangstelling onzer lezers en hunner vrienden
aanbevelen. Moge men met alle stoffelijke en zedelijke middelen dit schoon werk
te gemoet komen.
RED.

Wedstrijd voor Liederen.
De Belgische Volksbond, heeft eenen bestendigen keurraad van zes letterkundigen
(3 Walen en 3 Vlamingen) en van drie toonkundigen aangesteld, om eene geregelde
goedkoope uitgave te stichten van antisocialistische volksliederen, zoowel
oorspronkelijk van woorden en muziek, als toegepast op in zwang komende
straatwijzen. Daartoe schrijft de Bond een wedstrijd uit, eenen voor oorspronkelijke
liederen (prijs 50 fr. voor de woorden, Fransche of Vlaamsche, en 50 fr. voor de
muziek), en eenen voor de toepassing van antisocialistische gedichten op nieuwe
straatwijzen (prijs 20 fr.).

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

571
Eerstgemelde prijskamp blijft open tot 1 Januari; de tweede wordt gesloten zoohaast
er een degelijk gedicht is ingekomen.
De Volkshond behoudt zich het recht alle ingezonden stukken in druk te geven.
Hij schrijft onder dezelfde voorwaarden eenen buitengewonen prijskamp uit voor
een algemeen bondslied, dat in opwekkende volkstaal het doel van den Belgischen
Volksbond uiteenzet; het moet namelijk de opbeuring van den werkmansstand in de
getrouwheid aan de noodzakelijke grondvesten der samenleving: Godsdienst,
Huisgezin en Eigendom, bevatten. Men wende zich aan:
R. Schrijvers, schrijver, Waaistraat, 1, Leuven. De antwoorden mogen enkel een
kenspreuk dragen, en een gesloten omslag die van buiten die kenspreuk herhaalt
onder het opschrift: O o r s p r o n k e l i j k e v o l k s l i e d e r e n , t o e g e p a s t e
v o l k s l i e d e r e n of bondslied en van binnen den naam en het adres van den schrijver
vermeldt. De oorspronkelijke volksliederen en het bondslied moeten vergezeld gaan
van oorspronkelijk muziek; de toegepaste volksliederen van het volksmuziek, waar
zij op gemaakt zijn.

Het Bidden.
Heere! Gij wilt dat wij ons tot U wenden: ‘Den kloppenden zult Gij opendoen!’
En zij die bidden - komen tot den Vader,
En Christus kust hen met Zijn vredezoen!
Uw oor is steeds geopend voor hun klagen,
O God, en nimmer biedt G'een steen voor brood.
Zij die gelooven, kunnen lasten dragen,
Die voor een ander zijn ten val en dood!
O leer ons bidden, leer ons smeeken, Vader!
En laat uw Geest verzuchten in ons hart
Die fluistert toch in ons het ‘Abba Vader’.
En heelt en troost ons in de diepste smart.
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Wanneer een traan van rouw over de zonde
Ons oog ontrolt, o spreek dan van genâ!
Wees onze hoop in onze stervensstonde,
Door 't dierbaar, heilig bloed van Golgotha.
M. ZUBLI V.D. BERCH V. HEEMSTEDE.

De Bloem zonder Vlek.
Zinnebeeld.
IENS, op een koelen zomeruchtend
Trad ik door eene lustwarand
Vol liefelijke kronkelwegen,
Met bloemen aller kleur beplant.
Doch, waar het gretig oog zich wendde,
't Ontwaarde nergens, ach! niet een'
Op welker kruin bij de eêlste kleuren
Ook tevens geene vlek verscheen!
Die vlek miskleurde 't eerste scheutjen,
Klom langs den stam op ieder blad,
En toen de knopjes openzwollen,
Geen kelkje dat zijn vlek niet had.
Ook velen bogen reeds den stengel,
Ontsluierden 't ontsierde hoofd,
En 't scheen zij stonden droef te treuren
Om haren blos zoo haast verdoofd.
Wellicht vooreer de kille winter
Haar bloeiselkleed zal nederslaan,
Ach! zullen zij door eigen kwijnen
Gevallen zijn, tot stof vergaan...
Zoo dacht ik. En, terwijl, droefgeestig,
Een traan mij rolde van 't gezicht,
Had ik mijn schreden langzaam verder
In d' uitgestrekten tuin gericht;
Toen eensklaps, zie wat lieve bloeme
Heft ginds haar hoofd zoo prachtvol op?
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Hoe sneeuwwit glimmen hare blaadjes
Door 't zilver van een dauwendrop?
Neen! Neen! Haar blos is niet ontluisterd;
Neen! zonder vlek is hare kleur,
Schoon is haar kelk, haar stengel rijzig,
Haar wasem loutere ambergeur.
Maar gloort zij boven de andre bloemen
En wordt haar naam alom verbreid,
Toch mint zij hare zustren teeder,
Toch is haar luister niet benijd.
Zij zucht en juicht met hare zustren
Als 't wreed orkaan hun onheil brengt,
Of als de vriendelijke hemel
Hun dauwend zappig voedsel plengt.
Voor eigen heil moet zij niet beven;
De wind die bloemen nedervelt,
Voelt bij haar voet zijn woede zinken:
Voor haar geen moordend stormgeweld,
Maar eeuwig zachte morgenluchten,
Maar zefier die in 't loover speelt,
Wijl 't nachtegaaltje rond haar klapwiekt
En tooverende liedjes kweelt.
En hoe, hoe zou zij rampen kennen?
Is niet der heemlen grootste geest
Om haar te minnen, haar te schutten,
Van eeuwigheid bestemd geweest?
Nog lag het onder de aard verscholen,
Toen reeds een Engel nedergleed,
Die de aardkorst zachtjes openbrekend
Het wordend bloempjen kiemen deed.
En als de zon haar gloênde schichten
Op 't smachtend kruid der tuinen schoot,
En als de donkerzwarte hemel
Bij stroomen water nedergoot,
Dan spreidde hij zijn blonde wiekjes
Zoo kommervol op 't bloempjen uit,
Dan dekte hij haar bange twijgen
Voor middaghitt' of windgefluit.
En toen de bloem naar voedzap dorstend,
Reeds 't hoofd ontademd hangen liet,
Ziet gij angstvallig nederknielend
Daar nevens 't bloempjen d' Engel niet?
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Ah! zie zijn hart zoo hevig kloppend,
Zijn handen op de borst vereend,
Zijn oogen traanvol opwaarts blikken...
Verhoor, o God, een Engel weent!
Zie op zijn smeeken 't beekje ontspringen,
Dat sedert staag haar stam besproeit,
Speelt, murmelt, keert in lieve bochtjes,
Door zoo veel schoonheid vastgeboeid.
Het knopje was dra bloeiselzwanger,
Gekoesterd bij een lentezon,
En 't ging aan ieder 't kelkjen toonen
Waarin Natuur zich zelf verwon.
Dan, dan bracht hij, de bloeme streelend,
Zijn englenlipjes blozend rood
Haar knopjen bij: 't was op dit kussen
Dat zij haar maagdenkelk ontsloot.
Hoor nu haar zustren blijde juichen;
De gansche bloemtuin is verheugd;
Zie de Englen bij haar nederdalen:
Hun aanzicht glimt van gulle vreugd:
‘Wie is zij welker hoofd zoo edel
Daar oprijst uit die wildernis?
Bij welker ongekende schoonheid
Het lelienschoon slechts schaduw is?’
Zoo klonk het lied der hemelingen,
Zoo zongen zij des bloempjes lof;
Zoo galmd' hun ieder plantje tegen,
Zoo juichte gansch de bloemenhof.
En 't scheen, ik hoorde nog hun tonen
Terwijl mijn oog wellustiglijk
Gevest bleef op 't aanminnig bloempjen,
In 't mos een diamant gelijk.
En dan, helaas! dan sloeg ik d' oogen
Van haar op de andere bloemen neêr;
Ik zag ze ontluiken, treuren, vallen,
En snikkend sprak ik tot den Heer:
‘O God! zal zoo veel schoons verslensen?
Zal deze bloem zoo rein, zoo eêl,
Niet doen dan kiemen, bloeien, sterven,
Niet hebben dan haar zustren deel?’
Ik zweeg bedroefd: een engelstemme
Klonk honigzoet van uit de bloem:
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‘Zou zij ontkleuren, zij verslensen,
Zij, zij der schepping eeuwge roem!
Neen, neen, zij zal geen kwijnen kennen;
Geen vuige worm, geen wreed venijn
Zal zich met hare bladen voeden,
Geen sterven zal haar aandeel zijn.
Maar als de zomer heen zal snellen,
En 't gure weder loeien zal,
Door englenhanden opgenomen
Verlaat zij dan dit tranendal.
Dan, pronkjuweel van 's hemels Eden,
(En niet het aandeel van een graf),
Zal zij op starrentronen schittren
Naast Hem die haar het aanzijn gaf.
Doch hier gaat nooit haar naam verloren,
Hier blijft ze als wonder van 't gebloemt,
Als evenbeeld der reinheid zelve
Voor eeuwig in den tuin beroemd.’
En eens, (o mocht hij haast aanbreken
Die groote langgewenschte dag,
Die eindelijk die blijde tijding
Aan 't wachtend menschdom brengen mag),
Eens zal door gansch het aardruim klinken
De grootsche stem van Godes tolk:
‘Geloof, zal hij ontzagvol spreken,
Val neêr, geloof, o christenvolk!
Zij welker schoon en aard en Hemel
Verstomde, droeg nooit op 't gelaat
De oneedle vlek die bij haar kiemen
Op ieder bloem gebrandmerkt staat!...’
En op die godspraak, als de donder,
Die buldrend door de wolken rolt,
Zal 't lied der Kristnen opwaarts bonzen...
Hun liefste wenschen zijn vervold.
L. HAEREN, S.J.

De schrijver van bovenstaande legende is kort geleden godvruchtig in den Heer
ontslapen. Hij die in zijne jonge jaren deze frissche hulde aan zijne teergeliefde
Moeder Maria opdroeg, Pater Leopold Haeren, werd te Turnhout geboren den 9
Augusti 1831. Na zijne humaniora voleind te hebben
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in zijne geboortestad, trad hij den 24 September 1852 het Proefhuis van Drongen
binnen. De jongelingen wier minzame en geleerde meester hij was, in de colleges
van Luik, Gent, Turnhout, Antwerpen en Bergen, hadden in hem eenen wijzen en
getrouwen vriend, en zij zullen hem bij God niet vergeten. Later scheen hij uit als
leeraar van wijsbegeerte en godgeleerdheid, te Leuven, en als rektor van het O.L.
Vrouw-college in onze koophandelstad. Jammer was het dat de bekommeringen
aldaar zijne zwakke gezondheid langzaam krenkten, zoodat zijne oversten verplicht
waren hem naar Aarlen te verplaatsen, met de hoop hem daar te zien herleven. Maar
God had het anders geschikt: Pater Leopold Haeren ontsliep aldaar den 30 October
1892, in den ouderdom van pas 61 jaren.
Dit dichtstuk is gedagteekend van 't jaar 1854. Een der jonge gezellen van Pater
Haeren zond het aan Hendrik Conscience, en deze uitte er zijn gevoelen over met
deze woorden: Die man is dichter! - Spijtig genoeg is het dat de ootmoedigheid des
dichters hem wederhield zijne zoo bekoorlijke lettervruchten in 't licht te geven.
J.-F. KIECKENS, S.J.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

577

Zedegeschiedenis.
Waalsche Invloed in Limburg,
door A. Gittée.
HET Land van Luik begreep, benevens een zeker aantal Waalsche steden, elf
Nederduitsche, voor welke, zooals bekend is, de burgemeesters van Hoei en Tongeren
in de vergaderingen van den raad als tolken optraden. Nagenoeg gansch de
tegenwoordige provincie Limburg behoorde dus tot het Prinsbisdom. In hoeverre
heeft de vereeniging met het Waalsche bestanddeel op het Limburgsch invloed
uitgeoefend?
Deze vraag beantwoorden behoort voorzeker tot de meest ingewikkelde
vraagpunten der geschiedenis: daartoe ontbreken mij velen oodige documenten. Dat
zulke invloed werkelijk bestaat, wil ik aantoonen in dit opstelletje, hetwelk intusschen
veel bescheidener is dan de titel zou doen gelooven. Ik meen namelijk - hier druk ik
er nogmaals op, dat ik mij enkel uit liefhebberij met land en menschen in Limburg
heb bezig gehouden - dat er sporen van dezen invloed in de hedendaagsche volkstaal
terug te vinden zijn. Deze hier in de aandacht van meer bevoegden aanbevelen, is
het doel der volgende regelen.
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Het lange samenwonen met de Walen onder een zelfde hoofd heeft namelijk zekere
bepaald Waalsche woorden in de Limburgsche volkstaal, meer bijzonder in die der
stad Hasselt, doen overgaan. Zoo heet een kooi door geheel Limburg galjoen. Vorm
en klemtoon doen denken aan het Luiksch gaïoule; in geen onzer Zuid-Nederlandsche
dialecten kent men voor het voorwerp in quaestie een ander dan een Germaansch
woord. Het ware gewaagd de vraag in dezen zin te beslissen, daar het Romaansche
woord nog bij Kiliaen voorkomt; toch is het niet onmogelijk, dat dit laatste zich in
Limburg in leven wist te houden, juist wegens de nabijheid van, en de betrekkingen
met de Waalsche bevolking.
Meer beslist meen ik dergelijke gevolgtrekking te mogen uitspreken voor hetgeen
sommige gewassen aangaat. Zekere onder deze vinden wij in beide dialecten met
denzelfden - of ongeveer denzelfden - naam terug. Elke Oost-Vlaming zou de
verwondering deelen waarmede ik stekelbeziën te Hasselt krousele hoorde noemen.
Men denkt onwillekeurig aan het Luiksche grusale (fr. groseille), niettegenstaande
de verplaatsing van den klemtoon, waarbij misschien èn het Luiksche èn het
Limburgsche woord beide tot een Germaansche bron zijn terug te brengen. Toch is
dit laatste weer in de overige Vlaamsche gewesten verloren gegaan.
Kornoule of de vruchten van den kornoeljeboom zijn - zooveel ik weet - onder
het volk bekend slechts in Limburg en bij de Walen.
Dan, mijn taalkennis schoot volstrekt te kort om den naam te verklaren, waarmede
de reseda in Limburg genoemd wordt. Deze plant heet te Hasselt roejendjip
(gesproken met Fransche j). Niemand wist mij aan een oplossing te helpen. Immers,
over het
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algemeen hebben de personen die zich met locale geschiedenis bezig houden - en
met genoegen vermeld ik hier dat de kleine stad Hasselt er verscheidene telt met een
goeden naam in de wetenschappelijke wereld - hebben wel de staatkundige lotgevallen
der plaats gestudeerd, weten b.v. wat er gebeurde onder dit of dat beheer, hoeveel
maal de stad belegerd werd, hoe lang het beleg duurde, hoeveel mannen sneuvelden,
welke verwoestingen er alsdan aangericht werden, maar de geschiedenis van de
alledaagsche levenswijze door de eeuwen heen is nog slechts van jongen datum;
nagaan hoe de mensch gekomen is tot den gedachtenschat, op den tegenwoordigen
tijd in zijn geest aanwezig, is gewis een aantrekkelijke studie, doch eerst in onze
dagen vooropgesteld geworden als een waardiger voorwerp van onderzoek dan de
geschiedenis der veldslagen. In deze opzoekingen is de volkstaal namelijk van het
hoogste gewicht, en, wil men de geschiedenis van eenig voorwerp op een bepaalde
plaats onderzoeken, de volksterm geeft niet zelden schatbare vingerwijzingen die op
het spoor kunnen brengen van den oorsprong. Ook op planten - vaak kultuurplanten
- laten zich dergelijke opzoekingen dikwijls toepassen.
Welnu, ik geloof me niet te ver te wagen als ik zeg dat de even gestelde vraag
omtrent ons Hasseltsch woord menigeen in verlegenheid zou brengen. De klemtoon,
op de laatste lettergreep, is weer een vingerwijzing in een romaansche richting en
inderdaad schuilt in roejendjip nogmaals een Waalsch woord. Te Luik, te Charleroi
en in Brabant heet nog heden de reseda rose d'Egypte. Deze naam herinnert aan den
oorsprong der plant; het schijnt dat zij uit Egypte tot ons is gekomen; wanneer, is
echter niet bekend. Het mag zonderling schijnen, waarom zij als een ‘roos’ werd
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aangezien. Is het wellicht om haar fijnen geur? De zaak laat zich niet beslissen. Zeker
is het, dat de term in de Waalsche provinciën en in Limburg bestaat, en dat de
Limburgers hem van hun Waalsche buren ontleenden.
Op welke wijze?
Andere vraag vol bezwaren. Hier zijn niets dan gissingen mogelijk. Dat de
Limburgsche bloemkweekers of bloemliefhebbers sommige planten bij hun Waalsche
vakgenooten leerden kennen, en dat met de zaak de naam overging, is wel de
eenvoudigste en natuurlijkste verklaring. Intusschen mag men de betrekkingen welke
te allen tijde tusschen Luik en Limburg bestonden en nog bestaan, niet onderschatten
Ten gevolge der vereeniging van een Nederduitsch gewest met een Waalsch, met
het administratief overwicht van dit laatste, moesten betrekkingen geboren worden,
die op de ontwikkeling van handel en nijverheid hun invloed deden gelden, en deze
betrekkingen moeten zeer gewichtig geweest zijn, te oordeelen naar de banden welke
nog heden de beide gewesten aan elkaar hechten. Zeer vele Limburgsche familiën,
te Hasselt en te Tongeren hoofdzakelijk, zijn verwant met Luiksche, en reeds vroeg
moeten de beide bevolkingen zekere elementen aan elkander hebben afgestaan. De
Limburgers vormen, om een reden die voor de hand ligt, verreweg het aanzienlijkste
gedeelte van de Vlamingen in de groote Walenstad aanwezig, en de Vlaamsche
namen die men in deze laatste in menigte aantreft, hebben vaak een Limburgschen
vorm. Het is opmerkelijk, hoezeer de kermis van de Limburgsche hoofdplaats door
de Walen gevolgd wordt. Het zuiden der provincie zelf bevat verder nog eenige
Waalsche dorpen. Tusschen beide bevolkingen bestaat een soort van ruiling met de
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kinderen, welke door hun ouders in de Waalsche of Vlaamsche stad geplaatst worden,
met het inzicht om hen de vreemde taal te doen aanleeren. Aan de onderwijsgestichten
te Hasselt zijn de Waalsche kinderen talrijk. Van de andere zijde wordt de Luiksche
Academie door de Limburgsche jeugd druk bezocht. Weinige zijn de Hasselaars die
niet eens een kijkje gingen nemen in de gezellige en vroolijke Walenhoofdstad, en
nog elken zondag oefent zij, wegens dit karakter, een machtige aantrekking uit op
alle Limburgers die een aangenamen dag wenschen door te brengen.
De Limburgsche markten voorzien verder de meer aan nijverheid gewijde Waalsche
provincie met zeer gewaardeerde landbouwproducten. Meer bijzonder worden de
Hasseltsche en Tongersche markten door de Walen regelmatig gevolgd. De
Limburgsche boter en eieren, alsook het gevogelte, zijn zeer gezochte
handelsartikelen. Elken dins- en vrijdag kan men te Hasselt de Waalsche opkoopers
den prijs der ter markt gebrachte koopwaar hooren bedingen, in Limburgsch dialect
natuurlijk, dat ze wel is waar met hun Waalsche keel radbraken, doch trots zijn
moeilijkheden, menigmaal genoegzaam kennen om zich te redden. Zulke
betrekkingen, waardoor de landbouwvoortbrengselen van Limburg bij de Walen
doordrongen, moeten veel ouder zijn dan de spoorlijn die beide steden verbindt: en
deze gevolgtrekking laat zich staven door een kinderlijk geloof, waarin men in geen
geval een verzinsel mag zoeken van de jongere geslachten.
Vraagt een kind te Hasselt, van waar zijn broertje of zusje komt, zoo zal de moeder
of vader, immer bezorgd om dit geheim voor den kleinen vraagstaart te verbergen,
hem antwoorden dat het ‘de badrós is die het gebracht heeft’. Bij het naderen der
gewichtige
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gebeurtenis, zal men eens ‘aan de badrós spreken’. De badróssen, d.i. de Luiksche
bottresses, zijn dus de kinderbrengsters te Hasselt; ‘zij rapen ze op in de koolputten,
en daarom zijn de arme schepseltjes, als ze pas op de wereld komen, heel zwart, en
moeten wit geschrobd of gewasschen worden.’ Evenals elders de kinderaanbrenger,
is de badrós in zulke omstandigheden een kwaadaardig wezen: want, zij heeft de
arme moeder haar been ‘overgehouwen’, d.i. gebroken. Zulk is de vorm van het
geboortesprookje te Hasselt; ook in Haspengouw (zie RUTTEN, Haspengouwsch
Idioticon, i.v. hoelie) luidt het zoo.
In deze mythe kwam de badrós in de plaats der Germaansche Holla, en de koolput
verving de Germaansche kinderbron. Deze omvorming moet echter zeer oud zijn,
daar een mythe, hoezeer ook tot sprookje of zelfs eenvoudig gezegde geslonken, in
onzen tijd geen dergelijke veranderingen meer ondergaat. Zij wijst ons terug op een
vroeger tijdstip, waarin de Luiksche bottresse reeds te Hasselt bekend was, en zich
regelmatig hierheen begaf, ongetwijfeld wegens het bestaan van de betrekkingen
waarvan even sprake was.
Men zou, wilde men deze opzoekingen uitbreiden, zeker nog meer feiten vinden,
welke bewijzen dat al vroeg ontleeningen tusschen de beide gewesten moeten hebben
plaats gehad. Slechts ter loops willen wij nog vermelden, dat het Limburgsch zijn
Germaanschen term vrijen opgaf, en daarvoor het Romaansche caresseeren aannam.
Is het verder niet merkwaardig, dat de Limburgsche naam van den meikever beizab
ook in het
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Waalsch bizâwe(1) teruggevonden wordt? Dergelijke ontleeningen lokken vaak uit
tot verdere studie. Immers, zij toonen dikwijls welke invloeden tusschen verschilende
gewesten in vroeger eeuwen werkzaam waren, en openen in menig geval uitzichten
op de geschiedenis der beschaving. Bij middel van de vergelijkende taalstudie wist
SCHRADER in zijn schoon boek Urgeschichte und Sprachvergleichung den
gedachtenschat te bepalen, waarover onze voorouders, de oude Ariërs, beschikten,
en een beeld samen te stellen van hun stoffelijk en geestelijk leven. Geen feit is in
zulke studie a priori gering te achten, en in dit opzicht schuilen nog in de volkstaal
schatten, die naar een opgraver wachten. Wij bevelen dit punt warm aan in de
belangstelling der Limburgsche Maatschappij voor Letterkunde en Wetenschap, die
door opzoekingen van dezen aard zeker aan de wetenschap der zoo merkwaardige
en toch zoo verwaarloosde provincie gewichtige diensten zou bewijzen.

(1) Z. GRANDGAGNAGE. Dict. étymol de la langue Wallonne i.v. bizer.
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Kiezelsteenen.
Eene niet minder wijsgeerige dan dwaze geschiedenis.
door Dr. L.K.(1)
MENIGEEN, die den titel leest, zal het hoofd schudden en zeggen: ‘Hoe kan men zulk
een dom opschrift uitdenken, waarbij men zich in het geheel niets voor kan stellen?’
Welnu ja, mooi is het in geen geval, maar de kern der zaak ligt er in opgesloten; en
bovendien weet iedereen dat wijsbegeerte en dwaasheid in zeer nauw verband met
elkander staan. Ik doe een beroep op Nietzsche - misschien hebben mijne geachte
lezers reeds van hem gehoord? Goed. Of wel zij hebben nog niet van hem gehoord?
Des te beter. Hij, de man, die door velen als de grootste der wijsgeeren werd
beschouwd, schrijft ergens: ‘Aldus spreekt Zarathustra: ‘Er was een tijd, waarop de
geest een kameel werd.’ Tot daartoe Nietzsche. Laat ons aannemen dat in het volgend
verhaal de geest tot een kameel overging.
Eligius Kunzel was eenigen tijd te voren dertig jaar geworden, en had het,
oppervlakkig geoordeeld,

(1) Met vergunning der firma J.P. Bachem.
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nog niet verder gebracht dan tot correspondent van een groot handelshuis; maar
innerlijk voelde hij zich vrij wat rijper en grooter dan de Chinaas-appelen en sappige
zuidelijke vruchten, waarin zijne zaak handel dreef, ja zelfs waardig gelijk gesteld
te worden met de meest beteekenende mannen van alle eeuwen. Waarom? Omdat
hij wijsgeer was, niet van beroep (hij zou er zich altijd voor geschaamd hebben zijne
wetenschap als melkgevende koe te gebruiken), maar uit overtuiging of, ten minste
naar hij geloofde, door natuurlijken aanleg. Inderdaad, zoo men eene zekere
plechtigheid in optreden over het hoofd zag, dan liet Kunzel's verschijning geen
twijfel over aan de waarde van den innerlijken mensch, aangezien de principaal geen
dwaasheden aan zijne onderhoorigen veroorloofde. Aldus toch omscheef de heer
Otto Wohlgemuth de gerechtigde uitingen van het genie. Had hij slechts gedurfd,
die aartsspotter, dan zou hij zich waarschijnlijk zelfs vergrepen hebben aan den
langen neus van onzen Eligius, een dier neuzen, wier beteekenis men eerst op prijs
stelt, sedert men een Schiller heeft gehad.
Kunzel bezat intusschen een lichtpunt in zijn geest, dat het hem gemakkelijk
maakte de zorgen des aardschen levens met gelijkmoedigheid te dragen: en wel de
overtuiging van zijn beroep. Zij werd hem reeds vroegtijdig ingeplant. Nauwelijks
acht jaar oud maakte hij door zijne vrij ongelukkige gestalte, die van boven zeer
groot en van onderen bijna niets was, het verdriet zijner moeder uit. Doch peettante
Barbara, eene vrouw van groote ondervinding, legde de verklaring af: ‘Troost u,
Anna, de jongen zal het ver brengen. Hij wordt eenmaal een geleerde; de meeste
groote geleerden hebben
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dikke hoofden en dunne beenen.’ En de oude peetoom Jonas knikte toestemmend,
nam een snuifje, en zeide op diepzinnigen toon: ‘Ja, ja, zoo is het. Meestentijd toch
denkt men met het hoofd en niet met de beenen.’ Nu, de goede grijsaard was
ongetrouwd, en de mensch moest iets hebben waaraan zijn hart te hechten. Wij mogen
overigens niet verzwijgen, dat de lichamelijke mismaaktheid waaraan Eligius als
knaap leed, zich later eenigermate hersteld had. Niet dat hij een ‘mooie jongen’
geworden was, om eene uitdrukking te bezigen, die aan de jonge dames aangenaam
is;... maar hoe weinig waarlijk mooie menschen heeft men onder de mannen?
Op den 4n Juni 1893, maakte Eligius, nadat het kantoor gesloten was, met zijn
eenigen vriend, Frans Klaverzaad, eene wandeling door het park der stad. Hij had
dezen kameraad onder velen verkozen; want Frans bezat eene voortreffelijke
eigenschap, die hem boven al zijne vrouwelijke en de meeste zijner mannelijke
tijdgenooten deed uitblinken: hij verstond de kunst te zwijgen. Gelijk wij zullen zien,
sprak hij alleen dan wanneer hij geloofde zich te moeten verontschuldigen dat hij al
te lang zweeg. Hij was dus als geschapen tot den omgang met Kunzel. Eligius
namelijk, vol van diepzinnige gedachten, had van tijd tot tijd behoefte openhartig en
zonder omwegen te spreken; ongelukkig voor hem vond hij niet velen, die hem lieten
uitpraten en zelven geduldig den mond hielden.
‘Het is een bedroevend verschijnsel,’ aldus begon Kunzel, dat de wetenschap der
wijsbegeerte in onze dagen zulke geringe vorderingen maakt. Professor X en professor
Y zijn nog in leven, mannen van verdienste, die er zich aan laten gelegen
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liggen den roem van het duitsche volk als een volk van denkers op te houden, en
zoover mogelijk te verheffen; maar voor de overige heeren philosophen haal ik de
schouders op! Gij zult daar natuurlijk mede instemmen, beste vriend!’
‘O!’ zeide de toegesprokene: ‘ik geef u in het geheel geen gelijk. Het komt niet
bij mij op, mij te mengen in zaken, waarvan ik hoegenaamd geen verstand heb.’
‘Dan zult gij zeggen dat...’
‘Ik zeg volstrekt niets!’ antwoordde Frans Klaverzaad op gedempten toon.
‘Laat mij dan toch met rust!’ riep Kunzel ongeduldig uit. ‘Ik verlang hoegenaamd
niet dat gij spreekt. Begrijpt gij dan niet dat ik slechts een overgang zocht, om van
het eene punt op het andere te komen? De mensch, die zich op smaakvolle wijze wil
uitdrukken, moet toch een overgang gebruiken. Dus, om het nog eenmaal te zeggen,
gij zult misschien vragen: “Waarom schrijft gij zelf niet, mijnheer Kunzel? Gij bezit
toch kennis genoeg, en aan baanbrekende denkbeelden kan het u met uwe
bekwaamheden niet ontbreken. Legt niet reeds uw voorzitterschap der Algemeene
ontwikkelings-vereeniging u de verplichting op uwe pen aan het werk te zetten?”
Zeer zeker, beste Klaverzaad, het is hoogst natuurlijk mij zulke vragen te stellen.’
‘Maar ik stel ze volstrekt niet,’ zeide Frans, blijkbaar vreezende eene lange
verklaring te moeten geven.
Kunzel brak thans los: ‘Mijn waarde vriend, ik bid u om verschooning, maar met
u is het in den laatsten tijd nauwelijks meer uit te houden. Heb ik u tot vertrouweling
mijner meest verborgen
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gedachten gemaakt, opdat gij mij ieder oogenblik in de rede zoudt vallen?’
Ziende dat de bestrafte verlegen bleef zwijgen, hernam Eligius:
‘Ik geef toe, dat ik er dikwijls over nagedacht heb, of het niet doeltreffend zou zijn
eindelijk met eene kleine proef voor het publiek te treden. Er zijn zaken die mij sedert
lang bezighouden. Waarom zou ik mijne schoonste ontdekkingen door andere laten
wegkapen? Welnu, het is zeer wel mogelijk dat gij van mij zult hooren. Mijn streven
is natuurlijk de zaken ook voor het volk begrijpelijk te maken. Het is een verheven
taak de wetenschap onder den minderen stand te verspreiden. Gij verstaat immers
wel wat ik daarmede zeggen wil?’
‘Neen,’ antwoordde Klaverzaad bescheiden, ‘aan dat vak heb ik nog niets gedaan.’
En hij wierp een blik vol schuwe bewondering op zijnen geleerden vriend.
Inderdaad, op minder begaafde en zwakke geesten oefende Eligius Kunzel eene
onbegrensde heerschappij uit.
Lieve lezeres, zoo het verhaal u begint te vervelen, moet gij maar een weinig geduld
oefenen; de geschiedenis zal romantisch genoeg eindigen.
Enkele dagen later dan, zat Eligius, des morgens om half acht voor zijne schrijftafel.
Hij legde eenige boeken, waarin hij gebladerd had, ter zijde, doopte zijne pen in den
inktkoker en teekende daarop, in prachtig gedrukte letters, het volgende opschrift:
KRACHT EN STOF OF OVER HET WEZEN VAN DEN MENSCH.
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Hierna begon hij haastig te schrijven. Hij had van te voren alles grondig in zijne
hersenen omgewerkt.
‘Men neme een handvol fijngestampte kiezelsteenen.’
‘Binnen!’ riep Kunzel knorrig, want men had geklopt. Hij slingerde zijne pen weg,
en richtte zich, met de noodige woede over deze stoornis overeind. Een jong, bevallig
meisje, de dochter der eigenares van het huis, die weduwe was, trad de kamer binnen;
zij had de grootste achting voor dezen huurder, die reeds zoovele jaren bij hen was,
zoodat zij hem zelve zijne morgenkoffie bracht.
‘Goeden morgen, mijnheer Kunzel.’
‘Gelukkigen, goeden morgen, juffrouw Marieke,’ gaf hij haar met zijne
eigenaardige deftigheid ten antwoord. ‘Wat hebt gij?’ ging hij voort, na haar een
oogenblik opmerkzaam te hebben gadegeslagen. ‘Ontken het maar niet, gij hebt
geweend.’
‘Helaas! mijnheer Kunzel...’
‘Spreek ronduit met mij; gij weet dat gij in mij een vaderlijk vriend bezit.’
‘Ach! mijnheer Kunzel,’ snikte het meisje, ‘ik moet heden van hier vertrekken.’
‘Marieke!’
‘Men heeft aardigheden over ons beiden geklapt.’
‘Marieke!’ riep Eligius op dreigenden toon.
‘Men heeft gezegd...’ en hier hield zij al blozende een oogenblik stil; daarna ging
zij moediger voort. ‘Men heeft gezegd dat ik doodelijk verliefd was op u, of mij
althans zoo aanstelde. Aangezien gij eene verzekerde toekomst hebt, beweert men
dat ik mij de grootste moeite geef om uwe vrouw te worden.’

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

590
‘O!’ zeide Kunzel, gestreeld.
‘Het is de schandelijkste leugen, die ooit door lastertongen verspreid werd; maar
nauwelijks had moeder daarvan gehoord, of zij zeide mij: “Gij vertrekt morgen naar
tante Settke.” En als zij zich eenmaal iets in het hoofd gezet heeft, laat zij zich daarvan
niet weder afbrengen. Hoe zal ik het toch uithouden, zoo ver van huis en in dat akelige
gat?’ en zij begon wederom zachtkens te weenen.
Kunzel was een man van daden. Hij riep uit: ‘Stel u gerust, ik zal mij met de zaak
belasten,’ en stormde in de grootste opgewondenheid de kamer uit, zoodat de banden
van zijn chamber-cloack achter hem aanfladderden. Spoedig stond hij voor de deur
der huiskamer, hij klopte en werd verzocht binnen te treden.
De weduwe, die bezig was met een tang in de kachel te porren, gevoelde zich niet
weinig verbaasd over dit vroegtijdig bezoek, en monsterde zijn niet geheel en al
betamelijke kleeding met een bestraffenden blik, terwijl zij zich op de sofa nederzette.
Eligius, die zich niet bekommerde om kleine plichtplegingen, liet zich niet uit het
veld slaan, maar nam onmiddellijk het woord: ‘Het is met een pijnlijk gevoel, dat
mij tot in het diepst der ziel treft...’
‘Wees zoo goed plaats te nemen, mijnheer Kunzel,’ viel de weduwe hem op koelen
toon in de rede.
Hij bleef echter staan: ‘Het is, gelijk ik zeide met een zeer pijnlijk gevoel, dat ik
mij verplicht zie mij in de huiselijke aangelegenheden van anderen te mengen. Doch
daar waar mijn persoon eenmaal
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in eene zaak betrokken wordt, past het mij, ter wille van mijne waardigheid als man,
te spreken. Ellendige waschvrouwen,’ en hij maakte een verachtelijk gebaar met de
hand, ‘hebben zich aan den goeden naam uwer dochter vergrepen. Mevrouw Schmitz,
als vriend des huizes en als medebeschuldigde, richt ik de vraag tot u: ‘Zult gij
toegeven, of wel, zult gij den moed hebben het hoofd te bieden aan holle praatjes?’
‘Ik bid u, neem toch plaats,’ herhaalde de weduwe nog koeler, terwijl een spottend
glimlachje hare lippen krulde.
‘Gij koestert het voornemen uwe dochter van haar ouderlijk huis te berooven, uw
eenig kind ten offer te brengen aan babbelaarsters. Welnu, geef dat plan op, en wij
zullen de zaak in het effen brengen. Ik zelf zal naar de bewuste dames toegaan, en
haar dwingen openlijk in alle bladen van beteekenis, hare lastertaal te herroepen; ik
zal,’ voegde hij er somber bij, ‘deze lastertongen het pistool op de borst zetten.’
Eligius had uitgesproken. Hij greep een stoel en zette zich daarop neder, om het
antwoord af te wachten. Het luidde niet zoo gunstig, als hij wel had durven
verwachten. Mevrouw Schmitz was eene vastberaden vrouw en zij sprak dan ook
beslist:
‘Mijn waarde heer Kunzel, het denkbeeld van mijne dochter te scheiden, dagteekent
niet van heden of gisteren; het is veeleer een lang beraamd plan, dat ik, ten gevolge
van deze bijkomende omstandigheden, ten uitvoer zal brengen. Wat de lieden
vertellen, daarover bekommer ik mij weinig. Maar voor Marieke kan het niet anders
dan nuttig zijn ook andere lieden en andere omstandigheden
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te leeren kennen. En hierna dank ik u ten zeerste voor uwe vriendelijke bemoeiing.’
‘Is dit uw laatste woord?’ riep Eligius met luider stem.
‘Mijn allerlaatste?’
‘Vaarwel dan, moederliefde!’ en onder dezen uitroep, waarmede hij als door een
donderslag de onbarmhartige weduwe hoopte te verpletteren, stormde hij het vertrek
uit.
Mevrouw Schmitz greep naar hare tang en begon weder de kachel op te porren.
Plotseling bracht zij den vinger aan het voorhoofd en zeide peinzend: ‘Als het hem
daar niet hapert, dan weet ik het niet.’ Ook zij liet aan de schoone uitingen van het
genie geen recht wedervaren.
Van den dag af waarop juffrouw Marieke afscheid van hem had genomen, onderging
Eligius Kunzel den invloed eener merkwaardige innerlijke omwenteling. Hij voelde
zich plotseling eenzaam; eene vreeselijke leegte gevoelde hij menigmaal in de borst.
Hij, die voornemens was geweest het onderscheid tusschen mensch en kiezelsteen
tot het onderwerp van scherpzinnige studiën te maken, kwam thans langs een anderen
weg tot de ontdekking, dat althans zijn hart niet tot de mineraliën behoorde, of zoo
dat 't geval was, dan toch altijd tot de ontvlambare. Zoolang het jonge meisje zich
in huis ophield, had hij door de macht der gewoonte, geen acht hoegenaamd op haar
geslagen, maar nu dat zij was heengegaan, miste hij haar overal. Zijne gedachten
verwijlden bij haar. In dezen bangen en schrikkelijken tijd gebeurde het hem dat hij
een brief over zaken, waarin van koffiehandel gesproken
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werd ‘met duizend groeten en kussen’ besloot, en de eerbiedwaardige firma Michel
Hoffmann en zonen ‘Lieve Engel’ noemde - eene verstrooidheid, die hij gelukkig
nog vroeg genoeg ontdekte om daardoor geene onaangenaamheden te krijgen. Daarbij
was Eligius in zijne ontboezemingen, zoo nu en dan aan Marieke gedaan, uiterst
onnoozel; hij zou het niet gewaagd hebben haar van zijne gevoelens te spreken. Het
ergste was, dat het wijsgeerige werk ternauwernood begonnen in een hoek der
schrijftafel rustte, en dat hij het geen enkele maal een blik gunde, laat staan dat het
voortgezet werd. Om kort te gaan, onze Kunzel was verliefd. Dikwijls als hij op het
kantoor aan zijn lessenaar zat, zuchtte hij pijnlijk en diep, zoo zelfs dat zijne collega's
er ontsteld van omhoog sprongen, en slechts wanneer er van buiten een briefje kwam,
begon zijn matte pols weder leven te verkrijgen, helderden zijne oogen geheel en al
op.
Er verliepen drie maanden. Aan het einde daarvan overwon het heimwee alle
bedenkingen. Eligius nam een dapper besluit, vroeg twee dagen verlof, en reisde af
naar het stadje dat het voorwerp zijner liefde herbergde.
Met gevleugelde voeten snelde hij door de straten, die hem als in bruidsgewaad
voorkwamen en bereikte spoedig, onder geleide van een knappen gids, het huisje
waarin tante Settke een kleinen handel in boter, kaas en eieren dreef. Dit eenvoudig
beroep stemde hem terstond zoo vertrouwelijk, dat de oude vrouw, die achter de
toonbank bezig was, hem aanstonds als eene goede kennis uit vroegere dagen
voorkwam.
Zonder zich te storen aan hare gewone vraag:
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‘Wat is er van uw dienst, mijnheer?’ riep hij uit: ‘Ik ben Eligius Kunzel. Waar is
zij?’
Tante Sett bracht de hand aan het oor: ‘Als ik u verzoeken mag, een beetje luider;
ik ben, helaas! een weinig hardhoorend. Bedoelt gij een pond boter?’
‘Neen,’ gilde hij, ‘ik ben Eligius Kunzel.’
‘Wel! wel! is het waar, Mijnheer Kunzel!’ antwoordde de tante, terwijl zij schielijk
hare handen afveegde, ‘dat doet mij genoegen! Gij kunt u niet verbeelden hoe dikwijls
Marieke van u verteld heeft. Dat goede kind! Ik bid u, ga daar ginds de kamer binnen.
Ik zal spoedig een schoonen boezelaar voordoen. Neen maar, welke verrassingen
een mensch al niet beleeft! Wie ter wereld had ooit aan u gedacht! Van morgen nog
zeide Marieke...’
‘Waar is zij?’ met deze driftig uitgesproken vraag, brak Eligius, die op heete kolen
zat, den woordenvloed af.
De oude vrouw zweeg een poosje en zag haar bezoeker, zonder te begrijpen, aan.
Daarop vervolgde zij: ‘Hadden wij slechts kunnen vermoeden dat gij ons een bezoek
zoudt brengen, dan waren wij natuurlijk naar het station gekomen om u af te wachten.
En liefste hemel nog toe! Ik heb niet eens iets ordentelijks voor zulk een mijnheer
klaargemaakt!’
‘En juffrouw Marieke?’ riep Kunzel.
‘Ja, zij is met haar neef Christiaan aan het wandelen. Zij zal op het laatst over een
half uur terug zijn.’
‘Met haar neef Christiaan aan het wandelen!’ herhaalde Eligius kermend en stond
daar gelijk Niobe, toen zij begon tot steen te worden. Een vreeselijk vermoeden greep
zijne ziel met ware gierenklauwen aan.
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‘Zou ik het paar niet een eindswegs te gemoet kunnen gaan? Ik zal hen niet storen,’
zeide hij op grimmigen toon.
‘Zeker, gij hebt den weg slechts te volgen, dan kunt gij hen niet misloopen.’
Eligius was op ongeveer twintig minuten afstand van het stadje gekomen, toen hij
in de verte een klein voertuig zag naderen. Zijn hert begon luid te kloppen; want
daarboven, op den hoogen bok van het wagentje, meende hij twee personen te
herkennen. Het rijtuig verdween daarop bij een kromming van den weg, achter den
nabijzijnden heuvel. Kunzel stond daar strak en stijf, als het levend beeld der
wraakzucht, midden op den straatweg. Nog twee minuten, die den ongelukkige als
even zoovele uren toeschenen, en de kop van den schimmel dook het eerst weder
op, gevolgd door het gansche wagentje.
Ja, zij was het. En naast haar, neef Christiaan! Eligius voelde zich te moede, alsof
een zware last van zijn hart werd afgewenteld. Hij slaakte een diepen zucht. Een
knaap van hoogstens vijftien jaar kon niet gevaarlijk voor hem worden! Hij was juist
van plan, zich boos op zich zelven te maken over het dwaze vermoeden dat hij
gekoesterd had, toen het jonge meisje een luiden kreet uitstootte, haar metgezel de
leidsels uit de handen rukte, het voertuig tot staan bracht en pijlsnel van haar hoogen
zetel afsprong. Kunzel stak haar de armen toe; zij rustte thans aan zijne borst en
lachte en weende, en hij kuste haar hartelijk, gelijk ook niet anders betaamde. Hij
zou altijd geloochend hebben, dat men zoo van zelf, zonder knieval of goed
bestudeerde liefdesverklaring, eene bruid kon verwerven, indien hij de proef

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

596
niet zelf zoo glansrijk had doorstaan. En hoe frisch en bloeiend zag zij er niet uit!
De schimmel gaf zijne vreugde door een luchtsprong te kennen, die hem voor zijn
leeftijd lang niet kwaad afging. Christiaan echter liet, van verbazing en schrik de
zweep uit de handen vallen en sperde den mond zoo wijd mogelijk open; hij was
voor het allereerst bij zulk een liefdetooneel aanwezig.
Toen Marie zich naar hem omwendde, scheen zij toch door het openlijke van den
toestand een weinig rood en verlegen; maar spoedig was zij zichzelve weder meester
en gaf zij haar neefje in korte bewoordingen de noodige ophelderingen.
‘Christiaan, gij moet zwijgen, hoor! Deze heer is mijn bruidegom. Wij begeven
ons thans naar tante, en gij blijft met den schimmel achter ons.’
Zoo zette de stoet zich in beweging. Vooraan liep arm in arm het gelukkige
bruidspaar, dat elkander wonderveel te vertellen had, en daarachter Christiaan met
het paard. Wie van beiden het bruidsmeisje voor moest stellen, kan niet met zekerheid
bepaald worden, maar volgens ons persoonlijk gevoelen was het de schimmel, want
deze bezat ten minste levenservaring.
Welk een genoegen was het niet, tante Settke de blijde tijding aan te kondigen!
Ook de weduwe Schmitz ontving in den loop van den voormiddag een telegram,
over welks inhoud zij begon zeer ernstig en afkeurend het hoofd te schudden. Zij
aarzelde geruimen tijd, voordat zij er toe besluiten kon den gelukkigen haar zegen
te geven.
‘Alles wel beschouwd is hij toch iemand van goed gedrag en een vlijtig werkman,’
dacht zij: ‘Al die dwaze denkbeelden zal ik er wel bij
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hem uitkrijgen. Waartoe dient anders eene schoonmoeder?’
In zijn wijsgeerigen arbeid heeft Eligius het nooit verder gebracht dan de fijn
gestampte kiezelsteenen. De wetenschap heeft er ondertusschen geen schade bij
geleden, want anderen zijn in zijne plaats getreden.
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Munchiana.
Plastische en muzikale, internationale kunst.
MUNCHEN is die stad van Duitschland, welke het meest met Berlijn wedijvert om
het schoonste en nieuwste te vertoonen, wat zich op het gebied der kunst voordoet.
Daarom ook, wanneer in Berlijn een nieuw tooneelwerk wordt opgevoerd, is dit
een reden, waarom het te Munchen niet dra op de planken komt.
Wanneer te Berlijn eene nieuwe opera wordt gegeven, wil men in Munchen Berlijn
‘nicht nachplappern’.
Schrijver dezes kan dit met allen grond verzekeren. Bewijzen daarvan bestaan in
overvloed.
In Munchen wordt tegenwoordig alle jaren eene internationale tentoonstelling van
schilder-, beeldhouw-, bouw- en andere schoone kunsten gehouden.
Men vindt hier dan ook dezelfde (eenigszins bekrompen) beweging of strijd
tusschen de oudere en de jongere kunstenaars, alhier ‘Afgescheidene’ ‘Secessionisten’
genaamd.
Deze Jongeren hebben een eigen gebouw voor hunne tentoonstellingen ingericht,
bestaande uit een'
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achthoek (Kuppelsaal) omgeven van 12 zijzalen, waar het jongere kunstenaarsgeslacht
zijne vruchten ten toon spreidt.
Ondertusschen, hoe vurig de Secessionisten hunne zaak ook opnemen, protesteerend
tegen het oude tentoonstellingsbestuur, zij zijn niet eenzijdig, niet overdreven, niet
aanmatigend, niet excentriek genoeg, om te denken dat zij eene partij kunnen blijven
vormen, die het aloude bestuur voortaan moet vlieden.
Het streven der Jongeren staat hier veel minder kras den Ouden tegenover dan
bijv. te Brussel, waar men de jonge schildersclubs, gerust, zonder lasteren kan
nazeggen, dat zij allerlei proeven nemen, om, het koste wat het wil, iets nieuws, iets
vreemds, iets buitensporigs of ongewoons te leveren, veeleer dan met eerbied voor
gedachte, lijnen en kleur zich meester te toonen in hunne kunst.
Zoo zullen zich dan de Munchensche Secessionisten zeer goed weder kunnen
oplossen in den algemeeneren kunstenaarsstand; te meer omdat 1o reeds van nu af
aan velen hunner, toegang zijn blijven verzoeken tot de groote zalen van het ‘glazen
paleis’; 2o omdat werken van de Ouden eveneens in de Secessions- als in de overige
zalen voorkomen; 3o omdat een aantal hoogst begaafde kunstenaars tot de
Secessions-club behooren, die b.v. aan den Essor of Les XX, lijnrecht tegenover staan.
Wij vinden onder de leden der Secession onder anderen de namen van de beide
De Vriendt, Th. Verstraete, J.H. Weissenbruch, Van de Sande Bakhuysen, W. Roelofs,
Klinkenberg, Fr. van Leemputten, H. Luyten, Claus, Courtens, Apol en zoo voorts,
waarvan de meeste tusschen de XX toch zeer slecht zouden passen.
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Van de andere zijde kan men dan ook van de Secessionisten zeggen, dat zij b.v. in
den regel geen nu pour le nu leveren, zooals elders het geval is. Ja zelfs heeft de
Secessions-kunstenaar Julius Exter van Munchen het bewijs geleverd, dat men zeer
goed eene naakte Adam en Eva, Eva's geboorte, Bekoring, enz. kan schilderen, zonder
de zedelijkheid te kwetsen, een voorbeeld, wat door meerdere Munchenaars van
dezen club is nagevolgd; terwijl van de andere zijde de Secessionist en Franschman
Adolphe Binet, eenen op alle tentoonstellingen onvermijdbaren ‘Sint-Antonius’ heeft
geleverd, van zulk eene brutale naaktheid, dat men naar het doel der voorstelling niet
behoeft te vragen.
De Secessionisten hebben ook wat meer eerbied voor de perspectief dan elders
vele andere hunner genooten; in hunne landschappen vindt men ook boomen, die
niet plat weg blauw of hooggeel gekleurd zijn, maar op edele wijze de natuur
vertolken.
Böcklin uit Florencië zond 5 werken, waaronder eene indrukwekkende Afneming
van het kruis, al is de achtergrond wat scherp en de geheele groep wat reusachtig
van proportie. De Franschman Blanche daarentegen leverde een Avondmaal der
leerlingen van Damascus, waar Jezus veel heeft van een engelschen leeraar V.D. in
eene zeer nuchtere omgeving. De Drie-Koningen van den Engelschman Brangwyn
dragen een karakter van oorspronkelijkheid, maar kwetsen nóch het esthetisch, nóch
het godsdienstig gevoel, evenmin als de Kruisiging van Albert Keller uit Munchen.
die alleen daardoor zondigt, dat men Christus voor den rouwmoedigen moordenaar
zou kunnen houden, terwijl het hangen aan eenen enkelen arm den eigenlijken
moordenaar afschrikkend en wansmakelijk werkt.
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De beroemde Fr. von Uhde leverde eene voorstelling van twee groote figuren
(Christus en Magdalena): Noli me tangere, die ondertusschen niet tot zijn beste werk
behoort.
Josef Israëls ontbrak hier niet, evenmin als Khnopff (aquarelle), een zeker getal
landschappen van echte waarde (Apol, Bergmann, Claus, Courtens, Chattel (den
Haag), Willem en Jacob Maris, H. Moore (Londen), R. Riemerschmid (Munchen),
Van Leemputten, enz.) strekten de zalen tot eer. En zoo zijn wij ver verwijderd van
den schildersgroep op eene lijn te stellen met de buitensporigen die wij elders hebben
leeren kennen.
Bevredigen ons dus in 't algemeen de ‘Afgescheidenen’, er is in de talrijker groote
zalen van het ‘Glazen paleis’ ook in vele opzichten ware genoegdoening te vinden,
bijzonder bij de Engelsche kunstenaars.
In 't algemeen ontbreekt echter de gedachte, en zoo is de historieschildering slechts
zwak vertegenwoordigd.
Ondertusschen heerscht de gezonde, levenslustige zin over elken anderen en dat
is, nevens zooveel huiverige, ongezonde, zwaar- en weemoedige zoogenaamde poëzie
op velerlei kunstgebied, een vooruitgang. Munchen is juist de stad om den humor
wel te schatten. Haar wapen met den vroolijken monnik spreekt er van.
Wat deze ‘Internationale’ van hare zusters, hier en elders onderscheidt, is de
bijzonderheid dat men de ruimte, die dit toeliet, heeft aangewend, om aan zekere
groote werken, die men bijzonder wilde doen opmerken, een afzonderlijke zaal te
geven, met de verlichting welke het meest voor het werk past. Zoo noemen wij
allereerst als bijzonder merkwaar-
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dig de Lenbach-Saal, waarin deze meester een aantal eigen werken, als in zwierig
gemeubelde kamers heeft gerangschikt, gelijk hij zulks, bij vroegere gelegenheid
voor een groep schilderijen van oude, hollandsche en andere meesters heeft gedaan.
Een Bismarck, Lenbachs lieveling, is hier aanvoerder en mocht natuurlijk niet
ontbreken, al komen er ook vier andere Reichskanzler a.D. in hoog en laag beeldwerk
(van H. Magnussen, R. Vordermayer, A. Hildebrandt) ter tentoonstelling voor.
Gelijk nu Lenbachs schilderijen een gemeubeld lokaal hebben verworven, heeft
men ook voor eene soort Graflegging Christi, ‘Christus en Magdalena’ van den
beeldhouwer F. Cifariello en voor een Christus aan 't Kruis (altaarstuk van Aug.
Holmberg) gezorgd. op eene wijze die den indruk dier voortreffelijke werken niet
weinig verhoogt.
Christus is door Cifariello voorgesteld met geheel uitgestrekte leden, vlak op den
rug en op een doodenbaar gelegen. Magdalena werpt zich bij Hem neder, het
aangezicht op Zijne scheenbeenen gedrukt.
Holmbergs gekruiste Christus is edel en classisch. Voorzeker is het schelle koloriet
op het half-duister der kerk te Obernburg a./M., waarvoor het werk bestemd is,
berekend.
Op het gebied der gewijde voorstellingen bewogen zich nog een aantal andere
kunstenaars en dit mag wezenlijk als een derde onderscheidspunt met andere
tentoonstellingen worden opgegeven.
Daaronder munt Gebhard Fugel uit, met zijne eigenaardige opvatting van het H.
Avondmaal, alwaar de apostelen, van de tafel opgestaan, naar de rij, vóór den staanden
Christus nederknielen.
Wij noemen daarneven gaarne eenen naam als
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dien van den Deen Axel Helsted, welke eene Maria boodschap schilderde, echt van
uitdrukking en zeer gelukkig van teekening, aan Overbeck herinnerende en aan de
aloude voorstelling dezer gebeurtenis (in de 5e en 6e eeuw), waar Maria bij 't
s p i n n e w i e l door den engel wordt bezocht.
Maria, zegt eene overlevering, had van eenen priester in den tempel purperen wol
ontvangen (zoo luidt het Proto-evangelium Jacobi)(1), ging naar huis, zette zich aan
't spinnen en hoorde het Ave Maria.
Wij gedenken nog gaarne aan van Hove's Madonna, Wante's reeds bekenden
Kruisweg, Lybaerts Kind Jezus, Max' Visionen.
Wij zouden nog willen ophalen van Sandreuters eigenaardige Himmelspforte,
Schmuz-Baudiss' treffelijke Christ ist erstanden (al is de engel te zeer een juffer);
wij zouden meesterwerken van anderen aard, de zeeën en landschappen der familie
Mesdag, de Van der Ouderaa's, Verheyden's, Geets', Desenfans', Valkenburg's, enz.
enz. willen gedenken, maar moeten de opsomming sluiten, deels uit gebrek aan
ruimte, deels om niet vervelend te worden.
A. De T.
Vele lezers weten wel dat het ‘Königliche Theater’ te Munchen beroemd is wegens
zijne kunstige inrichting der ‘tooneel-veranderingen’. Immers in Baedeker's oudste
uitgavën heet het alreeds

(1) Zie H. DETZEL, Christl. Ikonographie, I, bl. 152. Freiburg, Herder, 1894. - Men vergelijke
de schilderij van Pearce, no 2336 der tentoonstelling te Antwerpen.
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‘Innere Einrichtung sehenswerth. Eintritt 50 Pf.’
Ondertusschen is het aan den grootsten kunstzin en ijver van het bestuur, onder
de Intendanz van den ook in Nederland beroemden E. Possart, nog niet gelukt in den
Ring des Nibelungen de gedaanteverwisselingen van Alberich, den fantastischen
paardenwedloop der Walkuren, het gevecht tusschen Hunding en Siegmund, met de
bovennatuurlijke tusschenkomst van Wotan, zóó voor te stellen, dat alleen de goede
wil van eenen oprechten ‘Wagneriaan’ hierbij den glimlach kan verbergen.
O, gaat men aan 't verstandelijk proeven van Wagner's eischen, zoo vindt men
eene groote tegenspraak, tusschen zijne denkbeelden en zijne voorschriften.
Van de eene zijde moet het voorgedragen woord zoo n a t u u r l i j k mogelijk
gedeclameerd worden, om niet den indruk van conventionalisme te maken; van de
andere zijde evenwel worden (zoo te zeggen) evolutiën voorgeschreven, die aan de
natuurlijkheid getoetst nu eenmaal op een tooneel onuitvoerbaar zijn.
Zoo liet men in Munchen dan ook wijselijk Fricka's bokkenwagen ter zij; men
bedekte het draadwerpen der Nornen en Hundings strijd met diepe duisternis; de
Walkuren bewogen zich snel op eigen beenen, terwijl er een kartonnen stormpaard
door de lucht vloog; Grane ging zonder bereden te worden, rustig aan den toom
geleid, achter den brandstapel naar hooi zoeken, in plaats van, Brunnhilde dragende,
in 't vuur te springen.
Aan wien is de schuld, dat hier nog eens het hoogst tragische aan het belachelijke
grenst?
Het antwoord is niet moeielijk.... Aan den
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meester die onuitvoerbare voorschriften heeft gegeven.
Zoo is het ook met de voordracht der rollen gelegen. Wagner schrijft voor dat het
publiek zijne geheele opmerkzaamheid aan de vertooners schenke. Het orkest, zegt
hij, doet zich van zelf genoeg kond. Men mag geen tekstboek bezigen, om te trachten
af en toe de nuancen der voordracht beter te verstaan en te schatten.... De zaal wordt
verduisterd.
Wat geschiedt nu? Na vele jaren proefneming, bespeurt men dat de zangers en
vooral de zangeressen zich ook aan de best ingewijden in taal en muziek (die
ondertusschen de honderden afrollende verzen niet van buiten kennen) onmogelijk
kunnen doen verstaan.
Heden klaagt men dat de tooneelkunstenaars te Bayreuth de medeklinkers zoodanig
hard uitspreken, dat er de zang merkelijk onder lijdt.
Aan de onmogelijkheid dat het publiek den tekst volge, moet gedeeltelijk de
betrekkelijk koele ontvangst toegeschreven worden, die aan den Ring dezen zomer
te Munchen te beurt viel, en die ongeëvenredigd is aan het geniale werk van meester
Richard en aan de voortreffelijkheid der uitvoering.
Het publiek wordt in deze voorstellingen niet verblind door schitterende perelen
van rouladen en trillers van de eene zijde, terwijl het, van den anderen kant, den
rechten indruk niet kan verkrijgen van de zinrijkheid van den tekst, en vooral de fijne
nuancen der uitdrukking mist.
Daar waar een Vogl Loge (een ware geestige schepping) zingt en speelt, vervolgens
als Siegmund en ‘twintig jaren later’ als zijn zoon Siegfried optreedt, daar waar Mevr.
Klafsky op hoog voor-
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treffelijke wijze de rol van Brunnhilde vervult, Mej. Blank Sieglinde zingt, enz. enz.
kan men, bij de heerlijke vertooning, die het Munchensch tooneel toelaat, anders niet
het succès d'estime en het uitsluitelijk bovenste-galerijgeklap verklaren, dan door
genoemde redenen.
Ten slotte zij hier opgemerkt dat onder de nieuwe Intendantur van E. Possart de
voorstellingen zoo passend ingekleed zijn, dat de jonge geestelijken alle vrijheid
genieten in dit bisdom den schouwburg te bezoeken.
Ja, door twee fransche geestelijken hoorde schrijver dezes aan 't plaatsbureel
verklaren: ‘Nous sommes allés voir librement le Tannhäuser, parce que sous la
direction de Monsieur Possart il n'y a rien à craindre pour la décence.’
Een voorbeeld voor zekere groote steden in andere landen, waar geld maken de
hoofdzaak is. Beschaving, veredeling van den smaak, komt achter aan.
ALB. TH.
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Schilder-, teekenkunst, enz.
Iets over het Glasschilderen,(1)
door A. van Redichem.
Wer wird, wenn der da blickt
Durch's Fenster, so gemalt,
Vom Glanze nicht entzückt,
Der ihm entgegenstrahlt!
‘Troubadour’ PEIRE VIDAL.

DE uitvinding der kunst om glazen te beschilderen, hoewel zij zeer veel verschilde
van de tegenwoordige wijze van behandeling, klimt op tot in de grijze oudheid.
Men heeft gekleurde glazen opgegraven te Pompeï en eeuwenoude, gekleurde
glasruiten versierden reeds de vensters in de moskee van Mohammed te Medina.
Doch deze kunst was geen uitvinding van één dag, zij ontwikkelde zich geleidelijk
en door allerlei bijomstandigheden.
Philostratus verhaalt: ‘De barbaren die op de

(1) Bronnen: Gessert, Gesch. der Glasmalerei. Wackernagel, Die Deutsche Glasmalerei.
Lasteyrie, Hist. de la peinture sur verre en France. Le bibliophile Jacob (Paul Lacroix)
Renaissance; Hofdijk, Ons voorgeslacht; Van der Aa, Biograf. Woordenb.; Eene studie over
D.v. Haerlem, door v. Even, benevens verschillende kleine geschriften over dit onderwerp
van ongenoemden ter stadsbibliotheek te Haarlem aanwezig.
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eilanden (Brittanie) in den oceaan leven, gieten gekleurde verwen op gloeiend brons
voor de sieraden hunner paarden, dit droogt terstond, wordt hard als steen, en behoudt
den ontvangen vorm voor altijd.
Septimius Severus bracht uit Caledonië proeven eener barbaarsche kunst mee, die
geheel Rome bewonderde: sieraden op brons geëmailleerd, o.a. schilden met
schitterende, op edelsteenen gelijkende kleuren, scheden prijkend met glasémail en
fraai getinte werpschijven.
Gregorius de Groote zond Augustinus als evangelieprediker naar de Angelsaksen,
hij ontving wellicht door hem de geëmailleerde sieraden en het drinkgerief, dat hij
der Beiersche prinses en koningin der Longobarden, Theodelinde, deed aanbieden.
Doch niet slechts het émail op glas en brons bracht de kunstenaars op het denkbeeld
om glasruiten te beschilderen, ook de mozaïek droeg hiertoe het zijne bij.
Mozaïek in glas en marmer, wordt reeds door Lucretius, Martialis en andere
schrijvers der oudheid genoemd. In Egypte was het bekend alvorens de Grieken het
bezigden; later versierden de Romeinen er niet slechts de vloeren hunner tempels
mee, maar ook de straten en de zuilen hunner huizen. Het was in den keizerstijd een
onmisbare versiering voor ieder gebouw en prachtige overblijfselen zijn er nog van
voorhanden. Men trof ze zoo overvloedig aan, dat Seneca zich in zijne werken
beklaagt: ‘dat men heden ten dage te Rome slechts over kostbare gesteenten treedt.’
Onder deze gedenkstukken verdient vooral vermelding een plaveisel, dat te Reims
is opgedolven en waarop men de twaalf teekenen van den dieren-
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riem ziet, nevens een voorstelling der vier jaargetijden en van Abraham's offerande.
Een ander stelt de geschiedenis van Theseus en het doolhof te Creta voor, omlijst
door de geschiedenis van David en Goliath.
In het forum te Napels bevond zich een mozaïekbeeld van Theodorik den koning
der Gothen, dezelfde die ook ‘Den doop van Jezus’ in de kerk te Ravenna, liet
vervaardigen.
Als Apollinarius de weelde van Constantius te Narbonne beschrijft, noemt hij
daaronder ook vloeren en gewelven van mozaïek.
Ook in de kerk van St.-Jan van het Lateraan vindt men nog mozaïekstukken uit
dien tijd en Karel de Groote liet de door hem gestichte kerken meestal met mozaïek
versieren.
Moest men toen, door het ruim gebruik dat men van marmer voor mozaïekwerken
maakte niet van zelf op de gedachte komen om ook het glas te beschilderen? Dan
toch kon men naar goedvinden de kleuren schikken en ineen laten vloeien, iets wat
een veel fraaier uitwerking zou hebben dan de marmeren schilderstukken, wier
schakeeringen men moest laten afhangen van de grillige spelingen der natuur.
Men begon dus met geschilderde ruiten te maken, en vervaardigde vervolgens
gekleurde patronen, eerst rechtlijnige, later met gebogen omtrekken. Zulke ruiten uit
gekleurd glas werden met lood aan elkander gezet en reeds in de 11de eeuw wist men
uit dit glasmozaïek geheele schilderstukken samen te stellen.
Doch de kunst was nog verre van volmaakt: voor de handen nam men geelachtig
glas, voor het gelaat wit, voor de kleeding verschillende kleuren en tinten; maar men
kon de tinten nog niet op het glas.... inbranden en legde, om de kleuren goed
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te houden, dunne glasruiten over de beschilderde heen.
Hoe meer echter de glasschilderkunst vooruit ging, destemeer raakte ook het
marmermozaïek in verval, tot het eindelijk bijna geheel werd vergeten.
In westelijk Europa dagteekent het gebruik van gekleurde vensters reeds uit de
zesde eeuw.
Gregorius van Tours verhaalt hoe een soldaat in een kerk een vensterglas
verbrijzelde om die te kunnen plunderen, en wij weten, dat toen deze prelaat de kerk
te Tours deed herbouwen, hij er vensters in liet zetten: ‘tintelend in verschillende
kleurenpracht’.
In zijn ‘Christelijk Constantinopel,’ bericht du Cange, dat er in de basiliek der
Sophiakerk (door Justinianus herbouwd) vensterglazen te zien waren, en een
geestelijke uit dien tijd roemt de heerlijke uitwerking der zonnestralen op gekleurde
ruiten.
Pas in de 8e eeuw kwamen zij echter in gebruik; de basiliek van St.-Jan van het
Lateraan en de St.-Pieterskerk te Rome hadden gekleurde vensters, terwijl Karel de
Groote geschilderde ramen deed zetten in de trotsche kathedraal die hij te Aken liet
bouwen. Ja, in de negende eeuw worden reeds de namen van glasschilders (Rogenat
en Balderik) genoemd.
Doch welke zwarigheden had men niet te overwinnen, voor men geheel omtrent
de bereiding van het gekleurde glas op de hoogte was! Immers natronglas verweert
spoedig, slechts kaliglas biedt weerstand aan den invloed van lucht en weer.
Vervolgens had men ontelbare scheikundige proeven te nemen om de juiste kleuren
te ontdekken, de verschillende tinten te vinden. Metaaloxyden verbinden zich met
kiezelaarde tot silicaten, die door vermen-
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ging met de glasmassa deze kleuren. Men legde in het begin, in de gesmolten massa
gekleurde stukken glas, teekende lijnen en omtrekken met zwarte weedasch en wreef
hier en daar wat weg om sterren, looftakken en gewaden te verkrijgen.
De hoofdzorg echter was, door de heldere kleuren het effect der zachte tinten niet
te doen uitwisschen. Vooral het blauw is een moeilijk te behandelen, alles
overheerschende kleur, die het rood, paars en wit blauw laat schijnen, terwijl geel
en wit nimmer samenvloeien en rood door hun vereenigden invloed zwart schijnt te
worden. Donker op licht maakt minder effect dan licht op donker, zoo moet een
zwarte vleugel op een gelen grond veel grooter zijn dan een gele op zwarten grond,
als zij even groot zullen schijnen. Hieruit kan men gemakkelijk de te kleine handen,
den overgang van rood in zwart en zooveel meer eigenaardigheden der oude
glasschilderkunst verklaren.
Meer sierlijkheid kreeg zij toen men de glazen alleen aan de oppervlakte begon
te kleuren, en tot werkelijke volmaaktheid steeg de kunst toen men de kleurstoffen
van metaaloxyde door de vloeibare glassoorten leerde mengen, hen fijn stampte,
daarna eerst op de glazen een volledig beeld in alle kleuren teekende en dit vervolgens
inbrandde.
Voor den uitvinder of ten minste voor hem, die het eerst deze methode toepaste,
houdt men algemeen den abt Gozbert van Tegernsee, in Beieren, in de elfde eeuw(1),
en den vriend zijner jeugd, graaf Arnold van Bohburg.

(1) PEZ, Thesaurvs anecdot. bij OTTE, Kunstarchäologie, 68.
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Er is nog een latijnsch schrijven voorhanden van gemelden abt, (die van 989 tot 1001
deze waardigheid bekleedde) aan graaf Arnold, waarin o.a. voorkomt:
‘Gij hebt onze abdij door uw werk beroemd gemaakt, ik bedoel door uwe
kunststukken welke noch in de vorige eeuwen bekend waren, noch wij ooit gedacht
hadden zoo heerlijk te zullen bezitten. Door de vensters onzer basilica, voorheen
somber verborgen achter donkere voorhangsels, werpt thans de goudlokkige zon
voor het eerst door veelverwige glasschilderijen haar glans over de zerken, en alle
toeschouwers trillen van vreugde, als zij zulke onbeschrijfelijk schoone kunststukken
mogen aanschouwen!’
De eerste vensterramen in Tegernsee gingen bij den kloosterbrand van 1035
verloren en Werinher, een der schitterendste sterren dezer geleerde en wereldberoemde
abdij, ontving in 1058 de opdracht om vijf nieuwe te vervaardigen.
Toch zijn er nog eenige der eerste, in de abdij vervaardigde glasschilderstukken
bewaard gebleven: in den dom te Augsburg die men in 996 begon te bouwen, prijken
nog tegenwoordig in vijf vensters aan de oostzijde Mozes, David, Hosea, Daniel en
Jonas, allen met een houding en in een gewaad welke de kunstkenners op den tijd
van Hendrik II 1002-1024) terugbrengen, en waarin wij naar alle waarschijnlijkheid
de eerste voortbrengselen van Tegernsee kunnen bewonderen.
In de kathedraal te Dijon bestond, volgens het archief dezer kerk, in 1052 een ‘zeer
oud glas’, voorstellend St.-Paschasius.
In de 10e eeuw stonden de glasschilders reeds in
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hoog aanzien, de hertogen van Normandie o.a. schonken hun vele privilegiën.
Als een bijzonderheid dient vermeld, dat in de Bernardijnerkloosters de
geschilderde vensters verboden waren, wegens de groote onkosten welke aan deze
kerkversiering waren verbonden.
De glazen waarmede de kunstlievende abt Suger de abdijkerk van St-Denis liet
versieren - waarvan er nog eenige bestaan - zijn afkomstig uit de 12e eeuw.
Met ontzaggelijke moeite en groote geldelijke offers had de abt uit alle landen de
voornaamste der toen bekende kunstenaars laten komen om mede te werken aan zijn
stichting.
Men ziet er voorstellingen op van de aanbidding der wijzen uit het Oosten, der
geschiedenis van Mozes en van Maria Boodschap.
Zeer merkwaardig is ook het venster, dat de abt Suger zelf voorstelt in aanbidding
gezeten aan de voeten der Madonna.
De omlijsting dezer beeltenissen is bewonderenswaardig, niet slechts wat vorm
en kleur betreft, maar ook de personen zelf zijn zeer gelukkig geslaagd. Het zachte
ineensmelten der kleuren, door een uitgezochten smaak samengesteld, is waarlijk
bijna volmaakt te noemen.
Ook in de St-Sergiuskerk te Angers vindt men nog eenige overblijfselen van
beschilderde vensters uit dien tijd, terwijl in den St-Petrus te Dreux een glas bewaard
wordt met de beeltenis der koningin Anna van Bretagne. Te Vendôme ziet men in
de kerk der Drievuldigheid de verheerlijking der Maagd Maria, die een stralenkrans
om het gelaat heeft, waarvan de vorm aan de archeologen veel stoffe tot twistgeschrijf
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heeft geschonken, daar sommigen volhielden, dat de stralenkrans in dien vorm (welke
men op geen enkel ander venster ziet) den invloed der Byzantijnsche school op de
glasschilderkunst bewees, terwijl anderen bleven beweren, dat deze aureool uitsluitend
tot de H. Maagd behoorde.
Vooral in de 13e eeuw, toen er als het ware een nieuwe levensadem door ons
werelddeel trilde, verhief zich de glasschilderkunst (Straatsburg, Freiburg, Bourges,
enz.) tot een tot nu toe ongekende hoogte, overal begunstigd, alom gehuldigd, daar
het vroom, bijna dweepend geloof van dien tijd, dat tallooze kloosters naast ontelbare
kerken deed verrijzen.
Ook den Duitschen stijl gelukte het thans op den Bijzantijnschen de overwinning
te behalen, waarvan de kleine vensters, die nauwelijks voldoende licht schonken,
geheel verdwenen, met al het overtollige muurwerk. Slechts de statige pilaren bleven
bestaan; doch ook zij werden hooger en slanker van vorm, en de zonnestralen
penseelden op hunne sierlijke lijnen het kleurenlied der breede vensters, die eindelijk
zoo veel lichtglanzen in de kerken wierpen, dat men dit een weinig door donkere
voorhangsels temperen moest.
Uit dezen tijd (1250) dagteekent ook een fraai beschilderd venster, dat Willem II,
de Roomschkoning schonk aan de kerk te Spaarndam.
Thans begonnen de bouwmeester en de glasschilder hunne krachten te vereenigen
en voortaan gleden langs de statige gewelven der gewijde plaatsen, de betooverendste
kleurschakeeringen in geheimzinnige gedempte lichtstralen, die alles in het rond met
een plechtig waas omgaven en tot ernstige gepeinzen en stille gebeden noopten.
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Algemeene bewondering wekken de fraai gevormde rosetten in de glasruiten die uit
dezen tijd tot ons zijn gekomen, doch op de teekening der personen welke de
kunstenaars van dit tijdvak op hunne ramen schilderden, wordt nog menige
aanmerking gemaakt. Vooral de vorm der hoofden laat nog veel te wenschen over,
terwijl de gewaden te ruim en te breed zijn in verhouding tot de ledematen van den
voorgestelden persoon.
In de 14e eeuw werkt de glasschilder niet meer samen met den bouwmeester, hij
wil thans zijne schoone vensters niet meer als een onderdeel der kathedraal beschouwd
zien, doch als een der voornaamste afzonderlijke gedeelten.
Dus wordt het ensemble van het gebouw thans opgeofferd aan de voortbrengselen
zijner kunst, steeds schitterender van kleurenpracht en onberispelijk van teekening.
Willem de Marchaut en Eustatius Deschamps, twee fransche hofpoëten uit dien
tijd, vermelden in hunne liederen vol bewondering verscheidene glasschilderijen,
terwijl zij tevens berijmde aanwijzingen geven voor de wijze waarop dezen moeten
worden vervaardigd!
Vooral merkwaardig uit die dagen zijn de kathedralen van Mans en Evreux,
benevens de rozen van St-Thomas te Straatsburg.
In de 15e eeuw komt de kunst hoe langer zoo meer hare volmaking nabij.
Men heeft een prachtig venster uit dien tijd in de hoofdkerk te Mans, dat Yolande
van Arragon en Lodewijk II van Napels en Sicilië, den grootvader van den goeden
koning René voorstelt. Te Tours zijn evenzeer fraaie vensters te vinden, afkomstig
uit dezelfde jaren.
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De kunst werd nu eindelijk ook in Italië inheemsch. Griessinger, die te Ulm geboren
en als krijgsknecht naar dat land trok, werd aldaar leekebroeder bij de Dominicanen
te Bologna en leerde hen het schilderen op glas.
Tot belooning werd hij, na zijn dood in 1491 als Jacobus Alemannus of da Ulmo,
heilig verklaard en verheven tot schutspatroon der glasschilders.
(Slot volgt.)
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Dichtkunst, letteren.
Lessen en raadgevingen uit een hs. van Jan De Neve,
medegedeeld door Jan Broeckaert.
(Slot)(1).
VREDER vermaant hij de jonkheid, opdat zij moge bemind en geëerd worden, aldus:
Die zijn tonghe van harrebecken niet en can bedwinghen,
Ongheluc ende cativicheit wast hem aen in allen dinghen.
Die elcken wilt verspreken, versmaden ende achterdraghen,
In thende zulc zal hem in verdriet ende plaghen jaghen.
Met patientie zwighen ende verdraghen compt den thoren te vore,
Certain, die 't al wilt wreken dat hij hoort spreken, zulc blijft verloren.
Die hem in zijns meesters huys met allen dinghen wilt moeyen,
Die zal in verachtinghe ende mesprise van de menschen groeyen.
Wildij van de werelt, tsij geestlic oft weerlic, worden bemint,
Zijt goet, vreetsaem, sachtmoedich ende altijt wel gesint,
Clouck, snel, neerstich, getrouwe, kuisch ende fray van geeste,
Zo meuch dij blijdelic comen met eeren tot allen feeste.

Over het zedelijk verval van zijnen tijd laat hij zich uit in dezer voege:
Die valscheyt es nu gheboren,
Het gheloove heeft den strijt verloren,
Die waerheyt es gheslaghen doot;
Die rechtveerdicheit licht in grooten noot;

(1) Zie D. Warande, bl. 506.
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Die hoochmoedicheyt regneert overal,
Dat is den loop des werelts dal:
Doet mij goet ic doen quaet,
Helpt mij op ic helpe u neder,
Eert ghij mij ic schend u weder.

Dat hij ook een vijand was van ongerechtigheid, van bedriegers en aftroggelaars,
moge blijken uit het volgende:
God zegene mij huiden voor neghenrande luiden:
Voor een wouckeraer ende een jode,
Voor eenen bailliu ende zijnen bode,
Voor eenen medicijn ende eenen chirurgijn,
Dat zijn alle zesse quade christijn;
Principael voor eenen heere officiael,
Dat es de quaetste van altemael.
Procureuis ende advocaten
Die weten allen mans goeden raedt,
Alzo langhe als de buidel open staet.
So wie van desen neghen hem wachten can
Die es ter werelt een salich man.

Om alzoo, onder anderen, van de procureurs en de advocaten te spreken, moest DE
NEVE, die met hen in gedurige betrekking stond, wel de ervaring hebben opgedaan,
dat de handelwijze van sommigen hunner te wenschen overliet.
Zijn levensregel was:
Haut u reine,
Kent u cleine;
Van wien dat zij
Weest bedect
Ende onbevlect,
Zo zidi vrij.

Ook uit de volgende berijmde spreuken zal men zien dat hij de menschen en hunne
gebreken op zijnen duim kende:
Veel gheweten en de niet beleeft,
Vele gheven daer men niet weder en gheeft,
Vele ackeren daer men niet en saijt,
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Vele saijen daer men niet en maijt,
Vele gaen daer men dicwils sneeft,
Vele pijnen daer men gheenen loon en gheeft
Vele belghen daer men hem selven paijt,
Die dit doen, dincken mij verdraijt.
Altoes stenen ende gheen tijt hopen,
Altoes breken ende gheen tijt cnoopen,
Altoes zot ende gheen tijt vroet,
Altoes quaet ende geen tijt goet,
Altoes mild ende gheen tijt nauwe,
Altoes loos ende gheen tijt ghetrouwe,
Altoes tachter ende gheen tijt te vore,
Dit volck dynct mij al verloren.
Niemant mijden noch niemant wijcken,
Niemant verkiesen noch niemant ghelijcken,
Niemant volghen noch achter noch voren,
Niemant betrouwen noch niemant willen hooren,
Niemant ghelooven dat hy seyt,
Niemant raet vraghen watter in leyt,
Niemant miden noch niemant sparen,
Dit volck wilt al vuylic varen.
Meer vertheeren dan men can ghewinnen,
Meer borghen dan men can gheinnen,
Meer beghinnen dan men can ghemaken,
Meer verdelen dan men can gheraken,
Meer coopen dan men can betalen,
Meer scanden verwerven dan eere behalen
Meer mesdoene dan men can verzoene,
Dat es al volc van groene.
Elckeen gheloeven van dat hij seyt,
Elckeen volghen van dat hij pleyt,
Elckeen ontdecken dat hij weet,
Elckeen in allen dinghen even breet,
Elckeen doen dat hij hem jan,
Elckeen teeren dat hij can,
Elckeen gheven over mate
Zelden doet men daar an bate.

Hier en daar treft men ook aardige toespelingen aan op namen en zaken, als b.v.:
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Alle Betkens die zijn goet,
Alle Barbelkins die zijn zoet,
Alle Jannekins die zijn vroet,
Alle Brigitten die zijn gaij,
Alle Truijkens die zijn fraij,
Alle Aechten die zijn laij,
Alle Maijkens die zijn snel,
Alle Grieten die zijn fel.
Alle Callekens clappen wel,
Alle Tannen die zijn fijn.
Alle Christinen dryncken geern wijn,
Alle Neelkens altijts blijde zijn,
Alle Amelkens zijn hoechmoedich,
Alle Lippinen zijn clouck en spoedich,
Alle Josinen zijn sachtmoedich,
Alle Rosinen zijn ghevoughelic,
Alle Lievin zijn ghenoughelic,
Alle Grijlen zijn behaghelic,
Alle die van den vrauckins willen zijn ghepresen
Die laeten heur altijts die overhandt wesen.

Wil men een staaltje van zijne Fransche verzen? Wij kiezen het volgende uit, waarin
de toestand der stad Gent na de beruchte kastijding harer inwoners door Karel V
(1540) wordt afgeschetst.
Gand a changé haultesse en petitesse,
Son bien en rien, sa valeur en maleur,
Son faict en plait, sa finesse en simplesse,
Son ris en cris, sa liesse en tristesse,
Son heur en sueur, son ardeur en froideur,
Si que sa perte et poindante rigeur
Sentiront ceulx qui aincores sont a naistre.
Depuis mil ans ni roy, duc ni conte
Ne misrent Gandt en aussi basse lame
Que l'empereur de quoy je vous conpte,
Car il leur a baillé si bien leur compte
Qu'il ij apperra iusques a rendre l'ame,
A peu de sang espandre et peu de flamme;
Furieux flammens sont seignez et finez:
Les gras oyseaulx sont tousjours desplumez.

Of het in 't handschrift voorkomende klaaglied der
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gevallene vrouwen van DE NEVE is, meenen wij te mogen betwijfelen. Wij bepalen
ons, kieschheidshalve erbij, de eerste en de laatste strophe af te schrijven:
Wy meyskens net, schoon geblancket,
Die gherne vreucht antieren,
Wy zijn verplet in Venus bancket,
Niemant en wilt ons vieren.
Dat heeft gedaen.
Ons cussen, ons lecken, ons boerden, ons gecken,
Ons drincken, ons schincken, ons roupen, ons wincken,
Het cost ons zoo menigen traen:
Voor cort jolijt een lanck verwijt,
Ons vreucht die mach haest vergaen.
Princeskens fier, gent int bestier,
Die noch zijt maechdekens reyne,
Wacht u van 't vier der liefde hier
Ende slaept noch vrij alleyne,
Ende wacht u doch
Van cussen, van lecken, van boerden, van gecken,
Van drincken, van schincken, van roupen en wincken.
Weest eerbaer in uwen gront;
Wie anders doet, ic make u vroet,
Het zal u berouwen terstont.

Eén enkel stuk, uit de pen van DE NEVE of uit die van den eenen of anderen Waschen
rederijker gevloeid, willen wij onzen lezeren nog mededeelen. Het is een referein,
dat namens de Goudbloem van St.-Nicolaas voorgedragen werd te Hulst, den 29n
Mei 1567, - voor de geschiedenis der rederijkkamers dezer beide steden des te
belangrijker, daar wij niet gelooven dat er over dit letterfeest tot hiertoe iets werd
bekend gemaakt.

1567.
Dit was vertoecht ende figuerlic bewesen,
Zo elc mach lesen hier rethoryckelic
Van florette flores binnen Hulst gepresen
Up den XIX van meye zeer blyckelic.
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O werlt, wie men hoechmoedich ziet triumpheren,
Zonder achterdijncken up Gods straffinghe zwairlic,
Met svleesch begheerte wellustich, zonder cesseren,
Die de vruchten des doots can generen
Ende trooneren als princesse vruchtbairlic.
Uwe zeven kinderen zeer vermairlic,
Die hij, o werlt, tot uwen dienste heeft gebaert,
Van u beghinsel, jae, ende die claerlic
Zeer van u verheven zyn uut vieregher aert,
Dat zijn die zeven dootsonden, waermede beswaert
Es u conscience vrouch en laete.
O werlt, werlt, met haer doch niet meer en paert,
Al belooft zij u te bringhen tot hoghen staete;
Zijt vreezende Gods plaeghen die tuwer onbate
Daghelicx op u commen int gemeene
Deur onghehoirsaemheit, want bij redene ende mate
Die den oirspronck wel besocht de plaghen zijn cleene.
Was Lucifer, den prinche der inghelen blyckelic,
Om zyn hoeverdie niet uuten hemele gesmeten,
sGhelycx, o werlt, ghy die u verheft zeer ryckelic,
Zult ooc vernedert wesen, dats autentyckelic,
Al zyt ghy deur hoghen moet stout en vermeten.
David, vierich zynde tot oncuischeit gebeten,
Was van God den heere gestraft zeer zaen,
Maer zyn mesdaet bekennende heeft hem gequeten,
Daervoren heeft hem God barmherticheit gedaen.
Moeste de ghierighen rycke des heeren straf niet ontfaen,
Die zyn ziele niet gaf met groot verbliden?
Gy, werlt, die op uwen quaeden wille blyft staen,
Waeromme u God sal vermalediden,
Ghy, die den geest Gods partye zyt tot allen tyden,
Al zyt ghy gegeesselt totten naecten beene,
tEs u scult, tblyct, en het moet beleden:
Die den oirspronck wel besocht de plaghen zyn cleene.
Ghy werlt, de prophete ghetuicht wel tuwen meshaghe,
Wee u, die om brassen en suipen smorghens vrouch opstaet,
Om gulsicheit te bedriven van daghe te daghe,
Waer deur Gods thorn vermeerdert, twelc ic beclaeghe,
Want den armen benauden ghy doen niet gaede slaet,
Gramscap, ghescil dicwils deur uwen quaeden raedt,
Waer deur bedreven wort menich faict moirdadich;
Nidicheit ryc ooc vint den selven graet,
Dat den eenen broeder den anderen onghestaedich
Tot schande, jae ter doot brynct, onghenaedich,
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Deur haet ende nyt, zoot daghelicx wort bevonden.
Traecheit trect ooc de menighe onberadich
Van uprechte liefde, des wel om orconden,
Maer zeer haest bereet om quaet te vermonden.
O werlt, dit zyn uwe valsche leeringhen onteene,
Al zy dy benaut belast in desen stonde,
Die den oirspronck wel besocht de plaghen zyn cleene.
Ghy valsche werlt, God en cans niet langher gelijden
Uwe ongherechticheit, als die verhoedde.
Daerom compt u hedent den benauden tyt bespringhen
Met vele felle plaeghen om u te bedwingen,
Te wetene met hongher, dieren tyt en groete armoede.
Den capitein Mars compt ooc tot uwe ontspoede
Om u te vernielen met fortsich ghewelt,
Met dat sweert der wraken, noyt argher roede,
Daer deur komen brant stichten en moirden int velt.
Insgelycx deur scattinghe wort ghy oic gequelt
Met die gheessele der benautheit fel ende wreet;
Sterfte heeft u oic subitelic gecnelt
Met den strael, genaempt donsienlycke doot, zeer heet,
Dien tleven benemen sal wyt ende breet.
O werelt, om u twyffelachticheit crycht ghy delle te leene,
Al zyt ghy gecastyt, zoot blyct met clair besceet:
Die den oirspronck wel besocht de plaghen zyn cleene.
Prinche.
O bedrieghelycke werlt int gemeene sonder sparen,
Ghy en durft niet vraghen deur tyts benauwen,
Waer den tijt van vreden mach zyn bevaren,
En of ghy hem niet meer en sult anscauwen,
Dat die benautheit der plaghen den moet doet verflauwen,
Yae, dat pays, welvaert, trauwe es uut den lande.
Ghy opgeblaesen werlt, dit condt ghy al brauwen,
Dat den tyt van vreden grootelicx tot uwer scande
Dus derlic gevonden zyt tot elcx onghehande,
En ten zy dat kennisse de zonden omwaecke,
So moet ghy ghebonden bliven als dom vaillande.
O werlt, dits voor u een beclaeghelicke sake,
Bekeert u in tyts, naer Ezechiels sprake,
Doet penitentie, vermurwet dat herte van steen,
Want al hoirt men deur tribulatie roupen wrake,
Die den oirspronck besocht de plaghen zyn cleene.

JAN DE NEVE overleed den 31n December 1568 en werd in de dorpskerk van
St.-Pauwels ter aarde besteld.
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Schilder-, etskunst, enz.
Eene Schoonmaak.
Herinnering aan Rubens,
door H.J. Biegelaar.
AANLEIDING tot deze ‘herinnering’ gaf aan zender van dit schrijven, de ‘groote
schoonmaak’ in het kerkgebouw, S. Maria in Vallicella, bij S.P.Q.R. (meer bekend
onder de benaming van Chiesa Nuova), om de hooge feestviering voor te bereiden
van 't derde eeuwgetij, dat zal herinneren aan het heengaan (‘transitus’) naar betere
gewesten, der zalige ziel van den h. Filippo Neri, ‘Apostolo di Roma’ bijgenaamd,
26 Mei van 't eerstkomende jaar 1895. Bij die groote voorbereidingschoonmaak
wordt zelfs het herstellen (om niet te schrijven ‘restaureeren’) der kostbare
kunstschilderingen, voor zoover noodig, niet vergeten. Meesterwerken van den
Vlaamschen zoon - hij mocht immers te Antwerpen, op den 25n Juni 1577, het eerste
daglicht aanschouwen (??), en aldaar ontslapen, den 30n Mei 1640 - van P.P. Rubens
kwamen het eerst aan de beurt. Hij, de meester van 't penseel, op wiens gelaats-
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trekken de merken van 't genie te lezen stonden, maar die ook bedreven en ervaren
was in oude en nieuwe Letteren en met edele geestdrift zich wijdde aan Wetenschap
en Dichtkunst; de diepgrondige kenner der menschen en der zaken van zijn tijd,
reizend en trekkend van 't eene wantrouwend en onrustig Hof naar het andere, is
voor al deze prachtige hoedanigheden in Rome wel bekend.
Dat óók in straks genoemd kerkgebouw nog spranken van zijn veel omvattend
vernuft te aanschouwen zijn, verwondert niemand, die uit de geschiedenis weet, hoe
hij door Vorsten en Volken gevierd als een ‘somma artista’, allerwege met zijn naam,
die op aller lippen zweefde..... een kunstjuweel, een onuitwischbaar voetspoor van
zijn voorbijgang naliet. 't Was vooral in Italië, in ‘il Bel Paese’, dat hij veel, zeer veel
instudeerde. Aan de grootste, Italiaansche kunstschilders ontleende hij iets van hunne
eigenaardige ‘maniera’; maar, hij verloochende zich niet, hij bleef Vlaming, zóózeer
bewonderd door de volkeren, dat gevraagd mag worden: zal die bewondering ooit
kunnen ondergaan in den tijdstroom, hoe de tijden en de volkeren ook veranderen?
Zijne schilderingen hebben het grootsche, dat vernuften kenmerkt.
Al hebben Rubens' schilderingen, met name de bedoelde in ‘Chiesa nuova’ ‘ideale’ afbeeldingen, in 't hoogaltaarkoor, links voorstellende: S.S. Domitilla, Nereo
ed Achilleo; rechts: S.S. Gregorio Magno, Papia e Mauro (zooals die Heiligen in 't
Italiaansch genoemd worden) - niet Raffaello's uitnemende en keurige juistheid van
teekening, noch de zoo alleszins eenige kleur van Tiziano (die slechts geheel en al
uitkomt in den zonneschijn van Venetië), noch Correggio's schemerlichtspelingen;
toch zijn er geen kunstschilderwerken bekend, waarin de aanleg zóó levendig is, de
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forschheid der figuren zóó machtig, de waarheid der voorstelling zóó waarachtig
waar als in deze ‘Rubensiana’. Dat is zelfs bekend bij S.P.Q.R., die ze, met
bewondering, wel degelijk weten te onderscheiden van andere meesterwerken, in 't
zelfde kerkgebouw, door Pietro di Cortona, Muziano, Chev. d'Arpino, C. Maratte,
Keck (naar de Kruisafneming van Michel-Angelo, Caravaggio en Vincent(1). De
bezoekers van Rome, vooral zij, wier kunstsmaak niet ziekelijk maar wel vrijgoed
gezond is, staan doorgaans langer stil bij de scheppingen van Rubens dan bij die van
al de genoemde kunstenaren te zamen. 't Werd hoog tijd, dat eene eerbiedige
kunstenaarshand aan 't werk ging tot herstel dier Rome-Rubensiana, zouden ze niet
het lot ondergaan als bijvoorbeeld, het ‘Laatste-Oordeel’ van Michel-Angelo, in de
Sixtijnsche kapel, dat, meer dan eens, ‘overgeschilderd’ en ‘hertoetst’, van 't
oorspronkelijk werk niet heel veel meer vertoont dan den vermoedelijken aanleg
(compositie). Volgens het meer of minder bevoegd oordeel der kunstrechters, die in
de gelegenheid waren het hersteld kunstwerk te mogen aanschouwen, is het
uitmuntend geslaagd, zoodat voor als nog niemand het schijnt te durven wagen nog
méér te toetsen op die platen van leisteen.

(1) Vincent schilderde ‘Descente du S. Esprit’, in eene der zijkapellen. Hij is blijkbaar een
kunstschilder der Vlaamsche school, en bij overlevering alhier (te Rome) een Vlaanderenzoon
genoemd, al schijnt de naam zulks niet aan te duiden.
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Jozef Israëls,(1)
door Anna C. Croiset van der Kop. (Met afbeeldsel)(2).
VAN alle beminnelijke kunstenaars, die ik in mijn leven heb gekend, is I s r a ë l s een
van de beminnelijkste. Klein en beweeglijk, levendig, enthousiastisch, prettig-vroolijk,
en vol grappen, zoo is hij als mensch; ernstig, diep, echt en krachtig in zijn
gevoelsleven, zoo is hij als kunstenaar. Als schilder heeft hij eene periode van zeer
groote teergevoeligheid achter zich. Naar zijne hedendaagsche kunstopvatting maakt
het medegevoel met de eenvoudigen en geringen in onze maatschappij hem niet meer
sentimenteel, maar schenkt het aan zijne liefde voor het schoone, die zooals voorheen
de grondslag en de prikkel zijner kunst

(1) Geboren te Groningen, 27 Januari 1824.
(2) Door vriendelijke welwillendheid der firma Boussod, Valadon et C1e in bruikleen afgestaan,
en overgenomen uit haren catalogus van eene belangrijke verkooping van schilderijen, die
op 13 Nov. in Pulchri Studio in Den Haag gehouden zal worden en waarop hier gaarne de
aandacht wordt gevestigd.
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is en blijft, den harteklop der menschelijke innigheid.
Aldus heeft in enkele trekken onlangs G e o r g B r a n d e s naar waarheid den
grijzen schilder geschetst, die, ondanks zijne zeventig jaren, jong en krachtig is
gebleven in ijverigen arbeid en in wijsgeerig zoeken naar middelen om uit te spreken,
wat in hem leeft.
Wel wegen de jaren van het werkzame, vaak moeilijke kunstenaarsleven op de
kleine, gebogen figuur, - kleiner en meer gebogen, sinds in de dagen der toebereidselen
tot het feest, waarmede kunstbroeders en vereerders zijn jubileum wilden vieren,
zijne begaafde en zorgzame vrouw hem ontviel en de eenzaamheid heerscht in zijne
ruime woning(1). Maar zijn schrandere geest bleef onverzwakt en zijn hart vol warme
liefde voor zijne kunst.
I s r a ë l s is niet gelukkiger dan wanneer hij kan verdwijnen in de lange gang, die,
achter in zijn huis, langs den tuinmuur naar zijne werkplaats leidt en aan beide zijden
met eene reeks zijner studies naar de natuur is behangen. Eene kleine deur met
‘winket’, dat tegen ongewenschte bezoekers beschermt, geeft toegang tot de wijde,
stille ruimte van het atelier, dat naar des schilders eigen aanwijzing is gebouwd en
waar hij iederen morgen en 's middags, zoolang het daglicht het toelaat, is te vinden.
Daar is hij alleen te midden van zijne scheppingen, die in aanleg of wording op de
bedachtzame penseelstreken der voltooiing wachten en op verschillende ezels in de
groote ruimte staan.
Al naar zijne stemming neemt de kunstenaar het eene of het andere doek in verdere
bewerking en keert het naar het licht, dat door een groot raam valt, hoog en

(1) Den Haag, Koninginnegracht.
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ter zijde in een der wanden van het vertrek aangebracht. Eene gordijn aan den
achterwand verbergt een ander groot venster, waardoor in een' breeden stroom het
volle daglicht kan vallen. In de nabijheid daarvan is in den tuin een glazen koepel
uitgebouwd, waarin de schilder zijne figuren plaatst, die zich in de open lucht
bewegen.
Daar is, onder meer, het fraaie doek ‘L a n g s v e l d e n e n w e g e n ’ ontstaan,
dat dit voorjaar te Weenen met goud werd bekroond. Het oude grootje, de armelijke
figuur, trekt met hare hondenkar langs duin en heide, langs veld en weg. De
afgesloofde oude is met groote liefde door den kunstenaar geschilderd; hij heeft met
haar medegeleefd en de zwoegende inspanning gevoeld der stramme beenen, die den
krommen vorm van het moeilijk voortstrompelen dag aan dag, hebben aangenomen.
En veel heeft hij zich daarbij gedacht, eene lange geschiedenis van nood en lijden,
waartoe het eene of andere tafereel der werkelijkheid voor zijne diep en fijn voelende
kunstenaarsziel de aanleiding was geweest.
Zoo is het met al I s r a ë l s ' onderwerpen; hij wordt getroffen door eene kleine
uiterlijkheid van weemoed of somberheid of smart, soms ook van liefelijkheid, licht
en vroolijkheid. Daarin droomt hij zich weg, den vrijen loop latend aan zijn gevoel,
en ondertusschen schept hij zijn sujet om en om, tot het bezield is met een deel van
zijn eigen rijke gemoedsleven.
Voor de hoofdverdeeling zijner schilderij legt I s r a ë l s zijn doek in groote trekken
aan; zoo laat hij het veelal tij lelijk blijven. Maar zijne ziel is onafgebroken met zijn
onderwerp bezig; hij wil er al zijne liefde in leggen en maakt meer uitvoerige
teekeningen van de voornaamste onderdeelen. En als deze lang overdacht en rijpelijk
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doordacht zijn, neemt hij het palet in de hand, om in kleuren en tonen, schaduw en
licht, zijn geheimzinnige zieleleven te vertolken.
Hoe dat geschiedt, is moeilijk te vertellen. I s r a ë l s houdt er eene geheel eigene
techniek op na; lang geen eenvoudige; het product van lang zoeken. Als iedere
hoogbegaafde, die uiting zoekt voor zijne gewaarwordingen, heeft hij niet gerust,
voordat hij de materie, die zijne gedachten moet verstaanbaar maken voor anderen,
volkomen in zijne macht had en op zijne eigene wijze beheerschte. Het proces nu,
dat zijne schilderijen ondergaan, is met geene mogelijkheid van stap tot stap te volgen.
Het is een opzetten van verfpartijen, een door elkander morsen, een onnaspeurbaar
knoeien, een over- en overschilderen, schijnbaar louter toevallig, maar in
werkelijkheid het uitvloeisel van lang opgegaarde wijsheid en bedachtzaam overleg.
Hier wordt de taaie, vette verfmassa dik op elkander gezet en een gewemel van tonen
verkregen, die zich oplost in eene rustige verheven eenheid; ginds worden teere,
blonde kleuren aangebracht of wordt afgekrabd en uitgewreven; elders zijn kleine
schitterlichten ingezet, of wel heeft eene gevoelige hand het penseel bestuurd om
expressieve lijnen te verkrijgen, beverig, vol kleine verbeteringen, van dichtbij gezien.
En uit het vruchtbare knoeien, het zoeken en tasten worden nu eens fraaie grijzen
geboren, dan een warm rossig bruin of een mooi donker blauw, zooals dat in ‘D e
H a r p ’, de schilderij, waarmede I s r a ë l s , onder meer, exposeerde op de laatste
‘tentoonstelling van levende meesters’ in Den Haag(1).
I s r a ë l s heeft eene voorliefde voor doffe tonen; die

(1) Zie ‘Dietsche Warande’, 1893, no 5.
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eigenschap heeft hij gekweekt en heeft er het hoogste in leeren bereiken. Wie nu van
sprekende kleuren houdt, dien komen I s r a ë l s ' schilderijen, vooral zijne latere,
veelal ‘te vuil’ van kleur voor; maar wie ze liefheeft, de grijzen, en gevoel voor de
bekoring dier sobere kleuren, ziet er eene warmte, een' rijkdom, eene wemeling in,
die de groote toovermacht bezitten, om in eenvoud welsprekend te zijn.
Voor I s r a ë l s zijn die doffe tonen en sombere kleuren het machtige middel om
aan de heilige aandoeningen van zijn gemoed uiting te geven. Hij vond ze, toen hij
zich zelven vond. Dat is lang geleden.
Hij was reeds over de dertig en had een moeilijk leven achter den rug van harden
arbeid, nog met weinig succès bekroond. Zoolang hij zich herinneren kon, had hij
gewoekerd met zijne vrije uren om te teekenen, later ook te schilderen; en het ijverig
streven van den jongen mensch had den tegenstand gebroken zijns vaders, - die hem
oorspronkelijk voor Rabbijn liet opleiden en later zijne hulp op het effectenkantoor
behoefde, - en hem de vrijheid doen veroveren, om zich onverdeeld aan zijne roeping
te wijden. Vol vuur greep hij de gelegenheid aan om ter Amsterdamsche Akademie
te teekenen en nogmaals te teekenen, en op het atelier van J a n K r u s e m a n
schilderijen in olieverf te copiëeren, totdat eene tentoonstelling, waarop, onder meer,
A r y S c h e f f e r vertegenwoordigd was, hem de oogen opende voor het bestaan
eener nog andere kunst dan de conventioneele zijner leermeesters, en niets hem kon
weêrhouden, in Parijs verder te gaan studeeren. Twee moeilijke jaren bracht hij er
door, met ijver werkend op het atelier van P i c o t , een volgeling van D a v i d , en
onder de leiding o.a. van H o r a c e Ve r n e t en P a u l D e l a r o c h e , dien de mode
dier dagen als den voortreffelijksten meester stempelde.
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Maar meer leerde hij er van den omgang en de wederzijdsche critiek zijner kameraden
en vooral van de indrukken, ontvangen in het L o u v r e , en de studies naar de
meesterstukken der oude Hollanders.
In 1848 te Amsterdam teruggekeerd, was het nog geheel onder akademischen
invoed, dat hij groote historische tafereelen begon te schilderen, ontleend aan den
Bijbel, zooals ‘Aäron met zijne zonen bij het reukaltaar’, aan de tragedie: ‘Hamlet
en zijne moeder’, of aan de vaderlandsche geschiedenis, als ‘Willem van Oranje en
Margaretha van Parma’, ‘Prins Maurits voor het lijk van zijn' vader’; en daartusschen
een enkel portret en kleine romantische genre-stukjes om aan de behoefte van elken
dag tegemoet te komen. Met een historisch tafereel, de bovengenoemde episode uit
het leven van den Zwijger, was het ook, dat hij in '55 voor het eerst te Parijs
exposeerde. Omstreeks dien tijd verwierf zijne ‘Droomerij’, een landelijk sujet, te
Amsterdam lof.
Maar weldra zou de dag aanbreken, dat I s r a ë l s voor geheel andere onderwerpen
de aandacht van het publiek zou vragen.
Eene ongesteldheid, die hem dwong het ingespannen werken tijdelijk te staken,
bracht hem te Zandvoort, het stille, eenvoudige visschersdorp. En wat onbewust in
de fijnvoelende artistennatuur had geleefd, kwam hier tot klaarheid. In de schamele
figuren der onder zwaren, eentonigen arbeid gebukt gaanden, in de armoedige
binnenhuizen der visschersbevolking, zag hij het hun eigen mooi, en het boeide hem.
Lijnen en kleuren gaven hem hier indruk bij indruk en wekten aandoeningen in hem
op, die hij zelf wederom in lijnen en kleuren trachtte weêr te geven. Waar hij het oog
heen wendde, zag hij de vormen, waaronder hij voelde, dat het hem
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gelukken kon, zijn innigst zieleleven te vertolken. - Met een' schat van studies nestelde
hij zich opnieuw in Amsterdam, en waar hij tevoren ijverig gearbeid had, daar begon
nu voor hem eene moeilijke worsteling. Maar door volharding en echte bezieling
klom hij trap bij trap den toren op, die naar het ideaal zijner kunst leidde en hem ver
omhoog tilde boven traditie en conventie, het koude en onware, dat, in tegenstelling
met vroegere eeuwen, zoo lang in de kunst was gehuldigd. Zoo viel Israëls' streven
samen met de beweging, die van Engeland was uitgegaan, in Frankrijk in de
zoogenaamde ‘romantische school’ geniale voorstanders had gevonden, in Holland
de schilderkunst opnieuw verbond aan die der roemrijke dagen van weleer, en er met
kracht op aan stuurde, dat de kunst wederom haar grondslag en steun zou zoeken in
de werkelijkheid
I s r a ë l s heeft in die richting, waarvan uitgangspunt en einde is, de natuur door
eigen aanschouwing te bestudeeren en zich op haar alleen te inspireeren, met
tafereelen voornamelijk uit het visschersleven binnen- en buitenshuis, voor de
Hollandsche kunst een nieuw spoor aangewezen, dat na hem door velen is betreden,
maar waarop hij nog steeds als ‘de meester’ de laurier behaalt.
Aanvankelijk openbaarde zich zijn streven in onderwerpen, waarvoor de meesten
wat konden voelen en die in uitvoering wel begrijpelijk waren.
Een der eerste van de reeks, welke dien overgangstijd in zijn talent kenmerkt en
die omstreeks 1856 werd geopend, is het welbekende ‘L a n g s m o e d e r s g r a f ’,
dat, na expositie, door de Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam werd
aangekocht en in het Rijksmuseum is geplaatst. Dicht aan de zee, met wat hard
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gras begroeid en door een ruw houten kruis geteekend, is het graf, waarlangs de
visscher gaat met zijn zoontje aan de hand en zijn dochtertje op den arm. Donkere
regenwolken bedekken den hemel en tinten de zee zwartblauw; zij verhoogen de
somberheid van het geheel, die in volle kracht is uitgedrukt in het gelaat van den
man, welke met eenigszins gebogen hoofd recht naar ons toe loopt. Daaruit, evenals
uit de spanning op het gezicht van den jongen, die angstig-vragend tot zijn' vader
opziet, en het naïef-onbewuste in de uitdrukking van het kleine kind, blijkt duidelijk,
dat de schilder, hier gelijk in zijne historische stukken, nog dramatisch effect beöogde.
Eén blik op het in de onmiddellijke nabijheid van deze schilderij geplaatste doek:
‘W i l l e m v a n O r a n j e e n M a r g a r e t h a v a n P a r m a ’ (als geschenk in het
museum aanwezig), is voldoende om op dat punt de verwantschap tusschen de beide,
voor 't overige zoo verschillende stukken, op te merken.
Andere doeken uit dien tijd zijn ‘D e S c h i p b r e u k e l i n g ’, eveneens een treffend
onderwerp, en waarmede I s r a ë l s in Engeland zijn naam maakte; ‘D e d a g v o o r
h e t s c h e i d e n ’; kleine idyllen als ‘E e r s t e l i e f d e ’ en ‘H e t b r e i s t e r t j e ’;
‘D e k i n d e r e n d e r z e e ’; van welke schilderijen de meeste door gravures
alombekend werden en waarmede I s r a ë l s veler hart won. Het medegevoel met de
lijdende of onschuldig vroolijke menschheid, dat er zoo onomwonden uit sprak, vond
weêrklank in het vaderland als in den vreemde, en verzekerde den artist eene
populariteit, die hij bleef behouden, toen de groote menigte hem in zijne hooge vlucht
niet meer kon volgen.
Het is na 1870, - het jaar, dat hij zich in Den Haag vestigde, - dat I s r a ë l s ' talent
zich openbaart in volle kracht en rijpheid. Hij was reeds beroemd en
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zijn werk gezocht in Nederland en daarbuiten, maar nog voldeed hij zich zelven niet;
kunstenaar bij Gods genade, streefde hij naar meer en hooger, en, geleid door zijn
zuiver en diep gevoel, bracht hij merkwaardig schoone scheppingen voort, stukken
echte kunst, die zijn' naam onsterfelijkheid waarborgen.
Van deze zijn er van de uitnemendste in ons land gebleven. ‘E e n z o o n v a n
h e t o u d e v o l k ’(1) heet het aangrijpend schoone doek in het Rijksmuseum, dat
van de allerlaatste jaren dagteekent. Voor de gapende deur van zijne vreugdelooze
woning zit de oude Jood met zijne afhangende schouders, de onderarmen rustend op
de beenen, de handen over elkaâr geslagen, en de groote, plompe voeten in zwarte
sloffen, in doffe rust, wachtend op de mogelijke koopers van de oude kleêren, die
op eene rij boven zijne deur hangen; van het oude paneeltje rechts tegen den
grijswitten muur in de schaduw van zijn' stoel en den rommel daarvóór; of van het
koper en oud-blauw, zorgzaam uitgestald op het kleine tafeltje links, waar licht op
valt, dat tegen den witten muur met het kleine hooge raam het bord van oud-blauw
fraai afteekent, langs de koperen kandelaars glijdt en daarin een' goudglans wekt, en
wegkwijnt in het verschoten blauw van de bouwvallige parapluie tegen het tafeltje.
Een tikje rood boven in de kleêren, krachtiger herhaald binnen in den ouden emmer,
rechts op den vloer, spreekt mede in de schoone harmonie der kleuren van 't geheel,
waaruit lichtend en ongemeen fraai de kop en de handen van de rustende figuur te
voorschijn komen. Die oude, blauwgeaderde

(1) Van hetzelfde onderwerp is eene fraaie schilderij aanwezig in de vermelde veiling der firma
Boussod, Valadon et Cre.
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handen, die kop met het echte Jodentype en de droomerige uitdrukking in het groezelig
gele gelaat, waartegen de bruine rand van het effen mutsje staat, en die scherper
uitkomt tegen de donkere schaduw in de geopende deur, zij zijn met zooveel innigheid
geschilderd, met zulke groote liefde, dat wij er door meêgesleept worden, er ons in
wegdroomen en in zijn sujet den dichter-schilder zich voelen geven.
I s r a ë l s heeft een rijk zieleleven en openbaart dat in velerlei vormen, soms in
vriendelijke, zonnige tafereelen, als van spelende visscherskinderen aan het strand,
zooals er zich een in het Rijksmuseum bevindt en een ander op dit oogenblik in
aanleg op zijn' ezel staat; maar vaak in tafereelen van groote tragische kracht. Als
symphonieën der verlatenheid ruischen ons de roerend schoone scheppingen tegen,
die als ‘A l l e e n o p d e w e r e l d ’ en ‘N i e t s m e e r ’ het Rijksmuseum en het
Museum Mesdag sieren. Niets is hem overgebleven, den armen man, die in wanhoop
zijn' pet op den grond heeft geworpen en in stomme smart recht voór ons zit, met
zijne handen op zijne knieën, en den rug gekeerd naar het bed, waarop zijne doode
vrouw ligt uitgestrekt. Zoo kalm, zoo verheven rustig ligt daar de doode, onbewust
van de groote leegte, die zij achterlaat in de wijde, lage ruimte om haar heen en het
leven van den man, die zijne verlatenheid in heel zijn wezen uitspreekt zonder dat
er eene klacht over zijne gesloten lippen komt. Links valt het vale licht van een'
donkeren dag door het geopende luik van een klein raam over de tafel met aarden
kruik daarvóór, en kwijnt weg in de sombere kamer, rechts tegen den muur nog even
opgevangen door de koperen gewichten der hangklok, die zelf in donkere
schaduwtonen verdwijnt.
In sobere grootheid spreekt hier een hoog edel
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gevoel, dat te allen tijde en bij alle volken door het menschenhart verstaan zal worden.
Niet minder is het waar voor ‘A l l e e n o p d e w e r e l d ’, waar de vrouw zit bij
het sterfbed van haar man, die achter de wijd opengeschoven blauwe gordijnen in
de bedstede rechts ligt met het hoofd op het witte kussen. Ter zijde van het bed, naar
ons toe gebogen en met het voorschoot voor de oogen, zit de vrouw, zich snikkend
overgevend aan de smart, die haar overstelpt.
In het lage, ruime vertrek met de rossigbruine houten zoldering valt door een hoog
raam achterin het zilveren licht van den laten dag langs eene ronde tafel en ouden
stoel op den achtergrond, eene vaal houten kast tusschen raam en bedstede, verlicht
even de opengeslagen bladzijde van het bijbeltje op den grond naast de vrouwenfiguur,
glijdt langs hare stoelleuning en doet rechts de wijzerplaat en de gewichten der
ouderwetsche hangklok uitkomen van den duisteren wand. Ieder der onderdeelen is
ook hier met zorg en liefde behandeld, en dat niet alleen zonder stoornis te brengen
in den indruk van het geheel, maar om dien indruk: de eenzaamheid te midden der
oude, vertrouwde voorwerpen, te helpen verhoogen. De oude klok tikt ze ons toe;
het gaat als een fluisteren uit alle hoeken rondom de gebogen gestalte der vrouw, die
zich overgeeft aan hare smart en op wie de gansche genegenheid van den schilder
geconcentreerd is.
Dit laatste is eveneens het geval met de kleine jongensfiguur van het groote doek,
dat op dit oogenblik in I s r a ë l s ' atelier op den ezel staat. Hij zit naast de wieg,
waarin zusje slaapt en die hij met het rechterhandje zacht op- en neêrbeweegt, terwijl
naast hem de magere armeluishond mede de wacht houdt: ‘een klein hoopje
menschelijkheid’ in de wijde, lage ruimte
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van een groot binnenhuis, zooals de grijze schilder geroerd zeide. In het figuurtje
van den kleinen oudmannetjesachtigen jongen met vaders hoed op en weggedoken
in veel te groote kleêren, in het kinderhandje op de wieg, moet al de teedere zorg
voor het slapende wichtje worden uitgesproken, en de indruk van waakzaamheid
verhoogd door den tot het ventje opzienden hond. Al wat de schilder wil leggen in
dit groepje, dat het licht op zich vereenigde en zich in eene harmonie van grijzen
oploste, was reeds verstaanbaar uit de in wording zijnde schilderij, waarin, naar het
mij voorkomt, de schilder nog weêr zich zal uiten in al de intimiteit van zijn diep,
menschelijk voelen.
Uitnemend fraai is hem dat gelukt in het doek, dat het eigendom is van den heer
Heymans van Wadenoyen: de oude visschersvrouw, die zich warmt bij het vuur
onder eene ouderwetsche schouw. Een blauwe damp stijgt uit het smeulende hout
op en omkringelt de gestalte der oude, die, in een' wijden schoudermantel gehuld,
met de voeten op eene stoof, de armen steunend op de hoog opgetrokken knieën, en
het hoofd ver voorovergebogen, den gekromden rug naar ons toekeert. Zij steekt de
magere, beverige oude handen uit boven het vuur; al het licht valt op het door harden
arbeid, kommer en ontbering verstompte gelaat en op de beide, naast elkander
uitgestrekte verknokelde handen, die ons een heel leven doen medeleven en het
geheim bezitten, ons te ontroeren.
I s r a ë l s bezit de gave, de dingen, die hij ziet, mooi te zien; hij ziet ze niet scherp
omlijnd, maar in de atmospheer, die hen omgeeft; en door zijne opvatting en zijne
onnavolgbare, meesterlijke wijze van behandeling en uitvoering, weet hij ook de
meest onaanzienlijke onderwerpen groot te maken.
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I s r a ë l s leeft zoozeer meê met zijne sujetten en verleent hun, onbewust, een zoo
groot deel van zijn eigen gemoedsleven, dat het hem pijnlijk valt, afstand te doen
van zijne schilderijen. Hij schildert ze over en over tot er in is, wat hij er in te zeggen
heeft; maar nooit voldoet hem dat geheel; hij heeft er altijd nog iets meer in te
vertellen, en knoeit en verandert tot het doek onverbiddelijk uit zijne handen weg
moet. Zoo is het, dat hij er nimmer toe kan besluiten, voor tentoonstellingen te werken;
hij verzamelt zijne indrukken, legt zijne doeken aan en laat het aan zijne inspiratie
over, wanneer zij voltooid zullen zijn. De meeste zijn reeds niet meer zijn eigendom,
terwijl zij nog op den ezel staan; het eenige, dat op dit oogenblik in zijn eigen bezit
is, is het vroeger genoemde ‘L a n g s v e l d e n e n w e g e n ’.
Eene groote verzameling van zijne werken, die nog steeds wordt aangevuld, bezit
de heer S t a a t s F o r b e s te Londen, terwijl er zich ook vele in particuliere
verzamelingen te Glasgow en in Amerika bevinden. Van de Hollandsche schilders,
die te Chicago exposeerden, heeft I s r a ë l s met zijne groote schilderij uit het museum
Mesdag het meeste succès gehad. ‘Mijn harddraver’, noemt hij schertsend het doek,
waarmede hij reeds meermalen met goud bekroond is, verbergend de liefde tot zijne
schepping, die een deel is van zijn innigste zelf.
Het stedelijk museum te Dordrecht heeft in ‘Het middaguur in eene boerenwoning
te Delden’, waar een boer en zijne vrouw biddend vóór het middagmaal zijn gezeten,
eene bijzonder fraaie en compleete ‘Israëls’. Dat in Den Haag bezit een kleiner doek,
waarin eene geheel andere stemming is weêrgegeven. Eene jonge vrouw zit te naaien;
door een hoog klein raam met een vriendelijk landelijk verschiet valt het licht langs
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haar gelaat, - dat, door het effen witte mutsje omlijst, mooi uitkomt tegen het
openstaande vensterluik, - op de met liefde geschilderde hand, die, licht opgeheven,
den draad door het goed trekt, dat door de andere hand wordt vastgehouden. Het
kleine intérieur doet denken aan het mooie intieme hoekje in I s r a ë l s ' atelier, waar,
achter een groot scherm verscholen, een klein oudhollandsch raam, met lage
neteldoeksche gordijntjes en een houten luik, een getemperd blank licht op eene
eenvoudige houten tafel en wat oud huisraad laat vallen.
I s r a ë l s heeft wonderen gedaan met het stille, zachte licht, dat hij door dat kleine
raam in zijne tonige binnenhuizen laat vallen en waarmede hij figuren en voorwerpen
in de ruimte tot een harmonieus, ondeelbaar geheel weet te verbinden.
Het Haagsche museum doet Israëls ook als portretschilder kennen, sinds het portret
van den schilder R o e l o f s er, als eene hulde aan den zeventigjarige, is geplaatst.
Mooi als stilleven, wordt het als portret evenwel overtroffen door dat van Ve l t m a n
in het Rijksmuseum. De kop met het lange grijze haar is voor driekwart naar ons toe
gekeerd en komt fraai af van den groezeligen fonds. De bewegelijke trekken van den
ouden tooneelspeler zijn in rust, maar de bewegelijkheid er in is schoon uitgedrukt
in de kin en het benedenste gedeelte der wangen: schoon ook is de expressie der oude
oogen onder het hooge voorhoofd: een stuk leven is het, meêgeleefd door den schilder;
een karakter; een mensch. Het moet I s r a ë l s een genot zijn geweest, den kranigen
ouden acteur van zijne moeilijke kunstenaarsloopbaan, van wat hij zocht te geven
in zijne karakters, te hooren verhalen, en de macht in zich te weten, om de ontvangen
indrukken compleet
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en fraai te vertolken in de ondankbare, veeleischende opgaaf van een portret.
Ook in mooie aquarellen heeft I s r a ë l s uiting gezocht voor wat hij te zeggen
had; evenzoo in gevoelige kleine etsen, waarvan de heer S. van Witsen eene zeer
volledige verzameling bezit.
Eene eigenaardige hulde is den grijzen kunstenaar bij het ingaan van zijn
zeventigste jaar gebracht. In een album zijn de handteekeningen verzameld van
artisten op elk gebied en uit alle deelen van Europa, en van Hollanders in en buiten
het vaderland; allen hebben daarbij op de eene of andere wijze getuigd van hunne
liefde tot en hooge vereering voor dezen priester der kunst, in wien het schoone
Bijbelwoord bewaarheid is, dat ‘wie haar liefhebben moeten zijn, als wanneer de
zon opgaat in hare kracht.’
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... den ouden brevier.
Door Guido Gezelle.
ALS zorgen mijn herte verslinden,
als moedheid van 's werelds getier;
dan zoeke ik weêrom den beminden,
dan grijpe ik den ouden brevier.
o Schat ongevalschter gebeden,
brevier, daar, in 't korte geboekt,
Gods woord, en Gods wonderlijkheden,
nooit een ongevonden en zoekt!
o 't Werk van gezetelde Pausen,
wat zegge ik, Gods eigen beworp;
o sterkte, als het lijden doet flauw zijn,
onsterfelijk lavend geslorp!
o Weldaad wellustiger koelheid,
o schaduwomschietende troost;
als 't vier, en de onmachtige zwoelheid,
gestookt door den Vijand, mij roost;
dan zuchte,... dan zitte ik alleene;
dan biede ik den Booze: ‘Van hier!’
Dan buige en dan bidde ik, en weene,..
dan grijpe ik den ouden brevier!
Kortrijk, 23sten in Zaaimaand, 1894.
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Boekenkennis.
Dr. Joseph Pohl, Thomas von Kempen ist der Verfasser der Imitatio Christi.
Kempen, A. Wefers, 1893.
Ondanks het buitengewoon groot getal werken wat over Thomas van Kempen is
geschreven, schijnt het nog altoos niet overvloedig de eenvoudigste uitgangspunten
van het onderzoek te bespreken; dus een bewijs van het gebrek aan wetenschap en
methode der schrijvers.
De getuigenis der kronijk van Windesheim, die Thomas den opsteller der Imitrio
noemt, is eene beslissing. Maar is die getuigenis echt, of niet: Dat is de vraag. Velen
bestrijden dit uitdrukkelijk, en zelfs de geleerden, die zich op een meer onverschillig
standpunt houden, gelijk Hölscher, betwijfelen de waarheid van de uitspraak der
kronijk.
't Eene werk verscheen na het andere, zonder dit punt op te helderen. Eindelijk
heeft nu Pohl, bestuurder van het gymnasium te Kempen (in het Program van het
Kon. Thomas-gymnasium te Kempen) een begin ermede gemaakt, het onderzoek
gelijk het tot heden bestaat, met streng wijsgeerige en historische kritiek volledig te
maken.
Het is hem gelukt de echtheid van de genoemde plaats uit de Windesheimer kronijk
door zorgvuldig onderzoek van de gezamenlijke handschriften volkomen vasttestellen.
Daarmede heeft de schrijver zich eene onwankelbare verdienste omtrent de oplossing
van het vraagstuk verworven. Ook het bewijs voor de tweeledige bewerking der
kronijk is zeer belangrijk. Het is hartelijk te wenschen dat Dr. Pohl zijne studie even
grondig voortzette als hij haar heeft begonnen. Zijne talrijke voorgangers op hetzelfde
gebied, hebben hem nog genoeg te werken en op te helderen gelaten.
Eene kleine opmerking in den vorm zou ik gaarne bij 't vervolgen van den arbeid
aan den schrijver ter behartiging willen geven.
De titel der studie belooft wat veel. Alleen toch wordt de echtheid van de getuigenis
der kronijk van Windesheim bewezen. Dat is nu wel volkomen genoeg voor een
dergelijk opstel; maar het is twijfelachtig of de tegensprekers hierin een voldoend
bewijs zullen zien voor hetgeen de titel belooft.
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Voorloopig geloof ik dat nog niet. De eerste elf bladzijden der verhandeling leggen
eene welsprekende getuigenis af van de ernstige studie des schrijvers, en vervullen
den lezer met wezenlijk vertrouwen op de grondigheid van datgene wat wij nog te
verwachten hebben. Maar met de vraag welke hier is opgelost hebben die overige
punten eigenlijk zeer weinig te doen.
En wat beteekenen aanmerkingen als die van bl. 8 (no 1), alwaar het toevallig in
den tekst gebruikt woord Demut (ootmoedigheid) als Tiefmut verklaard wordt?
Waarom moet men den tegenstander onnoodig wapens in de hand geven? In onze
vraag hebben nu en dan de menschelijke zwakheden nog al medegespeeld, en Dr.
Pohl zal moeten toegeven dat het ook heden nog niet gemakkelijk is meester te
worden over alle vooroordeelen. Hij die dit wil bereiken, moet zich uitsluitend tot
bespreking en beslissing der hoofdpunten bepalen en mag zelf geene fouten begaan,
die hij aan den tegenstander met recht verwijt.
Ik behoor persoonlijk niet tot diegenen welke door Dr. Pohl nog overtuigd behoeven
te worden; doch ik vorm den oprechten wensch, dat de Thomas-vraag als vraagstuk
eindelijk eens van de dagorde verdwijne. Bovengenoemde studie stemt ons met recht
tot de hoop dat Pohl zich eene blijvende verdienste zal verwerven door de
verwezenlijking van die hoop.
FRANZ JOSTES.
Die grossen Welträtsel. Philosophie der Natur. Allen denkenden Naturfreunden
dargeboten von TILMANN PESCH S.J. Zweiter (Schluss-) Band. Freiburg im Breisgau.
Herder.
De tweede Band draagt den titel: ‘Naturphilosophische Weltauffassung’ en bevat
twee deelen. Het eerste deel gewijd aan de ‘monistische Weltauffassung’ beschouwt
achtervolgens het Pantheisme in zijne verschillende vormen (Schopenhauer,
Hartmann, Fichte, Schelling, Hegel, Feuerbach, Marx), het Natuurmonisme, de
wederlegging van het Monisme, het mechanische Monisme in verband met het begin
der wereld, de afstamming van den mensch, het transformatiesysteem, de leer van
Darwin, het materialisme als wetenschappelijke hypothese, zijne gevolgen voor het
practische leven.
Het tweede deel: ‘Der Dualismus der peripatetischen Weltauffassung’ behelst de
volgende hoofdstukken: God als schepper en regeerder der wereld; de stelsels over
de wereldvorming; God en het doel der wereld; God en de bestemming van den
mensch; de godsdienst van het Empirisme, van het Kriticisme, van het Pantheisme,
van het Materialisme, Deisme, Pessimisme en het Pietisme; de ware godsdienst.
Wij kunnen volstaan met deze opsomming om den lezer aan te sporen het boek
ter hand te nemen ten einde eene wetenschappelijke overtuiging te erlangen omtrent
de hoofdproblemen der wijsbegeerte. Tegenover het rampzalig scepticisme van onze
dagen dat alles ont-
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kent wat bovenzinnelijk is, volgt de schrijver de richting der philosophia perennis,
die ondanks hare geschiedkundige ontwikkeling wezenlijk dezelfde blijft en nooit
veroudert, omdat zij steeds uit eigen kracht verjongt en zich nimmer overleeft.
Aan deze oude en steeds jonge philosophie hebben wij dit belangrijk werk te
danken, dat zijn onderwerp van alle mogelijke zijden beschouwt en als het ware
uitput, indien binnen de grenzen van het menschelijk weten, dat altoos stukwerk is,
van eene voldoende eindoplossing der wereldraadsels de rede kan zijn.
Een bijna verbazende schat van geleerde stof wordt in een betrekkelijk engen raam
wetenschappelijk behandeld.
De historische en zakelijke rijkdom van den inhoud is een hoofdverdienste van
het werk. De historische vragen erlangen eene zekere of waarschijnlijke oplossing,
of worden wanneer er eene gaping, een' ontschakelde schalm in het verband der
feiten voorkomt, tot betere tijden verschoven. Bij de leerstellige vragen legt de
schrijver zijne meening met de noodige bewijzen klaar en duidelijk voor.
Een tweede verdienste ligt in de methode. De schrijver beweert niet dat de
philosophie der middeleeuwen het toppunt der volmaaktheid heeft bereikt en allen
vooruitgang uitsluit. Hij erkent integendeel de leemten welke zij laat bestaan, het
gebrekkige van haar onderzoek op het gebied der ervaring, het onvoldoende van
sommige bewijzen, niet op feiten en zekere wetten, maar enkel op speculatieve
beschouwingen steunend. Hij weet met scherpzinnigheid het zekere van het
waarschijnlijke, de thesis van de hypothese, algemeen geldige stellingen van louter
persoonlijke meeningen te onderscheiden. De vooruitgang bestaat niet in het verzaken
aan den rijkdom van onze voorouders geërfd, maar in het voortbouwen op de hechte
grondslagen, welke zij legden. Hij bepaalt zich daarom niet bij de oude leer, maar
het beginsel indachtig dat alle dwaling eene miskende of verminkte waarheid is,
zoekt hij in de nieuwe en nieuwere stelsels de waarheidskern op, om haar ontschaald
en gezuiverd bij het optrekken van zijn gebouw eene plaats te geven.
Wij wijzen verder op de volledigheid van het werk. Niet alleen worden de
grondvragen der cosmologie, maar ook de aanverwante problemen van het zieleleven
in beschouwing genomen. Het is derhalve eene ware schatkamer voor ieder, welke
het cosmologisch vraagstuk in al zijne onderdeelen nader wil leeren kennen.
Men kan in sommige punten het gevoelen van den schrijver bestrijden, en zijne
argumenten onvoldoende oordeelen, maar wie waarde hecht aan wetenschappelijk
onderzoek, en geen vrede heeft met het roekeloos drijven van het materialisme zal
hem voor zijne belangrijke bijdrage danken.
De geleerde schrijver behandelt zijn onderwerp op eene degelijke en diepzinnige
wijze, met liefde en geestdrift, met eene speculatieve meesterschap, de vrucht van
langdurige en aanhoudende studie. Zijn
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warme, bezielde stijl verwarmt, overreedt en overtuigt den lezer; hij verwijlt niet bij
de oppervlakte der verschijnselen, maar dringt tot den diepsten grond der dingen
door. De stoffelijke wereld uit haar zelve zoo eng en begrensd rijst onder zijne handen
tot een statig gebouw, dat op hechten grondslag rustend met zijne prachtige vorst en
tinne hoog in de lucht praalt. De grondmuren en pijlers zijn in de stof geheid, maar
zij schragen eene volledige wereldbeschouwing. Deze omvat niet alleen de
levensverschijnselen en hunne talrijke aanrakingspunten met het stoffelijke, maar
plaatst ook aan het hoofd den scheppenden Bouwmeester, welke de verschillende
en verspreide deelen van het heelal in harmonische eenheid samenvoegend, alles
beweegt, koestert, leidt en regeert.
Wij sluiten met de woorden van ‘Der Katholik’ (Mainz):
Wij wenschen de katholieke letterkunde geluk met dit omvangrijk en diep
ingrijpend werk dat de voortreffelijkheid der oude philosophie niet minder bewijst
dan de altijd jonge en vruchtbare levenskracht van den christelijken geest. Vooral
wenschen wij de Sociëteit van Jesus geluk met zulke werken. Geen edelere wraak
kan zij op het land dat haar verbande oefenen, dan door hare echte, diepe wetenschap
het volle licht te werpen op de ellendige, geestelijke verwarring, waarin dit land
verkeert. Zóó handelt de waarheid in hare stille, goedige wrake, zij bevrijdt hen, die
haar vervolgen, willen boeien en aan kluisters leggen.
Dr A. DUPONT.
Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, von Dr. H. GROTEFEND.
Hannover, Hahn, 1891-1892. Deel I: Glossar und Tafeln; VIII, 214 en 146 bladz.,
4o, prijs 16 mark. Deel II, Afd. I: Kalender der Diocesen Deutschlands, der Schweiz
und Skandinaviens; IV en 250 bladz., Lex-8o, prijs 10 mark.
Het groot gewicht der tijdrekenkunde springt vooral in het oog bij de studie der
middeleeuwsche geschiedbronnen. Deze toch kenmerken zich door de veelvuldigste
verscheidenheid, welke men erin ontmoet aangaande het aanduiden van dag, maand,
jaar en cyclus, eene verscheidenheid die het gevolg is van verschillende gebruiken
en berekeningswijzen, welke niet alleen op onderscheidene tijdstippen in voege zijn
geweest, maar ook van streek tot streek, van stad tot stad, ja zelfs dikwerf in een en
dezelfde plaats verschilden. Het is noodzakelijkerwijze de taak van den
geschiedvorscher al deze, soms ver uiteenloopende tijdsbepalingen tot een éénig
stelsel terug te voeren of te herleiden, en wel zooals het behoort tot onze
hedendaagsche tijdsberekening. Geenszins is het daarom te verwonderen dat, bij 't
ontwaken van den lust en de belangstelling voor de middeleeuwsche geschiedenis,
de chronologie als een onmisbaar hulpmiddel hare ijverige beoefenaars vond. Naast
de meest bekende werken der vorige eeuw, zooals die van Haltaus en Pilgram en het
nog steeds klassieke ‘Art de vérifier les dates’, zijn in deze eeuw de hand-
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leidingen en handboeken, zoowel voor theorie als praktijk, elkaar in groote menigte
opgevolgd. En dat kon ook niet anders. Immers de rustelooze nasporingen en de
tallooze uitgaven van middeleeuwsche bronnen en documenten wezen van den eenen
kant op nieuwe moeielijkheden, terwijl zij van den anderen kant telkens meer en
meer licht in menig duister en onopgehelderd punt verschaften, zoodat steeds eene
nieuwe onderzoeking noodzakelijk en de tijdrekenkunde allengskens vollediger en
vertrouwbaarder werd. Zoodoende bleef zij voor de geleerden een voorwerp van
trouwe behartiging en grondige studie, en mannen als Ideler, Weidenbach, Kulik,
Bond, Grote, Brinckmeyer, Fleischauer, enz. leverden min of meer uitgebreide werken
wier bruikbaarheid voor den geschiedvorscher nog steeds geroemd wordt.
Dr. H. Grotefend, aan wiens reeds grootendeels verschenen ‘Zeitrechnung’ wij
hier eene kleine bespreking wijden, neemt onder de hedendaagsche tijdrekenkundigen
eene eerste plaats in. In 1872 verscheen van zijne kundige hand het welbekende
‘Handbuch der historischen Chronologie des deutschen Mittelalters und der Neuzeit’,
een werk dat voor de Duitsche mediëvisten en historieschrijvers, alsook voor die der
Nederlanden. eene welkome verschijning en een geniakkelijk hulpmiddel is. Door
het uitgeven echter van dit werk beschouwde de schrijver zijne taak geenszins als
afgewerkt. Met onvermoeiden ijver hield hij zich negentien jaren lang bezig met
eene herhaalde nauwkeurige onderzoeking zijner gebruikte bronnen en met het
bijeenverzamelen van nieuwe gegevens uit de tallijke, pas verschenen historische
uitgaven. De stof welke hij aldus bijeengaarde was zoo groot, dat hij ter wille der
bruikbaarheid van zijn nieuw werk de indeeling van het ‘Handbuch’ veranderde door
de systematieke inleiding en het dubbel glossarium samen te smelten. Men heeft
alzoo een gemakkelijker overzicht dat de raadpleging vereenvoudigt. Wat evenwel
aan dit nieuwe werk nog grootere waarde bijzet, is de uitgave van de kalenders der
bisdommen en orden, welke tot de Duitsche geschiedenis in betrekking staan. Het
dagteekenen bij middel der heiligen wier feest op eenen bepaalden dag viel, was in
de middeleeuwen zeer in zwang en de veelvuldige afwijkingen voor de verschillende
bisdommen en orden maakten eene nauwkeurige vaststelling der heiligendagen zeer
gewenscht. Aan deze uitgave, welke met behulp der betrouwbaarste kalendaria, meest
van het einde der 15e eeuw, 18 Sunengesteld, heeft de schrijver bizonder veel zorg
besteed. Het behoeit niet gezegd te worden, dat deze kalenders ons ook nog een trouw
beeld leveren van de uitgebreidheid en de verspreiding der heiligenvereering in de
middeleeuwen.
Er is weinig aan te merken op een werk dat onder zulke omstandigheden als het
onderhavige tot stand is gekomen. De schrijver heeft zich geene moeite bespaard om
zijne ‘Zeitrechnung’ zoo volledig en bruikbaar mogelijk te maken - en nu ook nog
verzoekt hij in zijn ‘Vorwort’ iederen belangstellende hem wenken te geven of
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aanwijzingen te doen die hem van nut zouden kunnen wezen. Wij meenen volgens
den zin des schrijvers te handelen, als wij hier eenige plaatsen van zijn glossarium
laten volgen.
D.I, bl. 5, bij den uitleg van Allelujah claudere wordt gezegd (volgens Wessels
Katholischer Gottesdienst) dat van af den zondag Septuagesima tot Paschen het
allelujah in de mis door Te Deum laudamus en Benelictus vervangen werd. Dat is
bepaald onjuist. De zoogenaamde ‘Tractus’ treedt daarvoor in de plaats. Zie o.a.
Rupertus Fuit, De divinis officus. Lib. IV, cap. 6 (Migne, P.L. CLXX, col. 92) en
Sicardus Crem. Mitrale. Lib. VI, cap. 1 (Ib. CCXIII, col. 246).
D.I, bl. 43 wordt aan de uitdrukking Dominica medie (mediane) quadragesime,
dominica media, de beteekenis alléén gegeven van zondag Laetare. Bij het naslaan
van het Hierolexicon van Dom. Macci (Bononiae 1767) deed de aldaar gegeven
uitleg van Dominica mediana bij ons het schijnbaar gegrond vermoeden oprijzen,
dat deze uitdrukking somwijlen ook nog voor Passiezondag is gebezigd. De door
Macci aangehaalde plaatsen die volgens hem terugwijzen op een dominica ad
sitientes(?) (waarmede hij de Passiezondag bedoelt) verdienen wel onderzocht te
worden. Ook is het wonderbaar dat de zaterdag welke den Passiezondag voorafgaat
op blz. 177 (in v. Sitientes etc.) genoemd wordt Sabbatum mediane quadragesime,
quando canitur sitientes 1182.
D.I, blz. 125-126 vinden wij een kostbaar lijstje van de benamingen der maanden.
Bij onze onderzoekingen van Limburgsche lokaalgeschiedenis hebben wij eenige
dateeringen aangeteekend, welke van dien aard zijn dat zij dienst kunnen bewijzen
om het lijstje nog vollediger te maken. Wij laten ze hier volgen.
- 1449 ..... sesse ende twyntich dage in Augusto geheyten te duytsche heumoent.
Franqumet (G.D.). Beredeneerde inventaris der oork. en bescheiden van het kap.
v.O.L. Vrouwekerk te Maastricht. I, 1870, bl. 223, n. 213.
- 1493 ..... opten iersten dagh des Moentz Octobris geheiten Ruselmoent.
Ib. bl. 258, n. 255.
Wij merken hier aan, dat Kiliaen in zijn Etymologicum Tcutonicae linguae aan
Roselmaent de beteekenis van October hecht.
- 1499 ..... opten achttiensten daich des moentz decembris geheyten haertmoent.
Ibid. bl. 265, n. 260.
- 1446 ..... des derden daechs jnden Wendelmaent die men int latyn heyt December.
Habets (J.). De archieven v.h. kap. der hoogad. rijksabdij Thorn I, 1889, bl.
348-349, n. 342.
- 1483 ..... des Seuenteenden Dach Indem mydzomermont [= Juni].
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Jansen (M.). Inventaris v.h. oud archief der gem. Sittard, I, 1878, bl. 95, n. 135.
Wij vestigen nog de aandacht op de twee volgende dagteekeningen welke in het
zooeven aangehaalde werk voorkomen en eenigszins vreemd zijn. Zoo lezen wij bl.
130, n. 216: 1517 ..... des anderen dags nae synt Pouwels Daich Tomidsomer, en bl.
145, n. 256: 1527 ..... des saitertachs na sent Jelles Dach. Volgens alle
waarschijnlijkheid is Jelles = Gilles = Egidius, welke op den 1n September gevierd
wordt.
Ten slotte willen wij nog wijzen op de vijf groepen (D. I, bl. 60 waarin de schrijver
de verschillende feesten naar gelang hunner meerdere of mindere viering trapsgewijze
verdeeld heeft. Deze indeeling bevalt ons minder en wij zouden o.a. gaarne willen
weten waarom een festum semiduplex met een festum simplex, een plenum officium
en een duplex inferius één en dezelfde groep vormt, eveneens waarom een festum
simplex van een festum van III lectiones onderscheiden wordt.
De beteekenis gehecht aan depositio (D. I, bl. 34) en aan dormitio (Ib. bl. 47) als
sterfdag van een belijder en de vertolking van dies natalicus of natalis (Ib. bl. 38)
als sterfdag van eenen martetaar is, dunkt ons, te eng genomen. Deze drie
uitdrukkingen worden ook wel voor alle Heiligen zonder onderscheid gebezigd.
Doch wij willen niet verder meer uitwijden over dergelijke punten. Zij zijn van te
weinig direct belang voor de chronologie. Overigens is de kennis der Middeleeuwsche
liturgie zoo ingewikkeld en zoo moeielijk, dat het voor velen een hopeloos werk is
zich er aan te wagen.
De schrijver belooft ons nog eenen ‘Anhang von Tafeln’ aan het einde van 't tweede
deel van zijn werk. Tevens verzoekt hij, dat dienaangaande wenschen of verlangen
op de een of andere manier hem kenbaar zouden gemaakt worden. Wij vereenigen
ons met den wensch van P. Haushaler (Literarische Rundschau. XX Jhrg. bl. 160)
en verwachten niet alleen uitvoerige lijsten der Pauzen en der Duitsche koningen en
keizers, maar ook die der voornaamste vorstenhuizen van Duitschland en Oostenrijk
alsmede de lijsten der koningen van Frankrijk, Engeland, Hongarije en Bohemen.
Als wij niet bevreesd waren van te ver te gaan zouden wij nog de aandacht er op
vestigen dat eene chronologische lijst der Duitsche bisschoppen menigeen welkom
zou zijn en dat eene tabel der voornaamste Nederlandsche dynasten het werk voor
den Nederlandschen gebruiker zeer in waarde zou doen stijgen. Doch zoo iets is
wellicht veel te veel gevergd. Eenmaal op den weg der wenschen en verlangen maakt
men zich licht aan overdrijving schuldig.
Wij kunnen met nalaten de ‘Zeitrechnung’ van Dr. Grotefend iederen
geschiedvorscher aan te bevelen als een ernstig wetenschappelijk en betrouwbaar
werk en wij hopen dat de tweede afdeeling van het tweede deel niet lang meer op
zich zal laten wachten.
W. GOOSSENS.
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Les fleurs de lis de l'ancienne monarchie française. Leur origine, leur nature, leut
symbolisme, par JEAN VAN MALDERGHEM, archiviste-adjoint de la ville de Bruxelles.
Bruxelles, Lamertin, 1894.
Weinige oudheidkundige vragen zijn het onderwerp geweest van zoovele
verhandelingen als die omtrent den oorsprong der leliën van de oude fransche
monarchie. Beroemde geleerden hebben het niet beneden zich geacht hunne hooge
wijsheid hierover uit te spreken.
Onder de nieuwere schrijvers die zich er mede hebben bezig gehouden, behoort
in de eerste plaats genoemd te worden de Heer ADALBERT DE BEAUMONT, wiens
Recherches sur l'origine du blason et en particulier de la fleur de lys een korten tijd
schenen de twistvraag te hebben opgelost.
Het bleef voor den Heer van Malderghem bewaard, om de waarheid aangaande
den oorsprong en het symbolisme van het geheimzinnige bloemsieraad aan het licht
te brengen.
Zonder er zich mede op te houden, om op reeds dikwijls weerlegde meeningen
terug te komen, bepaalt de schrijver er zich toe, om de verschillende uitgesprokene
verklaringen in het kort op te noemen, en gaat hij vervolgens over tot eene kritische
beschouwing van het werk van den Heer de Beaumont, die, om uit te leggen hoe de
lelie, als zinnebeeld van het souvereine gezag beschouwd, van de scepters der
Oostersche vorsten op die der Fransche koningen was overgegaan, met een ijver,
eene betere zaak waard, volhardt, om bij alle volkeren der oudheid alles bijeen te
garen, wat in vorm die bloem schijnt nabij te komen. - De door den Heer de Beaumont
aangenomene afstimming rust op geen zeer hechten grondslag. De arabische kunst
dient bij hem als laatste schakel om de egyptische kunst met het vermaarde embleem
in verband te brengen. Maar de egyptische bloem, wier naam hij met volharding
verzwijgt, is geen andere dan de lotus, de zinnebeeldige voorstelling van de
vruchtbaarheid en rijkdom, de gewijde bloem bij uitnemendheid, terwijl het arabische
teeken, hoewel evenals de egyptische lotus den lelievorm aannemende, aan geen
zinnebeeld doet denken, en niets meer is dan de zuiver materieele voorstelling der
bloem, zooals de natuur haar geschapen heeft, maar, als overal elders, gestiliseerd
als onderdeel van ornamentatie. De arabische kunst, die slechts strekt, om door den
rijkdom van hare grillige omtrekken de oogen te bekooren, heeft nooit eenige
verwantschap met de kunst van het oude Egypte gehad, wier karakter is het meest
beslist symbolisme.
De willekeurige uitspraak van Voltaire, dat de lelie niets anders is dan eene
schilders-fantazie, moest noodwendig indruk maken op zijne talrijke bewonderaars;
dat gezegde heeft dan ook zijne uitwerking gehad bij velen, die in de lelie niets anders
zien dan een versieringsmotief, een heraldisch bibelot, eene kunstmatige figuur,
waaraan in navolging van den Grand Dictionnaire Universel van PIERRE LAROUSSE,
alle gelijkenis met onze tuinlelie ontzeg wordt.
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De Heer van Malderghem toont op zijne beurt aan, en dit op eene onweerlegbare
wijze, dat dit verstersel wel eene bloem voorstelde, en dat het noch de iris, noch de
lischbloem, noch de zwaardlelie (gladiolus) was, zooals sommigen meenden, maar
onbetwistbaar de witte tuinlelie.
Voor Lodewijk den Jonge (1137-1180), onder wiens regeering de wapens
ontstonden, en die, van het eerste jaar zijner regeering af, op zijne munten de zoo
bestredene lelie liet slaan, hadden reeds koningen van Frankrijk en van Engeland,
even als koningen en keizers van Duitschland zich op hunne zegels doen afbeelden
met de insignia der souvereiniteit. De Karolinger Lotharius, zoon van Lodewijk den
Overzeesche, opent in 972 de rij der fransche koningen met kroon en scepter, deze
aan het einde versierd met een driebladige bloem. Wat Duitschland betreft, zijn de
voorbeelden, die de keizerlijke en koninklijke zegels ons opleveren, nog ouder; reeds
die van Otto I (936-973), vertoonen ons soms den diadeem, soms den scepter met
eene bloem versierd.
Men zou een lange lijst kunnen opmaken, om te bewijzen, dat vóór het in gebruik
komen der wapens, en zelfs vóór den eersten kruistocht (1096), de heraldieke bloem
reeds geprijkt had op den scepter en de kroon der overige vorsten der christenheid.
Voor het tijdvak, voorafgaande aan het verschijnen van het kenteeken der majesteit,
in de sigillografie, ziet de schrijver zich genoodzaakt, aan de kunstwerken (de graven,
beelden en miniaturen), in het bijzonder gewijd aan de verheerlijking der koningen,
te vragen, wat de zegels en munten hem niet meer kunnen geven. Hoewel de Heer
Willemin (Monune. fr. inéd) verzekert, dat de afbeeldingen op de graven der oude
koningen van Frankrijk, met nauwgezetheid zijn nagemaakt naar de oorspronkelijke
monumenten, mag men dit toch betwijfelen wat de onderdeelen betreft. Volgens het
getuigenis van Montfaucon, hadden de graven der Karolingische koningen, zooals
die in zijnen tijd nog bestonden, niet het kenmerkend karakter der beeldhouwwerken
van de VIIIe tot de Xe eeuw. Dezelfde opmerking geldt voor het Merovingische
tijdvak, behalve voor twee graven, die in de XIe eeuw omgewerkt zijn. Geen der
graven te St. Denis is, volgens zeggen van Baron de Guilhermy, ouder dan de XIIIe
eeuw, en de wijze van versiering der grafmonumenten, die voor de koningen, welke
voor dien tijd geregeerd hebben, te St. Denis zijn opgericht, is onbekend.
Omdat hem dus ontgaat, wat het voorkomen der koningsgraven hem had kunnen
zeggen, raadpleegt de Heer van Malderghem de handschriften met miniaturen, die
ons uit den tijd der Karolingers zijn overgebleven, in de hoop dat deze eenig licht
over de zaak zullen verspreiden. De eerste van de twee merkwaardigste verzamelingen
is het psalmboek van Karel den Kale, voor dien vorst vervaardigd door Liuthard,
tusschen 842 en 869, dat in de Nationale Bibliotheek te Parijs bewaard wordt. Het
bevat een prachtige miniatuur, die dikwijls
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in gravure is uitgegeven en genoemden vorst voorstelt met alle insignia van het
gezag; de scepter eindigt in eene bloem met drie regelmatige bladeren, waarvan
alleen het middenste opstaat.
Het tweede handschrift, getiteld Ademari chronicon, eveneens uit de IXe eeuw,
bevat eene teekening in kleuren, voorstellende den vader van Karel den Kale,
Lodewijk den Vrome, gezeten tusschen twee personen, in zijn paleis, waarvan het
geveldak met dezelfde bloem versierd is.
Aan den Heer Willemin komt de eer toe, de eerste te zijn geweest, die in de bloem
van den scepter van Karel den Kale, dien Montfaucon voor een degen hield, de lelie
zag.
Een onwraakbaar getuigenis van een schrijver die tijdgenoot van beide keizers
was, en aan hun hof leefde, bevestigt die meening. De dichter Sedulius van Luik, in
een sierlijk gedicht getiteld: De Rosae Lilique certamine, laat de Roos en de Lelie
optreden die elkander het koningschap der bloemen betwisten. De Lente, door het
gedruis van de twist ontwaakt, komt tusschen beiden en tracht de mededingsters te
bevredigen.
‘Lieve kinderen, zegt zij, waartoe deze twist? Weet, dat gij beiden uit dezelfde
aarde geboren zijt. Hoe kunnen zusters met zooveel aanmatiging twisten? Gij, schoone
roos, zwijg, uw roem is veibreid door de wereld; maar de koninklijke lelie heersche
aan den top der schitterende scepters. (Regia sed nitidis dominentur lilia sceptris.)...
De roos zij in onze tuinen het zinnebeeld der schaamte; gij, schitterende lelie,
groeit, in glans het gelaat van Phoebus gelijk! Gij zijt, o lelie, het sieraad van de
optochten der maagden met lange sluiers...’
De zegels leeren ons, dat, behalve de koningen van Frankrijk, ook de beheerschers
van Duitschland en Engeland hunne scepters met de lelie versierden. Bij het in gebruik
komen der wapens plaatsten de koningen van Frankrijk op hun schild de bloem, die
door het geheele Westen erkend werd als het zinnebeeld van het opperste gezag, ten
einde daardoor nog beter te doen uitkomen, dat zij boven de overige koningen der
aarde stonden.
Terwijl, overigens, in de christelijke kunst, waar het de maagdelijheid voorstelt,
dat zinnebeeld schittert in de hand en op het voorhoofd van de meest reine Maagd,
en wij het aantreffen op den scepter van den engel Gabriël, als deze aan Maria
verkondigt, dat zij door den goddelijken wil den Herland der wereld in haren boezem
zal dragen, - zien wij het ook bloeien in de hand der opperleenvrouwen, niet - zooals
de Heer van Malderghem geestig opmerkt, - als kenteeken van een verdwenen staat,
die door het huwelijk is verloren gegaan, maar om haar gezag aan te duiden, hare
macht als heerscheressen. Zoo zijn het niet alleen koninginnen en groote vasallen,
die zich op hare zegels laten afbeelden met eene lelie in de hand, maar zelfs sommige
trotsche abdissen, onder anderen die
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van Quedlinburg, welke zich Rijksprincessen lieten noemen, en even als wereldlijke
vorsten, de trotsche formule Dei gratia bij haren titel voegden.
Het is ons niet mogelijk hier alle argumenten op te noemen, door den Heer van
Malderghem tot staving zijner stelling aangevoerd; en alhoewel de bekoring, die zich
onder het lezen van zijn voortreffelijken arbeid van ons meester maakte, ons reeds
het bestek van een gewoon verslag heeft doen overschrijden, hebben wij misschien
toch nog, naar de meening van meer dan een onzer lezers, een al te beknopte schets
gegeven van dat merkwaardige en opzienbarende werk, dat de verdienste bezit van
in een dertigtal bladzijden op besliste wijze de boeiendste vraag op te lossen, die ooit
aan de oudheidkundigen is voorgelegd, en waarover zoovele mannen van beteekenis
te vergeefs hunne pen stomp geschreven hebben.
In het kort, het opstel bewijst: 1o dat de zoogenaamde heraldieke lelie van
westerschen, en niet van oosterschen oorsprong is, en dat haar gebruik, als
scepterversiering, ten minster tot de IXe eeuw opklimt; 2o dat, in strijd met de
algemeen aangenomen meening, die bloem ontwijfelbaar de witte tuinlelie voorstelt;
3o dat zij in het algemeen op de scepters het symbool is van de koninklijke macht, en
eindelijk 4o, dat zij, in het wapen der oude Fransche monarchie, het denkbeeld van
het souvereine gezag vereenigde met dat van de bijzondere suprematie, waarin de
koningen van Frankrijk zich verheugden sedert de regeering van Lodewijk den Jonge.
Het werk van den Heer van Malderghem is met twee platen versierd; de eerste
vertoont den Nijlgod, dragende op het hoofd vijf lotusbloemen, die uit een
hoofdtooisel opkomen dat het water symbolisch voorstelt, den Nijl, naar Champollion
den jongeren; de tweede plaat laat ons Karel den Kale zien, naar de miniatuur in het
psalmboek te Parijs. De reproductie van het tegenzegel van Robert, aartsbisschop
van Reims (1304) verbeeldt het mysterie van Mariaboodschap, waar de lelie, die uit
de tusschen de Maagd en den hemelschen boodschapper geplaatste vaas opkomt,
identiek is met die, welke de koninklijke scepters versiert, namelijk eene heraldieke
lelie.
De schrijver bewijst door de Bibliographie, die hij aan het slot van zijn opstel geeft
(zij bevat niet minder dan zes en negentig werken), dat hij niets verzuimd heeft om
alle inlichtingen omtrent zijn onderwerp te verzamelen, en, waarschijnlijk niet
bevreesd voor de kritiek, daaronder ook zelfs opnoemt de schrijvers die van eene
andere meening zijn.
Het boekje van den Heer van Malderghem zal zeer zeker gerucht maken in de
wetenschappelijke wereld, zoowel in België als in het buitenland, - vooral in het
buitenland.
J.TH. DE RAADT.
Kerkboek met uitleg, bewerkt door J. BOLS, pastoor van Alsemberg, Lid der
Koninklijke Vlaamsche Academie. Doornik, Desclée, Lefebvie en Co, 560 blz. kl.
8o.
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De Vlaamsche Academie heeft tot stelregel aangenomen dat eene algemeene
nederlandsche taal noodzakelijk is, die loopen kan over de draden van Groningen
naar Brugge en van den Helder naar Tongeren, zonder dat de ambtenaar (telegraphist
of telephonist) een oogenblik aan de beteekenis der woorden twijfelt.
Daarneven pleegt echter de Academie de gewestelijke uitdrukkingen en
schrijfwijzen, gelijk de liefhebber van oudheden het oude porselein achter een glazen
deur sluit, om de bersten die er in zijn tegen verslimmering te behoeden.
Braaf, goed gedaan!
In elk geval is zoowel de oude gewesttaal als de nieuwe provinciëele tongval
bruikbaarder dan oud porselein.
Wanneer wij voor een klein publiek schrijven, voor eene provincie, een enkel
dekenaat, een enkel bisdom, dan is het gebruik van de volkstaal der streek vooral
voor een populair gebedenboek aan te bevelen. Het nederige volk moet hare
spreekwijze daarin zooveel mogelijk zien afgebeeld.
Overigens is het onderscheid tusschen de uitdrukkingen volkstaal en letterkundige
taal niet aan te bevelen, want deze laatste titel draagt de conventie of overeenkomst
op het voorhoofd; dat is altoos eene fout. De conventie zij uit de taal zooveel mogelijk
verbannen, de natuur leve en bloeie daarin. Doch!... de diaadsprekers moeten elkander
verstaan!
Schikt de eerw. hr. Bols zich van de eene zijde naar het volk, om het boek practisch
bruikbarer te maken, van de andere zijde doet hij een beroep op de weet- en leerlust
daarvan, door de uitleggingen der evangeliën waaraan het volk groote behoefte heeft.
De schrijver onderwijst dus tegelijk als hij zoekt te stichten en tot het gebed op te
wekken. Daarom heeft zijn werk wezenlijke ver dienste en zij het in de Kempen en
aangrenzende streken warm aan bevolen.
Schrijfwijzen als willet voor wilt, ontslage voor ontsla, bermhertigheid voor
barmhartigheid, Sinksen voor Pinksteren, enz. enz. zijn bovendien ver buiten de
gemeenten van Brabant en Antwerpen alledaagsch.
Kerkzangen.
1. O sacrum. Op. 2 voor eene stem met orgelbegeleiding.
2. Ave verum. Op. 3 voor idem met idem.
3. Pange lingua. Op. 4 voor 3 stemmen met idem, door W. Venverloo. Heerenstraat,
37, Amsterdam.
Wij denken dat deze eerste proeven van toonzetting, met vromen zin en gevoel
geschreven, aan vele kostscholen van jonge meisjes, alsmede aan verschillende
muziekkoren zeer welkom zullen zijn.
Zij zijn nog ongedrukt.
Festschrift zum vierhundertjährigen Gedächtnis des ersten Freiburger
Buchdrucks, 1493-1893, von FRIEDRICH PFAFF.
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Dr. Pfaff is een begaafde bibliothecaris der boekerij van Frerburg in Baden. De
ijverige zoeker geeft hier op prachtig 4o papier, rood en zwart gedrukt, ten eerste een
leerrijk overzicht van de ontwikkeling der drukkunst sedert Gutenberg, in de 16e en
17e eeuw, en vervolgens eene lijst der oudste in Freiburg bewerkte drukken, tot aan
het jaar 1600. Dit verslag maakt geene aanspraak op volledigheid, bevat echter eene
merkwaardige bijdrage tot de werken van von der Linde en anderen die zich met de
geschiedems der drukkunst bezig hielden. De oudst bekende drukker van Freiburg
was Kilianus Piscator (Fischer); het oudst gedrukte, bekende werk is getiteld:
Percustratio Sancta Bonaventure, waarvan hier een overzicht met twee
oorspronkelijke houtsneden wordt gegeven.
Bibliotheca belgica, ‘Vlaamsche drukker’ uit het tweede en derde tijdvak der
Renaissance (1526-1599). Hunne werken en merken beschreven door G.D. BOM, H.
Gzn. Amsterdam. H.G. Bom, 1894, 4o, 96 blz. op prachtig papier(1).
Wij ontleenen over dit ernstig werk het volgende aan het Nieuwsblad voor den
Boekhandel (Red. A.S. De Rochemont).
‘Bibliotheca belgica’ luidt de hoofdtitel van een bij de firma H.G. Bom verschenen
catalogus, waarin de heer G.D. Bom H. Gzn, naar de ondertitel aanwijst, de werken
en merken beschreven heeft van een vijftigtal ‘vlaamsche drukkers’ uit het tweede
en derde tijdvak der Renaissance (1526-1599).
Deze beschrijving, met drie registers en, ter inleiding, een woord aan de bibliophilen
in België, beslaat een kwartijn van 100 blz. holl. papier. Zij geldt eene verzameling
van veelal belangrijke of zeldzame drukwerken, zoowel op staatkundig en kerkelijk
gebied als op dat der voornaamste vakken van wetenschap, uit een woelig tijdstip
onzer historie.
Voor de geschiedenis der typographie van dat tijdperk heeft de verzameling
eveneens waarde. Met het oog hierop zijn de boeken naar de woonsteden der drukkers
in rubrieken verdeeld en volgens de data van uitgaaf gerangschikt.
Als plaats van herkomst staat A n t w e r p e n op de titels van het grootste aantal
werken in den catalogus vermeld. Het eerste nummer wijst op de oorspronkelijke
editie van den z.g. Liesveldt'schen Bijbel (1526); het tweede op de zesde uitgave van
dienzelfden Bijbel (1542), welke oorzaak is geweest dat de ‘printer’, Jacob Liesveldt,
‘met den zwaarde gestraft werd’. Onder no. 8 vinden we ook een ketterschen Bijbel,
dien van Willem Vorsterman, in zijn oorspronkelijke uitgaaf (1528). Voorts rekenen
wij no. 13: ‘Die Cromke van Bra-

(1) De verzameling is te koop voor fl 900. of fr. 1872. Bibliotheca is in België verkrijgbaar bij
L.H. Smeding, Bestuurder van den Nederlandschen Boekhandel, St-Jacobsmarkt, 44,
Antwerpen.
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bant’, bij Jan van Doesborch (1530); no. 15: ‘Des Schaepherders Kalengier’, bij
Simon Cock (1539): en no. 40: ‘Biblia hebraica’, bij Plantijn (1566) tot de
merkwaardigste der 124 Antwerpsche persvoortbrengselen welke door den heer Bom
met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven zijn.
De eerste nederlandsche editie der ‘Roomsche Heilige Schrifture’ werd door
Bartholomeus van Grave, te Leuven, in 1548 gedrukt en uitgegeven, hoofdzakelijk
om den vloed van kettersche bijbels tegen te gaan. In den catalogus staat zij, met een
uitvoerige collatie, bij no. 126 aangewezen. Van Leuven biedt de verzameling
overigens veertien drukwerken, uit de jaren 1547-1586; daarentegen van Gent en
Brussel elk drie, uit de periode 1556-96.
Aan de bibliographie zijn drie practische registers toegevoegd: een naamlijst der
schrijvers, vertalers en personen wien sommige der beschreven boeken zijn
opgedragen; een systematisch overzicht der boeken en een register der drukkers en
boekverkoopers.
In den tekst heeft de bewerker, bij de namen van een dertigtal vermaarde vlaamsche
boekprinters, de afbeeldingen der hun toebehoorende drukkersmerken gelascht. Zij
dragen een groot deel bij tot het smakelijk aanzien, waarop de ‘Bibliotheca belgica’
bogen mag.
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Vondeliana.
Unger's Vondel-uitgave ‘betutteld’.
De 21e aflevering wordt zoo goed als geheel in beslag genomen door de
Leeuwendalers, alleen nog gevolgd van de Herderskout tusschen Melibeus en
Tityr.
Alvorens mij aan 't ‘betuttelen’ te zetten, moet mij een groote grief tegen deze
zoogenaamde ‘voortzetting’ der Vondel-uitgave van wijlen Dr J.-A. Alberdingk
Thijm van het hart. Het staat mij nog levendig voor den geest, hoe deze zich soms
luide beklaagde over de ‘slordigheid’, waarmede zelfs Van Lennep, maar vooral Van
Vloten hunne Vondel-edities bezorgd hebben. Weinig dingen nu waren den man,
wiens voortzetter de Heer Unger heet te zijn, meer naturwidrig dan slordigheid. En
nu is juist dit gebrek in mijn oog het meest kenmerkende, wat deze editie des Heeren
Unger onderscheidt. Wij zijn niet in de gelegenheid de twee Unger-uitgaven van
Vondel onderling te vergelijken; hoogst waarschijnlijk zullen zij als zusje en broertje
elkander gelijken: welnu, het broertje ziet er zeer slordig uit.
Het ontbreekt deze uitgave vooreerst aan methode. Wat stelt de Heer Unger zich
voor te verklaren? En hoe? Wil hij telkens, wanneer eene uitdrukking in Vondel iets
anders beteekent dan wij er tegenwoordig door plegen te verstaan, ons op dat verschil
opmerkzaam maken? Zoo althans is alleen te verklaren, hoe ons tallooze malen
herhaald wordt, dat bv. wil hier zal beduidt, dat honk gelijk is aan huis, slecht aan
eenvoudig enz. Maar dan is niet te verklaren, hoe andere woorden en zinswendingen,
die den tegenwoordigen lezer veel raadselachtiger moeten voorkomen, zonder
uitlegging blijven. Eerste gebrek: onredelijke herhalingen en leemten.
Ziehier eenige voorbeelden der eerste:
Bl. 389 v. 674

Z o r g t : vreest.

Bl. 393 v. 755

P a s t : zorgt.

Bl. 435 v. 1776

P a s t : zorgt.

Bl. 438 v. 1848

P a s t : vreest.

Bl. 390 v. 690

S l a k e n : loslaten.

Bl. 407 v. 1083

Te s l a k e n : los te laten. [Och kom!]

Bl. 393 v. 745

V r o o m s t e n : dappersten.

Bl. 440 v. 1919

V r o m i g h e i d : dapperheid.

Bl. 399 v. 867

K l o k k e n : stemmen.

Bl. 407 v. 1078

K l o k : stem.

Bl. 403 v. 945

L e s s e n [sic]: blusschen.

Bl. 439 v. 1908

L e s s c h e n : blusschen.

Bl. 403 v. 969

W i l : zal.

Bl. 439 v. 1903

W i l : zal.
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D e i z e n : deinzen.

Bl. 443 v. 2003

D e i s t : deinst.
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Bl. 423 v. 1499

Wa t v o r d e r t d i t : wat helpt, baat dit.

Bl. 427 v. 1609

I e t v o r d e r e n : versta: eenig voordeel
aanbrengen.

Bl. 418 v. 1345

H o e n a : welnu.

Bl. 434 v. 1730

H o e n a : wel, welnu. [Wel, wel!]

Bl. 417 v. 1315

G e b e u r e n : te beurt vallen.

Bl. 439 v. 1899

G e b e u r e n : te beurt vallen.

Bl. 420 v. 1418

K l e v e n : blijven hangen, het leven laten.

Bl. 443 v. 1992

K l e v e n : het leven laten.

Bl. 424 v. 1512

S u f f e r : lafaard.

Bl. 443 v. 2004

S u f f e r : lafaard, enz.

Waar ging het heen, wilden wij ons niet bij éene aflevering bepalen, maar
verschillende naast elkander leggen? De Heer Unger schijnt al een zeer geringe
gedachte van het herinneringsvermogen zijner lezers te koesteren, die zich natuurlijk
wel zullen wachten aan een dergelijk gebrek bij hem zelven te denken. Wij konden
nog, ten gerieve des lezers, vrede hebben met al die herhalingen, indien wij hier met
eene uitvoerige commentarie te doen hadden, indien althans zooveel belangrijkers
niet onverklaard bleef. Nu echter is 't eenvoudig bespottelijk.
Een tweede gebrek aan methode openbaart zich hierin, dat sommige uitdrukkingen
bij haar eerste optreden onverklaard en dus, gelijk eene verklaring veronderstelt,
onbegrepen blijven, om eerst bij een tweeden of derden keer te worden opgehelderd.
Zoo bv. had reeds v. 175 (bl. 373) Wouter Kommerijn aangesproken met ‘O
bestemoêr! gij zijt te grijs’ enz. Bestemoêr bleef hier onverklaard. Maar zie, daar
komen we aan v. 639 (bl. 388) en op ‘O u d e b e s t e n ’ vloeit thans het licht bij
stroomen en vernemen wij: ‘b e s t e v a d e r en b e s t e m o e d e r was vanouds,
evenals b o n p a p a en b o n n e m a m a n in 't Fr., de meer gemeenzame benaming
voor ‘grootvader’ en ‘grootmoeder’. - Intusschen, al is die opheldering in zich zelve
waar, zij staat hier ook daarom te onpas, wijl er uit volgen zou 1o) dat Wouter
Kommerijn als zijn ‘grootmoeder’ aanspreekt, en 2o) Oude besten hier zou beteekenen:
oude grootvaders en grootmoeders, wat geen van beiden steek houdt.
Zoo wordt de zegswijze in 't h o n d e r d , die wij reeds in v. 499 ontmoetten: ‘wij
slaan er naar in 't honderd’, eerst (schoon tamelijk overbodig) toegelicht op v. 861,
waar Goverts knecht ‘een eiken kneppel smijt in 't honderd, in den hoop’ enz. door
de verzekering, dat in 't honderd beteekent: ‘in het wilde’.
Een derde gebrek aan methode is dat de Heer Unger, en dan gewoonlijk uit Van
Lennep, hier en daar voor zijn kader veel te breedsprakige en soms ook treurig
onbeduidende aanteekeningen ten beste geeft. De beide vorige aanhalingen leveren
er mede voorbeelden van. Noodeloos uitvoerig zijn bv. de noten op v. 993-996 (bl.
404) en v. 1188 (bl. 412). Onbeduidend die op v. 679 (bl. 390): ‘Ve r v a r e l i j k :
verschrikkelijk’; v. 1167 (bl. 411): ‘Ve r s c h u i l e n : wegschuilen’; v. 654 (bl. 389):
‘S p e u l e n : spelen, naar [o.a.] de Noord-Holl. uitspraak,’ enz.
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Een vierde verschijnsel van de zorgeloosheid, waarmede deze uitgave behartigd
wordt, zijn de betrekkelijk vele en soms zeer zinstorende drukfouten. Ziehier enkele:
Bl. 387 r. 1 v. o

staat: onderstand,

lees: onverstand.

Bl. 413 v. 1232

staat: Zoo loogt,

lees: Zij loogt.

Bl. 418 v. 1348

staat: Hoe nu?

lees: Hoe na?

Bl. 423 r. 2 v. o

staat: verstrekt,

lees: versterkt.

Bl. 448 v. 2139

staat: te vervaren,

lees: is vervaren.

Bl. 448 onderste regel

:huwde,

lees: huwe; en men plaatse

dezen geheelen regel boven den voorgaanden!
Wij wenschen voor ditmaal niet verder te gaan, ofschoon we nog achter menige
aanteekening een vraagteeken hadden te zetten, en ons voor 't vervolg te bepalen tot
het onder theologisch oogpunt onjuiste, wat het den Heer Unger misschien lusten
zal uit Van Lennep af te schrijven. Deze, niet J.A. Alberdingk Thijm, is de man,
wiens onder meet dan éen opzicht verouderde arbeid door den Heer Unger wordt
‘voortgezet’, d.w.z. in handiger formaat, maar zeer onhandige bewerking, andermaal
bij het publiek wordt binnengesmokkeld, onder de vlag van Alberdingk Thijm.
Den Haag.
J.C. ALBERDINGK THIJM.
Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde. XIII, N.R.V, 3. bl. 179
‘Vondel en het Shakespeare-sonnet.’
S.J.C.B. wil hierin aantoonen; ‘1o dat Vondel waarschijnlijk door de te Amsterdam
gevestigde uitgewekene Engelschen met den vorm van het zoogenaamde
Shakespeare-sonnet is bekend geworden en even waarschijnlijk van hen de Engelsche
taal heeft geleerd; 2o dat V. aan dezen vorm niet het bindend gezag heeft toegekend
der regels, die voor het Italiaansche sonnet gelden.’
Verschenen: Aphorismen uit Vondel's werken, saamgelezen door P.H. van
Moerkerken. Utrecht, Beyers, 1893.
De schrijver kiest zelfstandige naamwoorden, b.v. Eeuwigheid, Min, Leugen, enz.
en geeft de plaats uit Vondel alwaar deze woorden in eene soort van machtspreuk
worden gebezigd, of waar daarop wordt gezinspeeld.
Tijdschrift Noord en Zuid, 1894, no 3. blz. 193. Invloed van Garnier op enkele
onzer dramatisten in het begin der 17e eeuw (Vondel, Hooft, van Nieuwelandt), door
P.H. van Moerkerken. T.z. p. bl. 279: Lucifer, V. 101 en 102, door C.J. Vierhout.
De zin: ‘Had zich Apollion, ten opzichte van zijn last, van zijn plicht gekweten
(en had hij dien dus niet meer te vervullen gehad), dan zoo hij het Paradijs nooit weer
verlaten hebben.’
T.z. p. bl. 209, Aren-lezing, (voortzetting van bl. 111). Dichters bij hunne portretten
(Vondel, Bilderdijk, Huygens), door A.S. Kok. Vondels geest en leven sprekende
uit de gedichten onder zijne afbeeldingen, enz.
RED.
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Inhoud van Tijdschriften.
België.
Annales de la Soc, d'Archéol. VIII. 3. La persistance et la transmissibilité des types
iconogr. Un chef-d'oeuvre ignoré: Ste Marie-Madeleine, sculpture conservée à
Neerlanden. Fouille de galeries préhistor. La publicat. d. anc. textes. Docum. relat.
à des tapissiers d'Audenarde, Bruxelles, Paris. Les plus anc. échevins de la ville de
Bruxelles. Sceau des couv. de Ste Agnès à Maeseyck. Hachette à martel trouvée à
Audenarde. Sépult. belgo-romaine à Tillet. Les couvreurs de la tour Pontoise à la
cath. de Tournai.
Belfort. 7-8. De Vreese: S. Augustijns regule in Dietsche. Van den Gheyn: Over de
beelden. West-Vlaamsch Idioticon. De Lepeleer: Weber's Marienblumen, Gallicismen.
Van den Gheyn: † Baron Bethune. Feskens: Gladstone. de Potter: Landjuweel 1497.
Gent door de eeuwen heen. Oostdam: V. Koetsveld's papieren nalatenschap. Sevens:
De linnenweverij in vroeger eeuwen te Kortrijk. Meert: Pathologie der taal.
Biekorf. 8-19. De Tooversloter. Heirwegen in West-Vlaanderen-Godenleer der
Noordmannen. Gildekeuren. Twee gedenkstukk. v. Roe. land. Jabbeke. Friesche
woningen. Gallische en Roomsche oudheden in West-Vlaanderen. Gezelle: Idesbald
vander Gracht. Sinte Ontcommere Daverloo. De Suebi in de vlaamsche Oordnamen.
De Heliand. Germaansche Godenleer. De Romeinsche heirwegen. Thorhout. Nomina
geogr. Flandro-Gallica. Herwald-Thorwald. Blommen. Harelbeke. De Diedrick's
Sage.
Dicht- en Kunsthalle. 7-9. Segers: Het nederl. lyrisch tooneel te Antwerpen.
Zonardelli: Dante en zijne voorgangers. Briev. v. Ledeganck aan Blieck. De taalstrijd
hier en elders. Segers: Vondel's Adonias en Noah.
Fédération artistique. 37-52. 1-2. L'art décoratif et la Flore congolaise. Tri-centenaire
de Lassus à Mons. Un jeton musical. Ch. de Coster. Gand à travers les áges. Les cris
des rues à Gand, Bruxelles et Anvers. Galetie histor. d'art militaire. Les anciennes
sociétés artistiques. L'ancienne école de musique sacrée en Espagne. Instrum. de
mus. anc. et mod.: Instr. à cordes frottées. Vrais rapports des sons musicaux. Les
influences subies par Rubens à l'étranger. Le symbolisme. Corrette, mus. du 18o s.
Carillons flamands. Rabelais en peinture. Un chansonnier liégois rarissime. Le
Rommelpot. Trois âges de l'opéra. Willem Ogier. Le type esthétique de la femme
dans l'art à trav. les âges. Samson et Dalila de Saint-Saëns. La Gumbarde en Flandre.
Magasin littéraire. 6-9. Les caract. de l'anc. littér. belge. Salon de Paris 1894. En
Corse. Gand à travers les âges. Le Roman. Le Musset des Marionnettes, M.
Maeterlinck. Le Ramcau d'or, p.L. Duchosal.
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Museum (Nederl.). 2-4. Brieven v. Multatuli aan H. Flemmich. Ludorff's Heiland.
Ontwikkeling bij Walen en Vlamingen. De critiek ov. Jonckbloet's Multatuli. Kijkjes
in Kopenhagen. Crit. bibliogr. d.
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fransche Multatulivertalingen. Oudste en jongste biograaph v. Dante Alighieri. Verval
d. tooneelkamers in Vlaanderen.
Revue de l'Art chrétien. 4. Helbig: † Le Bon Bethune. Léon XIII et l'Art chrétien.
Dehaisnes: Monum. fun. de l'époque romaine près Valenciennes. La dévot. à la Ste
Famille au 17e s. Reliques de l'abb. de St Amand 1513.
Revue Générale. 7-8. Les avatars d'une oeuvre de Balzac. Jules Lemaîtie. Platon et
le christianisme. Expos. d'Anvers. Les anciens métiers à Mons. Le P. Gratry. Une
course à Firbourg. Au delà des Pyrénées. Sur les côtes de Norvège.
Toekomst (De). 7-14. Vereenvoudiging d. fransche spelling. Genestet's
Leekendichtjes. Neerlands zangen. Siegfried's roman Tino Moralt, Kampf u. Ende
eines Kunstlers. De schoolfeesten te Antwerpen. Opvoed. in Engeland. Hulde aan
G. Minnaert. Hervorm. v.h. middelb. onderwijs. Weber's Dreizehnlinden. De Mont:
Dautzenberg.
Vlaamsche School. De etser Mari J. Bauer, bl. 69. Over aesthetiek, 79, 97. Hulde
aan Fr. Gittens, 82. De dichter Schaumberg, 85. O. Panizza's Visioenen, 86. Het
gesticht de Foere te Brugge, 76. Josse Impens, 87. Fr. de Momper † 1660, 89.
Dostojewski en Tolstoi, 100. Frans Hens, 103.
Volk en Taal. 11-12. 1-4. Bijdr. tot d. nederl. taalschat: Deelen v.d. ploeg. Vlaamsche
herbergen. Fransche tijd te Oudenaarde. De blokmakerij. VI. spreuken. en zegswijzen.
De noenrust der werklieden. Onze Heiligenkapellen. Het versieren onzer woningen.
De blokmakerij. † Kan. Beyaert. De klokken. Zielkensavond. Wijsheid in
spreekwoorden. Telliedekens. Volksgebr. omtr. St Niklaas.
Volksleven (Ons). 6-9. De nieuwe holl, spelling in strijd in. de taal v. Dietsch-België.
De Tommen of Tumuli. Wangeloof. Spotzegsels. De keersen in het volksgebruik.
Volksgebruiken in Brabant en de Kempen. De klokken. Kempische sagen. Bijdr. v.
een Kempisch Idioticon. Haan en Hen in 't volksgeloof. Spotnamen op steden en
dorpen. De duivel in 't volksgel.

Nederland.
Archief v. Nederl. Kerkgeschiedenis. V. 1. De voorbereid. in de ballingsch. v. de
Geref. Kerk in Holl. Recht op de kerkel. goederen te Breedevoort in 1798.
Naaldwijksche prebenden in de Hooglandsche kerk te Leiden. Florentii parvum et
simplex exercitium. Vergaderplaatsen der Kathol. te 's Hage in de 17e eeuw.
Familieblad (Alg. Nederl.). 5-8. Brielsche vroedschap: Burgvliet, v. Cranenborch,
Iserman, Prickman, Nocque-Annocque, Huygens, v. Dijck, v. Dam. Grafboeken d.S.
Jacobuskerk te 's Hage. Geslacht Kalff, Marcus-Doornik, Collard, Knol, Ihle,
Winterink, Blanchard,

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7

662
Dominique. Oude grafzerken te Zevenhoven. Gesl. Marcus-Doornik, v. Wesel, Pieter
Post, Bemmel, Spruijt. Wapenborden te Breukelen, Vasallen-wapens.
Gids. 7-10. Sillem: Blok's Geschied. v.h. nederl. volk. Bijvanck: Paul Claudel.
Maeterlincks Alladine et Palomides. Valckenier Kips: Stadsuitbreidingen. Gittée:
De nieuwe kieswet in België. Byvanck: † Leconte de Lisle, Walter Pater. Zola's
Lourdes. Van Nouhuys: Walt Whitman. Blöte: Oorspr. v.d. Ridder met den zwaan.
Kalff: Verwey's bloemlez. v. nederl. dichters. Engelmann: † H.v. Helmholtz.
Katholiek (De). 7-9. Keuller: De mensch. Klönne: Het lot d. kloosterl. te Amsterdam
1578. Beysens: Blok's Gesch. v.h. nederl. volk. Poelhekke: Paul Verlaine. Hensen:
Charitas Pirkheimer. Roes: ‘Alt Kathol. Triersch Christliedlein’. Rijkenberg: Nieuw
ontdekt schilderst. in de Katakombe d.h. Priscilla te Rome. Suidgeest: Toestand d.
oostersche kerken.
Illustratie (Kath.). 1-18. Verschillende wegen, n.H. Koch, Zonder pijn, n. Detté. De
dood v. Archimedes, n. Vimont. De Stamhouder, n. Kirberg. Thuiskomst v. Eberh.
v. Wurtemberg na den slag v. Döffingen, n. Lauffer. Sadi Carnot. Het wonder v. Naïm
n. Feldmann. De juweelenmarkt te Antwerpen, n. Vanderouderaa. Lourdes. Onze
ministers. † De graaf van Parijs. De slavernij v. Israėl in Egypte n. Bynter.
Navorscher. 7-10. Huismunten v. Nederl. Penning. Wolfglazen. Black letter.
Vlaamsche plaatsnamen. Sjalot. Reigerskooi. Eten als een vaatdorscher. Hemsterhuis.
Gallitzin. Haeren. Noten en ploten. Shakespeare-Bredero. Oudere en nieuwere
spreekwijzen. Veluwsch drinklied. Eene ambtsreis in de 18e eeuw. Klokkenspel der
gemeente Hattem. Het Rasphuispoortje te Amsterdam. Vlaamsche plaatsnamen.
Antiquiteit uit Bentam. Spreekwijzen. Bidmûth. Schampeljoen. Sprakel. Jozua de
Grave.
Noord en Zuid. 3-4. Van Moerkerken: Invloed v. Garnier op enkele onzer dramatisten
der 17e eeuw. Kok: Dichters bij hun Portretten. Théoph. de Viau en Huygens. Den
Hertog: Koetsveld's Schetsen uit de Pastorie te Mastland. Id.: Concrete en abstr.
substant. Taco de Beer: Verkl. bij Waarheid en Droomen. Lucifer vs. 101. Brederoo's
Spaanschen Brabander. Potgieter's Ter gedachtenis. Visser: Helmers en ‘De
hollandsche natie’. Den Hertog: Potgieter's Pennelikker. Molenaar: Bloemlez. uit
het woordenb. d. nederl. taal. Den Hertog; De Romantiek in Nederland. Id.: Bijdr.
t. de stud. v. Potgieter. Shakespeare's geboortedag. Iets op de lange baan schuiven.
Het ei v. Columbus. Leiddraad, etc.
Oud-Holland. XII. 2. IJzeren kroon bov. h. graf d. Zutphensche graven. Jac. v.d.
Does' dichtwerk aan Den Haag gewijd. De schilder P. van Laer en Passeri's Vite de
pittori. Aanteek. omtrent Dordrechtsche schilders. Ordonnantiën d.S. Lucasgilde te
's Hertogenbosch. 1516.
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Spectator (Nederl.). 26-43. Oud-sakische fragmenten. Drie kleine dramas v.
Maeterlinck. Antwerpen. Japansche ornamentkunst. De Nederl. ambassade-kapel te
Parijs. Noord-Nederl. plaatsbeschrijv. Oud-egypt. toestanden. De kapel v.S. Annahof
te Leiden. Keats en Severn. Mans. portret van Memling. Nouhuys' Letterk. Opstellen.
† Leconte de l'Isle-Fredericq's Histor. volksliederen. Zola's Lourdes. Een Engelschman
(Shaw) ov. Ibsen. Hooft als geschiedschrijver. Fransche teekenaars: Louis Legrand.
Philippine Welser. Kloos' verzen. † Jan Vrolijk. De antieken te Salzburg en Innsbruck.
† Martinus. Nijhoff. De hertog v. Berry als Maecenas. De nieuwe stadschouwburg
te Amsterdam. Heine's laatste liefde. Dr. Neubronner v.d. Tuuk. J. Lemaitre's
Koningen. Uit Ibsen's Rosmersholm en Hauptmann's Einsame Menschen.
Studiën op godsd., wetensch. en letterk. gebied. 4-5. XLIII. 12. Wilde: De reductie
v. Groningen. Allard: Jacobus Ouzeel. Het geslacht Occo. Van Nieuwenhoff: Lied
v. Franc.-Xaverius. Becker: De codex v. Kirchheim, Van Nieuwenhoff: P. Roh. Alb.
Thijm: De Beer's Woordenschat ‘betutteld’.
Taxandria. 13-20. Familie Manmaker. Tienden te besoyen. Mierlo-oorkonden. Zegel
Van der Aa 1378. De familie v.d. heil. Leomudus v. Vechel. Van Weel.
Volksvermaken. Feest v. hoogbejaarden te Oirschot 1807. Kerk v. Almkerk. Voorm.
Kasteel v. Wouw. Klokkenopschr. in N.-Brabant. Doopvont te Overloon.
Tijdschr. v. nederl. taal- en letterkunde. V. 3. Verdam: Dietsche verscheidenheden:
Solen, Iveren, Licken, ongelikt. Vondel en het Shakespeare-sonnet. Priebsch: ‘Van
dat edele lant v. Cockaenzen’. Bake: Dubbeld'uw = Baljuw? Bede van een binder.
Kok: Waar P.C. Hooft zijn ‘Larissa’ leerde kennen. Uhlenbeck: Etymologie van Skr.
vanara. Van Helten: Hilic, vechtelick, feestelic, huwelijc. Muller: Liedeken v. negen
soldaten. Ort, orten. Beets: Beekum. De Vreese: Nieuwe middelned. fragmenten v.d.
roman Jonathas en Rosefiere. Collatie v Maerlants Kerken Clage.

Duitschland.
Alemannia. XXII. 1. Geschichtschreibung Augsburgs i. 15. Jahrh. Zur Gesch. d.
Minnesinger. Zu Wickrams Schriften. Bibliogr. d. Fischartischen Bienenkorbs. Die
Schulmeister u.d. Wethnachtsingen vor 100 Jahren. Pamphlet wider Schubart.
Virnasm-ruckkehren. Sage v.d. Ahornhausern. Aberglaube d. Bauern im Taubergrund.
Bastlösereime aus Franken u.d. Spessart. Der Tod in schwabischen Redensarten.
Schweiz. Schauspiele d. 16. J.
Anzeiger des Germ. Museums. 3-5. Weintafeln d. 17. Jahrh. Balsamb chlein.
Rheinisches Wandkästchen d. 16. Jahrh. Märkischer Familienschmuck d. 17. Jahrh.
Hans Sachs als Kapitalist. Illustrationen
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eines Messbuches v. 17. J. Buchdruckverzier. d. 17 J. Fundstucke a.d. 6-8. Jhd. vom
Gräberfelde bei Pfahlheim. De conjuratione Judaeorum. Buchdruckverzieringen a.d.
18 Jahrh. Wahrsagekarten. Kalenderillustrationen.
Fl. Blätter f. Kath. Kirchenmusik. 4-9. Wie soll man Kirchenmusik ho ren? Wie
können die Hindernisse beseitigt werden, die der Einfuhr. d. liturg. Gesanges
entgegenstehen? Dekret. d. Ritenkongregation. Die neue Orgel in H. Kreuz am
Waasen.
Histor. Jahrbuch d. Gorresgesellschaft. 3. Funk: Krit. Bemerkg zu dogmat.
Reflexionen. Falk: Der mittelrhem. Freundeskreis d. Heinrich v. Langenstein. Weiss:
Zur Gesch. d. Wahl Leopolds I. Paulus: Wolfgang Mayer, bayer. Cisterzienserabt d.
16. Jahrh. Seiffert's Denkmäler deutscher Tonkunst.
Magazin für Litteratur. 26-38. Weimater Musikfest. Wie Volksdichtung entsteht.
Zu Bennigsens 70. Geburtstag. Zola ber Antoine Macquarts Selbstentbrennung.
Dichterisches Schaffen. Der siebente Sinn. Berliner Kunstausstell. F.L. Schr oder,
em Beitrag z. deutsch. Litterat. u. The tergeschichte. Pariser-Theaterjahr. † Piglhein.
† Leconte de Lisle. Kunstleben in Munchen. Jones' Sutenrichter. Die Décadence u.
ihre nordischen Erforscher: Hialmar Christensen. Zwei Generationen im Roman:
Poppenberg u. Heilborn. Ital. Dichter v. heute: Carducci u. d'Annunzi. † H. Helmholtz.
Das Hohelied. Briefe v. Hebbel. Franzo s. Buhnenkunst. Divan des Jehuda Halevi.
Neue französ. Lyrik. Zu Wilh. Muller's 100. Geburtstag. Deutsch u. russisch im
Humor. G. Hauptmann's Die Weber Hartleben's Goethe-Brevier. Aus O. Ludwigs
Fruhzeit. Da Persönliche im Kunsthandwerk. Davids Heiratsnest. Humperdinck's
Ha nsel u. Gretel. Drei Bucher uber d. moderne Russland. Fuldas Kameraden.
Fitger's Hexe. Zwei Denkmaler v. Nik. Geiger.
Stimmen aus Maria-Laach. 6-9. Pfulf: Heerfahrt d. sel. Heinr. v. Bonn u.s.
Gefährten. Granderath: Das neuentd. Wandgemalde in de Katak. d.h. Priscilla zu
Rom. Kreiten: Annette v. Dreste's Briefwechs. m.L. Schucking. Th. Schmid: Fuisten
der Tonkunst. Pfulf: Ein ungluckl. Furstensohn: Don Carlos. Baumgartner:
Altarabisches Dichterleber, Richemann's Dichter Broxtermann. Neue Reime von
Du rer. Beissel: Die Mosaiken von Ravenna. Baumgartner: Mohammed u.d. Litterat.
d. Araber.
Zeitschr. f. christl. Kunst. 4-7. Flandrischer Schrank d. 15. Jahrh. Jorg Breu v.
Augsburg. Glocken d. Marienkitche zu Rostock. † Baron Bethune. Der Dom zu
Speyer. Die eheine Funte v, S. Marien in Rostock. Die kirchl. Kunst auf der Ausstell.
zu Königsberg 1894. Alte Wandmalereien in d. Heiligengeistkapelle zu Kempen.
Dehio u. Bezold's Kirchl. Baukunst d. Abendlandes. Weber's Dürer. Gesticktes Anti
pendium im Kolner Dom. Zur Nothkitchenfrage. Wandgemalde a.d. Kirche S. Jurgens
zu Wismar. Hungertucher. Altarmensen im Kloster
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Altenryf (Schweiz). Rathsfahne im Dom zu Erfurt. Ausstatt. d. Innern d. Kirchen
durch Malerei u. Plastik.

Frankrijk.
Correspondant. Juin-Sept. Quelq. ann. de la jeun. de Montalembert. Une prétendue
compagne de J. d'Arc. P. Bourget. OEuv. inéd. de Montesquiou. La pensée de la
femme. Louis XIV et les papes. Souv. de grandes dames. Les comédiens
révolutionnanes. Les Shéridans. V. Hugo et les contemporains. Etude de moeurs
améric.
Etudes relig. Juin-Sept. Palestrina. L'hymne à Apollon retrouvé à Delphes et la
musique relig. Nature et durée des châtim. d'outre-tombe. Verdaguer, poète catalan
du 19e s.
Journal des Savants. Sept. Les livi. sacrés de la Chine. La vie et l'oeuvre de Platon.
Catulle et ses modèles. Sources du roman du Renard.
Moyen-âge. Juill. Poésie liturg. tradit. de l'Egl. cath. en Occident.
Nouv. Revue. Juin-Sept. Paul Margueritte. Florence. Une sainte moderne. Leconte
de Lisle. L'inceste wagnéiten et l'esthétique. Em. Havet et son oeuvre relig. La fête
de Vénus à Chypre. La formation du génie de Rubens. L'Othello de Verdi.
Rev. d. Deux-Mondes. Juin-Sept. La littér. wagnér. en Allemagne. Loyer des mais.
en France. L'Afrique romaine, prom. archéol. Aubanel et la poés. provençale. Rome
et la Renaissance. Les écrivains du XXe s. Velasquez. Les livres de Rod. Journal
inéd. d'Eug. Delacroix. Diderot d'après un livre récent. La mise en scène à Bayreuth.
Rev. d. traditions popul. juin-Sept. Usages et superst. de mai en Alsace. Le tabac
en Amér. Les fétiches d'Ibsen. Le diable et l'enfer dans l'iconogr. Les fées chrét. en
Ecosse. Les épingles et l'amout. Les ép. et la sorcellerie. Poutquoi les gars de S.
Servan n'ont plus de fesses. Enseignes de perruquiers. Tradit. d. ponts et chaussées.
La littérature orale. L'imagerie de Wissembourg. Moyen d'obtenn du vent. Les
proverbes dans l'épopée française. Les chasses fantastiques. Le tabae dans les
traditions.
Polybiblion. 7-9. Traité de la physion. humaine, p. Ledos. Sources du Roman du
Renard, p. Sudre. Figaro et s. orig., p. Toldo. Condorcet, sa vie, son aeuvre, p.
Robinet. Soixante-sept ans à l'Opéra, p. Soubies. Diderot, p. Ductos Mémoires de
Vico. Die Teufellitteratur d. 16. Jahrh, p Osborn. Kulturgesch. d. Mittelalters, p.
Grupp.
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Omroeper.
Toonkunst.
Geestelijke opera. Op Dinsdag, d. 23 Oct., heeft te Keulen eene opvoering plaats
gehad van Ant. Rubinstein 's Mozes, op tekst van Mosenthal, Geestelijke opera in 8
tafereelen (op. 112).
Conr. Kreutzer en A.B. Marx, enz. hebben vroeger dit onderwerp als oratorium,
Rossini en anderen hetzelve als opera behandeld.
Het strekt Rubinstein tot eere mede te werken in het veredelen der
opera-voorstellingen.
Het blijkt sedert eeuwen dat de schouwburg ondanks alle misbruiken, n i e t k a n
w o r d e n a f g e s c h a f t . Eer en dank aan a l l e d i e g e n e n welke hun leven wijden
aan de veredeling daarvan door het behandelen van leerrijke en stichtende
onderwerpen. 't Is Rubinsteins doel het tooneel zelfs terug te voeren tot het geestelijk
schouwspel van vroeger dagen, toen men tooneelvoorstellingen nog beschouwde als
een middel om de zeden te verbeteren. En heden? Het Fransche Theater? Dat God
zich erbarme!
Richard Wagner. In een brief aan August Roeckel zegt Wagner: ‘Lohengrin (gelijk
ik dien versta) drukt den meest tragischen toestand van den tegenwoordigen tijd uit,
dat wil zeggen, de zucht de hoogste streken van den geest te verlaten voor de groote
diepte der liefde, het Verlangen om door het gevoel geheel ingewikkeld te worden,
dat Verlangen waaraan de nieuwerwetsche werkelijkheid nog niet kan voldoen’.
Recht duidelijk zijn deze woorden nog niet. Bijna cynisch staan daar tegenover
die van eenen grooten musicus onzer dagen, die van Lohengrin sprekende en van
het pikante des derden bedrijfs, daaraan toevoegde: ‘Ja, der Bocksfuss schaut bei
Wagner doch immer etwas heraus’.
Wagner-Verein is van 9000 leden op 4500 gezonken.
Minister de Burlet, heeft in naam Z.M. Koning Leopold II, aan de duitsche
Kapellmeister Scholz te Frankfort a/M en Schwickerath te Aken het ridderkruis der
o r d e v a n L e o p o l d toegezonden, om daarmede twee kunstenaars te eeren die
met woord en daad de B e l g i s c h e t o o n k u n s t in hei buitenland verbreiden en
verheffen; eerstgenoemde door de eerste uitvoering van Tinels Franciscus in
Duitschland, laatstgenoemde, door de uitvoering daarvan op het beroemde
nederrijnsche muziekfeest, te Sinxen 1894.
Franciscus van Edg. Trnel zal den 12 November 1894 ten tweeden male te Leipzig
en in Februari 1895 voor den vierden keer te Berlijn worden uitgevoerd.
Peter Benoit werkt aan een nieuw lyrisch drama naar den roman van Bulwer De
laatste dagen van Pompeï:

Bouwkunst.
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Springer. De welbekende hoofdmachinist van den kon. schouwburg te Munchen,
Lautenschläger vervaardigde de machinerie n, naar alle eischen der nieuwere
behoeften.
Terecht wordt daaraan geprezen dat de bouwmeesters het niet noodig hebben
geacht het afgezaagde colonnaden- en peristylen-stelsel, wat in de 20e eeuw werkelijk
als een bewijs van groote armoede der negentiende zal gelden, op het nieuwe
tooneelgebouw toe te passen.
Kan men ook niet zeggen dat het gebouw in allen deele volkomen eenheid van
esthetische gedachte verraadt, zooveel is echter zeker, dat men een nieuw voorbeeld
heeft, hoe in Nederland eindelijk, schoon slechts langzamerhand, met de oude domme
Schablone, de conventioneele neogrieksche manier wordt opgeruimd.
De Turken. Iedereen weet dat Lodewijk XIV de Turken ondersteunde tegen het
Christelijk Europa. Half September is te Weenen, in den St. Stephanus-dom, een
groot gedenkteeken onthuld en ingewijd ter dankzegging voor de bevrijding van
Weenen ten jare 1683.
Beter laat dan nooit!
Gewijde Kunst. Te Spalato is een congres gehouden ter bevordering der
gewijde-historiekunst, waarop besloten werd bij de bisschoppen erop aan te dringen,
dat in alle seminariën een leerstoel mocht opgericht worden, voor gewijde kunst en
dat aloude christelijke inschriften van Oostenrijk-Hongarije en Bomië zouden
bijeengebracht en uitgegeven worden.
Engelsche opera. Lord Sysart heeft 600,000 franken geschonken om in Richmond
Hal een nationaal engelsch operagebouw te stichten. Als er nu maar opera's voor
geschreven worden!
Het Tijdschrift voor versieringskunst, onder redactie van F. Boersma, zal met 1
Oktober verschijnen bij de firma S. Lankhout te 's-Gravenhage. Tot de medewerkers
behooren o.m. de heeren W. Bauer, H.P. Berlage, dr. P.J.H. Cuypers, T. Colenbrander,
J. Lauweriks, W.B.G. Molkenboer, Ary Prins, dr. L. Serruirer, E. von Saher, jhr.
Victor de Stuers, J. Thorn Prikker, Ph. Zilcken.
Villers. De aloude bouwvallen der abdij van Villers in Z.- Brabant, in de 13e eeuw
zoo beroemd, b.v. door het verblijf van Cesarius van Heisterbach, worden met zorg
onderhouden. Minister de Burlet heeft zelfs de gedachte aan de hand gedaan de
uitgegraven steenen enz. tot eene verzameling te vereenigen, waaruit een aantal
eigenaardigheden spreken van het voormalig keukenwezen der abdij.

Beeldhouwkunst.
De zoogenaamde ‘Prijs van Rome’ is gewonnen door den jongen beeldhouwer Victor
Haen.
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Schilderkunst.
Da Imola. Dr. L. Riegel te Freiburg im Breisgau, bezit eene Madonna met de beide
kinderen, van Innocenza da Imola, den hoofdleerling van Raphaël. 1 ½ × I meter.
De schilderij is te koop.

Letteren.
Romans enz. De firma Loman & Funke, te 's-Gravenhage, bereidt de uitgave voor
van een geillustreerd werk over fransche teekenaars dezer eeuw, door F. Lapidoth.
Ook zal zij twee romans doen verschijnen: ‘Om het geluk’ van Elize Knuttel-Fabius
en ‘Zonder illusie’ van Thérèse Hoven.
Binnen kort zullen bij de firma Jacques Dusseau & Co, te Amsterdam, twee nieuwe
werken verschijnen, een van P. Vergers, getiteld ‘De Hugenoten, hun lijden en
strijden’ (met platen van Wilm Steelink) en een van Johanna van Woude (mevr. Van
Wermeskerken-Junius) met den titel: ‘Tusschen servet en tafellaken. Gezellige
praatjes met onze hollandsche jongens’.
Het onlangs bij den heer G.W. van Belle, te Rotterdam verschenen werkje ‘De
vrijmetselarij’, door Laievs, is bijna geheel uitverkocht. Een tweede druk ligt ter
perse.
Verschenen bij van Scheltema en Holkema, te Amsterdam, de eerste aflevering van
het Tweemaandelijksch tijdschrift voor Letteren, Kunst, Wetenschap en Politiek,
bestuurd door L. van Deyssel en Albert Verwey.

Folklore.
Kortelijks verschenen: Folklore dans les deux mondes, par le comte de Charencey,
Paris, Klincksieck, 1894, 8o, 424 blz. fr. 12 -.
Men vindt hierin merkwaardigheden over bovennatuurlijke vogels, waarbij men
Blöte's artikel over De Zwaan in den Gids van October, 1894, bl. 68 vlgg. vergelijke.
De tafel is bijzonder goed opgesteld.
In Baden. De heeren Dr. Meyer, en Dr. Kluge, hoogleeraren te Freiburg I/B en de
heer Dr. Pfaff, een der boekbewaarders aldaar, verzamelen door woord en daad de
overblijfselen waarin zich het aloude volksleven van Breisgau uitspreekt, zeden en
taal zich doen kennen.
In Beieren. Een zelfde beweging heeft plaats in Beieren. Eenige leeraren van 't
middelbaar onderwijs staan daarvan aan 't hoofd. Dr. Martin, prof. der hoogeschool
van Straatsburg, werkt sedert lang aan eene verzameling van gewestelijke
uitdrukkingen van den Elzas.
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Geschiedenis.
In de laatste aflev. van Fruin's ‘Bijdragen voor vaderl. gesch.’ (VIII, 4) verhaalt prof.
P.L. Muller de verkiezing van Anjou (1579-1581).
Men ziet daaruit dat Holland en Zeeland geenszins voornemens waren Anjou als
Heer te erkennen en daarin met Oranje overeenstemden. Het geheel was een
huichelachtig spel.
James Fremery geeft een toevoegsel aan van den Berghs Oorkondenboek voor
Holland en Zeeland.
Dr. J.A. Worp deelt bijzonderheden mede uit de vredesonderhandelingen van
1638.
Synoden. De heeren Reitsma en van Veen geven voortdurend uit Acta der prov. en
particuliere synoden (Groningen, J.B. Wolters). In het nu uitgegeven deide deel
wordt gehandeld over diegenen welke ‘met de Remonstrantsche ketterij waren
besmet.’
De vraag wordt beantwoord of een predikant brandewijn mag verkoopen, eene
andere nering doen, of geneesheer mag zijn. Er wordt verhandeld over de
Spiritisten.
De b a t t e m e n t - s p e l e n worden van allerlei misbruik beschuldigd. De
verwarring die er in de huwelijken bestaat wordt ernstig besproken.
Hoogeschool van Amsterdam. Eerw. Hr. De Groot heeft zijne openingsrede als
hoogleeraar der Universiteit gehouden, den eersten October, met eene beschouwing
van het leerstelsel van St-Thomas van Aquinen, vooral uit het oogpunt van de kracht
der menschelijke rede tegenover Duhrings Kritische Geschichte der Philosophie.
Koninklijke Akademie. Vergadering van d. 16n September. W. Pleyte geeft een
levensbericht van het (Oct. 1893) overleden lid C. Leemans, den oudheidkundigen
conservator van het Museum van oudheden te Leiden, waarvan hij 46 jaren aan 't
hoofd stond.
Vergadering van Maandag, den 8n October. Voordracht van den heer Symons over
de onlangs ontdekte brokstukken eener oud-saksische Genesis, wellicht deel
uitmakende van den Heliand.
Prof. Spruyt handelde over Schopenhauer's begripsverwarring op theologisch
gebied.
Kon. Vlaamsche Academie. Zitting van Augustus. Prijsvragen voor 1896. Benoeming
van candidaten voor de jury's van den vijfjaarlijkschen prijs voor ‘Nederlandsche’
letterkunde (1890-1895) (uitgezonderd de tooneelspelen) en van den driejaarlijkschen
prijs voor ‘tooneel-letterkunde’.
Zitting van September. Lezing van den Heer Hiel: De commandant Rollier. (De
boeren in den Sansculotten-tijd). De leden der academie brachten een bezoek aan
het Gravenkasteel onder geleide van den kundigen architect A. Van Assche.
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Gedachtenis.
† Martinus Nijhoff, de algemeen in buiten- en binnenland bekende en hooggeschatte,
wetenschappelijk gevormde boekhandelaar, die meerdere dozijnen van jaren met
onafgebroken ernst en vlijt bewezen heeft welke gewichtige diensten een
boekhandelaar die zijn vak grondig verstaat aan den loop van de letterkunde eens
lands ken bewijzen. R.I.P.
Hij was niet iemand (zegt de Nederlandsche Spectator, no 39), die door vleierij
voor zich innam; onverbloemd sprak hij zijn oordeel uit en schroomde nooit af te
keuren, waar hij niet goedkeuren kon. Rond weg gaf hij zijn meening te kennen,
zonder aanzien des persoons. Maar men verdroeg zijn kritiek, waardeerend den
eerlijken, ronden man, wiens vriendschap op hoogen prijs werd gesteld. En die
vriendschap uitte zich niet enkel in woorden. Steeds was hij bereid te helpen met
raad en met daad en velen hebben ondervonden, wat het zeggen wilde Nijhoff tot
vriend te hebben.
† K. Rochussen, de vermaarde schilder van veldslagen, en bijzonder handige
teekenaar van verlichtingsprinten, waarvan het groote geschiedwerk van J.P.
Arend-Bril en andere werken getuigen. De kunstenaar was geboren te Rotterdam
den eersten Aug. 1814.
† De begaafde schilder en tevredene, vroolijke Jan Vrolyk, slechts 48 jaren oud.
† De begaafde beeldhouwer Hendrik Pickery, van Brugge. De standbeelden van
Jan van Eyck, Memlinc, Maerlant, Leopold I, enz. kwamen uit zijne werkplaats.
† G.B. de Rossi, de vermaarde oudheidkundige en onderzoeker der romeinsche
katakomben. Reeds voor vele jaren schreef hij zijn groot werk Inscriptiones. Plus
IX belastte hem met het werk Roma soterrana, waarvan 3 boekdeelen verschenen
zijn. In 1892 vierde men zijn 70n verjaardag in de door hem bekend geworden
katakombe van Calixtus. Hij stierf d. 20 Sept. l.l., 72 jaren oud.
† De Egyptoloog Brugsch-Pacha, door een groot aantal werken beroemd geworden,
onder andere het Hiëroglyphisch-demotiches Wörterbuch in 7 deelen, Thusaurus
inscriptionum aegyptiacarum, 6 deelen, en zijn tijdschrift aan egyptische
oudheidkunde gewijd.
† Emanuel Chabrier, de schepper van Gwendoline, Espana, Vulamite, Le Roi malgré
lui, enz. Chabrier heeft ook, in der tijd, de uitvoering van het eerste bedrijf van Tristan
te Parijs doorgezet.
† Dom Pedro Oliveira Martins, de welbekende geschiedschrijver van Portugals
verleden, en van de ‘Iberische beschaving’.
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Bijlage.
Moeders heengaan.
TOEN Moeder werd krank voor haar laatste reize,
Veranderde ook alles op allerlei wijze.
Eerst werden 't vertrek uit haar bloemen gedragen,
Die zij plach te verzorgen in vroolijker dagen.
De priester kwam, toen.... werd ik weggezonden
Die waakte aan haar ziekbed de bange stonden.
En alles werd eenzaam en droef en stil;
Een graf leek de wereld zoo ijzig kil.
Naar het hoogduitsch.
M. ZUBLI V.D.B.V.H.

Tot Meerziens!
En daarmede, trouwe medewerkers, lezers en lezeressen, niet ‘een langen’ maar een
‘korten adieu’ tot het j.O.H. 1895.
Dank er voor, dat gij ons hebt helpen zaaien, maaien en dorschen op kunst- en
lettergebied.
Vroolijk zingen wij daarom tot slot een oud, friesch dorschlied, steeds bij de laatste
vlegelslagen aangeheven:
‘It klitst, it klatst,
't giet juwn toa gest,
op tzies in brea,
mey theale gea’

Het kletst, het klatst, 't gaat 's avonds (ere) te gast op kaas (chease) en brood met het
geheele dorp (gouw).
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Inhoudstafels van den jaargang 1894.
I.
Lijst der Algemeene Studiën, Boekbeoordeelingen, Novellen, Platen,
Mengelingen, enz.
Beeldende kunst.
a) Bouwkunst.
Het Hanze- of Oostershuis, (met plaat), 127
door L. Mathot
Jan van Ruysbroeck, bouwmeester, door 376
J.F. Kieckens, S.J.

b) Beeldhouw-, Ets- en Schilderkunst.
De Reliekenkas in de Kerk van St. Jacobus te Luik, (met afbeelding), 21
door Red.
De Predikstoel der Sinte-Goedelenkerk te Brussel, door J.F. Kieckens, 196
S.J., (met plaat)
Japansche Kunst in Nederland, door H.J. Biegelaar

76

De groote Uutzet of Wereldtentoonstelling

420

I.

Zoogenaamde ‘Schoone
420, 532
Kunst’, door A. De Ticheler

II.

De Gebruikskunst, door Pol 429, 544
de Mont

c) Ets- en Schilderkunst.
Over de twee schilderijen van Ant. van
Dijck, te Dendermonde, door J.
Broeckaert

44

Tentoonstelling van Kant- en andere oude 233
kunstwerken
De praktische behandeling der
muurschildering, door Lod. Bressers

263

De kunstschilder Jan Anthony, door P.
Génard

415
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Van de Idealen in de kerkelijke
schilderkunst, door S. Beissel

475

Daniël Seghers, S.J., bloemschilder
(1590-1661), door J.F. Kieckens

520

Munchiana, door Alberdingk Thijm

603
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Iets over het glasschilderen, door A. van 607
Redichem
Jozef Israëls, door A.C. Croiset van der 627
Kop

Toonkunst.
Tristan und Isolde, in 't Fransch te Brussel 318
uitgevoerd, door Alberndingk Thijm
Muziekfeest te Aken, door P. Alberdingk 401
Thijm
Het duitsche kerkelijk lied, door
Baumker, beschreven door M.B.

505

Munchiana, door A. de Ticheler

598

Dichtkunst, letteren, tooneelkunst, novellen.
a) Verhandelingen.
Over den Stijl van het Sprookje, door
Aug. Gittée

8

† Karel Stallaert, door Th. Coopman

135

Het Tooneel bij de Chineezen. door C.
Lecoutere

201, 293

Bij het portret van J.F. Willems

220

Nicolaas Beets, (met onuitgegeven
portret, door N. Van Reuth

300

Nicolaas Beets over uitheemsche
woorden

331

Lessen en raadgevingen uit een hs. van
Jan de Neve, medegedeeld door Jan
Broeckaert

516, 617

Het onderwijs in de moedertaal, door C. 557
Micheels
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b) Verhalen.
Sylvester's huwelijk, naar Camillo
52, 183
Castello-Branco, met een voorwoord van
Olivier du Chastel
De Oorringen, door M. Janitschek

279, 363

Alle begin is moeilijk, schets uit het leven 496
van C. Kreutzer, door E. Polko
Kiezelsteenen, door Dr. K.

584

c) Gedichten.
De Hoef ter Linde, door M.E. Belpaire

23

Vertijloosheid, door Guido Gezelle

217

Morgenlied, door M. Zubli v.d. Berch v. 333
Heemstede
Het Bidden, door id.

571

De Bloem zonder vlek. Zinnebeeld, door 572
L. Haeren
.. den ouden Brevier, door Guido Gezelle 642
Moeders Heengaan, door M. Zubli v.d. 671
Bergh v.H.
Friesch Dorschlied

671

Nederlandsche en andere oudheden, zedegeschiedenis, genealogie.
Twee-en-Tachtig Zinnespreuken uit een 69
handschrift der 15e eeuw, door Fr. Jostes
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De Tooverkunst in de middeleeuwen,
door H.G. van Elven

109

Ordonnancie of reglement van het St.
167
Sebastiaansgilde van Putte (Mechelen),
Anno 1563, door Ed. Geudens
Iets over de voormalige rechten der abdij 228
Thorn te Baarle-Hertog en Baarle-Nassau,
medegedeeld door Ch.C.V. Verreyt
De Boekdrukkerij van Laurens Haeyen 89
en van de ‘Broeders van het Gemeene
Leven’ te 's Hertogenbosch, in 't begin
der 16e eeuw, door Ch. Verreyt
Adriaan Florisz. van Utrecht, aan de
383
hoogeschool te Leuven (1476-1515), door
Edw. van Even
Waalsche invloed in Limburg, door A.
Gittée

577

Mengelingen, bijlagen, enz.
Rekenschap, door het Bestuur

5

Snippers

166, 467

Splinters

262, 351, 467

Uitheemsche woorden, door H.J. Biegelaar

331

Vondeliana: Wederlegging van Prof. Jonckbloet, door 141
J.C. Alberdingk Thijm
Opmerkingen van Dr.
Kaloff

144

Uit verschillende
tijdschriften

251, 469, 470, 474, 659

Unger's Vondel-uitgave
‘betutteld’

469, 657

Nieuwe uitgave van
Gysbreght met inleiding
van Simons

471

Voordracht der Reien

474

Altaargeheimenissen

470
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Wedstrijd Thomas à Kempis

568

Wedstrijd voor liederen

570

II.
Naamlijst der Schrijvers die in den jaargang 1894 medegewerkt hebben.
Alberdingk Thijm, J.C. (Vondel)

141, 144, 469, 657

Alberdingk Thijm, P. (Gittée's
149 233, 243, 244, 245, 318, 401, 603
Noord-Ned.), (Kant), (Corn. Nepos), (Vl.
beweging), (Hiel), (Tristan),
(Muziekfeest), (Munchiana)
Beissel, St. (Kerkel. Schilderkunst)

475

Belpaire, M.E. (Gedicht)

23

Biegelaar, H.J. (Japansche kunst),
(Beets), Oude speeltuigen)

76, 331, 451

Bressers, L. (Muurschildering)

263

Broeckaert, J. (Van Dyck), (Jan de Neve) 44, 516
Castello-Branco (novelle)

52, 183

Ceuleneer, A. De. (Lect. néerl.)

343

Chastel, O. du (Castello-Branco)

52, 183
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Coopman, Th. (Stallaert)

135

Croiset van der Kop, A.C (J. Israëls)
Dupont, A. (Moralphilosophie),
238, 241, 344, 447 560, 644
(Jansenius), (Pédagogie), (Malinckrodt),
(Welträtsel)
Elven, H.G. van (Tooverkunst)

109

Even, Ed. van (Adr. v. Utrecht)

383

Génard, P. (Jan Anthony)

415

Geudens, E. (Gildereglement)

167

Gezelle, G. (gedicht)

217

Gittée (Sprookje), (Waalsche Invloed)

8, 577

Goossens, W. (Zeitrechnung)

646

Haoren, L. (gedicht)

572

Janitschek, M. (novelle)

279, 363

Jostes Fr. (Zinnespreuken), (Pohl)

69, 643

Kieckens, J.F. (Predikstoel Se Goedelen), 196, 376, 520
(Ruysbroeck), (D. Seghers)
Leccutere, C. (Tooneel bij de Chineezen) 201, 293
Mathot, L. (Hanzehuis), (Wonderland)

127, 445

Micheels, C. (Moedertaal)

557

Mont, Pol de (Gebruikskunst)

429, 544

Polko, E. (novelle)

496

Raadt, J.Th. de (Fleurs de lis de l'anc.
monarchie franç)

650
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Redactie, (Reliekenkas van S. Jacobus), 21, 220, 447
(J.F. Willems), (Vrije liefde)
Redichem, A. van (Glasschilderen)

607

Reuth, N. van (Beets)

300

Sencie, J. (Janssen)

339

Sterck, J.F.M. (Jonckbloet)

235

Ticheler, A. De (Wereldtentoonstelling), 420, 532; 598
(Munchiana).
Tottmann, A.

166, 260, 262, 351, 467, 468

Verreyt, C.V. (Drukkerij v. Laur.
Haeyen), (Abdij Thorn)

89, 228

Zubli van den Berch van Heemstede, M. 333, 571, 671
(Gedichten),

III.
Boekenkennis. (Critische overzichten.)
Naamlijst der schrijvers wier werken in den jaargang 1894 besproken
zijn.
Alberdingk Thijm, J.C, Almanak voor
Nederlandsche Katholieken

153

Alberdingk Thijm, P., Brouwers

446

Archéologie, (Annuarie de la Société d') 451
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Backer, L de, La langue flamande en
France

563

Ballings, J.M., Herinneringen

446

Bäumker, Het duitsche kerkelijk lied

505

Belpaire, M.E, Wonderland

445

Id. Levensschets der Heiligen

248

Biegelaar, H.J, Oude Speeltuigen

451

Blok, P.J., De Jezuieten

336

Bols, J., Kerkboek met uitleg

654

Bom, G.D., Bibliotheca belgica

655

Bosch, F. Van den, Sous le bleu

246

Broeckaert, J., De Vrijheerlijkheid van
Moorsel, Gevergen en Wierze

558

Id. De Zwarte Zusters van Dendermonde 564
Brom, Ed., Félice en andere gedichten

342

Buet, Ch., L'aínée

246

Cardon, G., Douai

250

Cathrein, V., Moralphilosophie (A.
Dupont)

238

Craeynest, Hoe dient onze tale te heeten 342
Crets, J., Zielsontboezemingen

559

Collard, F., La Pédagogie à Giessen (A. 344
Dupont)
Davidsfonds (Jaarboek van het)

446

Drijvers, D., Reis van Sint-Brandaan

341

Droogenbroeck, J.A. Van, Dit zijn
zonnestralen

334

Geschichtsblätter, Rheinische

563

Gittée, Aug., Bij onze Noorderbroeders 149
(J. Alb. Thijm)
Id. Lectures néerlandaises (Ad. de
Ceuleneer)

343

Grotefend, Dr. H., Zeitrechnung d.
deutschen Mittelalters und d. Neuzeit

646
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Handelingen van het XXIIe Taal- en
Letterk. Congres

564

Hauwaert, O. Van, Tooneel in de 18e
eeuw

247

Helmken, Frz. Theod. Der Dom zu Coeln 450
Heuvelmans, Fl., Jan Blokker

246

Hiel, Em, Monodramen (A.T.).

246

Janssens, A.J.M., Röschens Erste
Communion

250

Jonckbloet, A.G., Uit Nederland en
Insulinde (J. Sterck)

235

Joseph, Paul, (Der Medailleur Dubois)

450

Jungmann, De Aleatoribus

240

Id. Jansenius (A. Dupont)

241

Kneipp, Seb., Ratschlage en Ratgeber

346

Lamy, T.J., Félix Nève

344

Malderghem, J., van, Fleurs de lis

650

Merlo, Kölnische Künstler

250

Meurs, B. van, Germania's Dichtbloemen 148
Mont, Pol de, Joost van den Vondel

471

Morin, G., Anecdota Maredsolana

347

Oppenraaij-Loosen, P. Damiaan

559

Panken, P.N., Noordbrabantsche sagen 338
Pastor, L., Johannes Janssen (J. Sencie) 339
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Paul, J., Medailleur Dubois

450

Pesch, Die grossen Welträtsel (A.
Dupont)

560, 644

Pfaff, F., Festschrift

654

Pfülf, O., Mallinckrodt (A. Dupont)

447

Pijper, Dr., Hondsdolheid

246

Piot, Ch., Ordonnancien van Luiksche
bisschoppen

347

Pohl, Dr. Jos., Thomas v. Kempen

643

Prell, Röschens Erste Communion

250

Raadt, J.Th., Jacques le Roy

347

Ram, H., Wonderland

445

Ras, J. De, Nieuwe Bloempjes

248

Ratgeber, Hauslicher

346

Reyntens, O., De gemeente Moorsel bij 558
Aalst
Ridder, L. de, Die Tochter der Hexe

449

Sammlung niederaeutscher Rätsel

563

Sermon, H., Vlaamsche Academie.
Verstegen

335

Sterck, J., F.M., Oud Holland

155

Storck, W., Aus Portugal und Brasilien 341
Thieme's Letterkundig Pantheon

338

Tijdschriften van Belgie, Nederland,
Duitschland, enz.

156, 252, 348, 456, 660

Tottmann, Alb., Prinzessin Edelweiss

242

Verdoodt, Cornelius Nepos (A.T.)

243

Verriest, Ad., Gedichten

249

Vervliet, J.B., Volkswijsheid

446

Vos, A. De, Aanklacht

249

Vrije, Adr. De, Vrije liefde

447

Vromant, Alfr., Société d'archéologie de 451
Bruxelles
Welvaarts, Th., Ign., Postels biogr.
Woordenboek

342
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Willems, J.F., Keur van Nederduitsche
spreekw

559

Winkel, Jan te, ‘Vlaamsche Beweging’

244

Woordenboek der Nederlandsche taal

564

IV.
Omroeper.
Academie, Vlaamsche

165, 261, 360 465, 566, 669

Africa, Bohl over

165

Akademie, Nederl.

262, 360, 465, 669

Aken, Muziekfeest

259

Amsterdam (Hoogeschool)

669

Amsterdam (Schouwburg)

666

Antwerpen, Belooningen d. Tentoonst.
v. Sch. Kunst

565

Antwerpen, Vlaamsch Festival

566

Antwerpen, Tentoonst.

257, 355, 361, 362

Apollo, Hymnus

463

Arti

260
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Beethoven-feest

356

Beethoven's ‘Drie Symphoniën’

163

Benoit

463, 666

Bernulphusgilde

564

†; Bethune, Bon J

467

Blockx

259, 463

Borstbeelden-manie

258

Bouwen (De Amsterdammer)

354

Brabançonne

464

Brandsteen

462

Brugge

260

† Brugsch-Pacha

670

Bulow, von

262

Burlet, de

666

Chabrier, E.

670

Congres, Nederl.

353

Congres te Brussel

354

Daens

352

Dinte in Vlaanderen

354

Dietsch, Nederl, Vlaamsch

352

Doorenbos

256

Dramatica sacra

164

Dubois, Ferd. (médailleur)

355

Dyck, van

358

Ferrerius, Vincentius

358

† Feye, H.J., Gedachtenis

465

Folklore

668

Franck, César

356

Frédericq, P.

464
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Gelre, Armorial de

358

Génard

359

Geschiedenis

669

Gezelle

359

Gittée's Contes te godsdienstig

162

Glasraam te Utrecht

462

God save en Heil Dir

26, 164

Gothische kunst

461

Gravures d'orfèvrerie

164

Hauptmann en 't Wagneranisme

163

Heidendom

256

Heil Dir

164, 261

Heksen

354

Hendrickx' Kruisweg

461

Hingen (Geschiedenis van)

164

Imola, Innocenza da

668

Jonge Vlaming, De

358

Kaiser-Denkmal

257

Karel-mummie

261

Kunst, Gewijde

462, 667

Kurth, G.

464

Lass

260, 463

Ledeganck

464

Leoncavallo

259

Maatschappij van Taalkunde

361

Mannenkoren (Nederl.)

357

† Martins, Dom P.O.

670

Minderbroedersklooster, Gesch. van

358

Mozart

163
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Munchen, Tentoonst.

260

Muntbiljetten

258

Muziekleer

357

Nassau-medaille

355

Nederl. taal in Natal

162

Nikolaaskerk te Gent, St

462

† Nijhoff, M., Gedachtenis

670

Opera (engelsche)

667

† Pickery, H.

670

Potter, Fr. de

352, 464

Prijskamp, Letterk

357, 358

Prijs van Rome

667

Raadt, de

258

† Rochussen, K.

670

Romans

668

† Rossi, G B. de

670

Rotterdamsch Jaarboekje

463

Rubinstein's Mozes

666

Russisch

259

Ryswyck, L. van (Gedachtenis)

567
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Samara

259

Scholz, B.

666

Schwickerath, E.

666

† Slingeneyer, E.

466

Smetana

259

Snieders

256

Straeten, E. Vander

464

Strafrecht

464

Studie, Nieuwerwetsche

357

Synoden

669

Tablatuur

359

Teekenaars, Fransche

668

Tière, De

463

Tinel

162, 463, 666

Tijdschr. v. versieringkunst

667

Toonkunst

259

Tottmann

166, 260, 262, 351, 467, 468

Turken, De

667

Tweemaand. tijdschr

668

Vercouillie

464

Verdi

259

Villers

667

Vlaamsche Volk, Het

360, 566

Vlaming, De Jonge

464

Vleeschkunst

358

Volksraad

353

† Vrolijk, Jan

670

Wagner en Norma

163

Wagner (aphorisme)

356

Wagner (Bayreuth)

565
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Wagner (Brief)

666

Wagnerverein

666

Weber, F.W.

360

† Whitney

477

Woordenboek

464

V.
Platen.
Beets (Nicolaas), portret

363

Goedelenkerk (Predikstoel der Ste) te
Brussel

199

Hanzehuis (Het Oosters- of) te
Antwerpen in 1568

127

Jacobus (Reliekenkas van den H.) te Luik 21
Muurschilderingen (Nieuw ontdekte) in 267, 270
St.-Baafskerk, te Gent
Seghers, Beeltenis van Daniël (naar de
gravure van M. van den Enden)

520

Visscherskinderen, naar Jos. Israëls

627

Willems (Portret van J. Fr.), † 1846
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