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Dichtkunst, letteren.
Uit de dagen der Jeugd.
Eene herinnering van Elisa Polko(1).
WAT zou wel weemoediger en tevens schooner kunnen zijn, dan de herinneringen
uit den morgenstond en lentetijd van ons bestaan? Zij die wij aan kunnen halen met
het tooverwoord: ‘Er was eenmaal..’ een woord dat ons vroeger, als wij het in onze
kindsheid lazen of hoorden uitspreken, eene rilling door de leden joeg. Geen
dichtersprookje schijnt ons liefelijker toe dan het doorleefde; het verrijst voor onze
oogen als een op gouden achtergrond geschilderd beeld, en de hoofdkleur daarin is
en blijft het heerlijke blauw, gelijk alleen de jeugd het kent en liefheeft. Zoo vaak
wij ons in soortgelijke herinneringen verdiepen, meenen wij dat deze beelden ook
anderen moeten bekoren, gelijk eene frissche kleurenstudie uit het atelier eens
schilders, waarvan wij gevoelen dat zij ‘Waarheid en Natuur’ bevat.
Bezield door dezelfde overtuiging, roep ik hier zulk

(1) Met voorkennis der firma J.P. Bachem.
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een tafereeltje op, ga ik bekende, maar voor altijd verdwenen figuren schetsen, die
ons pad kruisten in de dagen toen de wereld nog voor ons bloeide van viooltjes.
Dus: ‘Er was eenmaal...’ vele jaren geleden, kort na Nieuwjaar, door een kring
van goede kennissen, eene weldadigheidsvoorstelling op touw gezet in het oude,
dierbare Leipzig, de lievelingsstad van Sebastiaan Bach. Men zou een groot blijspel
opvoeren van Johanna Weissenthurn, een reeds lang vergeten en zelfs destijds
verouderd stuk; dat voorafgegaan moest worden door een kluchtstukje van Kotzebue:
‘De Verstrooide’. In welke publieke zaal het liefhebberij-tooneel opgeslagen was,
weet ik niet meer, doch het staat mij nog duidelijk voor den geest dat alle plaatsen
ingenomen waren. Er was een talrijk gezelschap, zij het dan ook al niet van koningen,
gelijk weleer, toen Talma te Erfurt speelde, toegestroomd, bestaande uit bekenden
en zelfs uit beroemde personen.
In het gordijn, dat het kleine tooneel van de verdere zaal afsloot, was ook, in
navolging van een waren schouwburg, het gebruikelijk kijkgat aangebracht. Het was
echter wel wat hoog, zoodat de régisseur slechts op de punten der voeten, met min
of meer kloppend hart, de toeschouwers op kon nemen.
Kort voor den aanvang der voorstelling werd dit belangrijke raampje in beslag
genomen door een nog zeer jong meisje in een sierlijk Rococo-costuum. Zij verheugde
zich bij ieder welbekend gelaat, dat door haar opgemerkt werd, en wees het dan aan
haar metgezel aan, die er bijzonder goed uitzag in de deftige kleederdracht onzer
voorvaderen en haar geduldig ter zijde bleef.
Nu en dan werd het tweetal vrij onbehouden van daar geduwd met de woorden:
‘Laat u toch niet onnoodig afleiden, kinderen, door uwe nieuwsgierigheid!
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Denkt aan uwe rol en zorgt maar goed niet te blijven steken. Bekommert u om
niemand daarbinnen in de zaal, dat is veel verstandiger.’ Wij zagen dan hoe men
voor het aanstonds weder ingenomen kijkgat spotte en lachte en elkander op allerlei
personen, die men biijkbaar in het oog kreeg, opmerkzaam maakte.
Nu, mijn eigen hart was ook verre van bedrukt; ik kende mijne kleine rol als dochter
van een verstrooiden majoor, om zoo te zeggen, op mijn duimpje. Mijn tooneelvader,
een uitstekend régisseur en voortreffelijk komiek, de destijds algemeen bekende en
gezochte zangleeraar Friedrich Böhme uit Leipzig, die zich later zoo gunstig
onderscheidde aan het Keulsche conservatorium, was over mij voldaan. Daarenboven
was mijne kleeding ontegenzeggelijk allerliefst, en stond het gepoederde haar met
den bleekrooden sluier mij zoo goed mogelijk; wat mij niet louter door mijn spiegel
verzekerd werd.
Ik had dus niet de minste reden mij over iets te beklagen. En wat zaten er niet vele
lieve menschen op de eerste rijen; vrienden, van wie ik overtuigd was, dat zij mij
goed gezind waren! Zoo had men daar, bij voorbeeld, allereerst de zeldzaam schoone
mevrouw Charlotte Moscheles, de echtgenoote van den genialen Ignatius Moscheles,
den gevierden pianist en componist, met wier sprekend gelaat, met de prachtige
oogen en de Grieksche profiel-lijnen, wij allen dweepten Zij was in druk gesprek
gewikkeld met den gevoelvollen dichter Wilhelm Gerhardt, den eersten vertaler der
Servische zangen en een vermogend gezantschapssecretaris. Niet ver van beiden
verhief zich de gestalte van mijn dierbaren vader, den algemeen beminden en
vereerden paedagoog, Karl Vogel, die bezig was te praten met den innemenden
muziekliefhebber en voorzitter van het bestuur der beroemde Leipzigerconcerten,
consul-generaal Claus. Raimond Härtel trad
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binnen met zijn ernstigen broeder, den eigenaar van het Italiaansche Huis; verderop
zag men Scheinitz, den directeur der muziekschool, en den grooten contrapuntist
Moritz Hauptmann, leeraar aan de Thomas-school. Laatstgenoemde was vergezeld
van zijne kleine, vriendelijke vrouw, door wier fraaie altstem ik het eerst de Liederen
van Hauptmann met begeleiding van viool hoorde zingen, in die dagen zoo heerlijk
door het instrument van Ferdinand David begeleid. David zelf was ook ter plaatse,
even levendig als altijd, en naast hem zat Niels W. Gade, Mendelssohn's navolger
en beschermeling, de Deensche toonkunstenaar en componist der Hochlandsouverture
en der wereldsche Oratoriums, welke men tweemaal vol geestdrift op de concerten
te Leipzig ten uitvoering bracht. Alle dames, onverschillig of zij oud of jong waren,
bewonderden zijn frisch gelaat, met de kinderlijke oogen en den zonnigen glimlach.
Men beweerde dat zijn hoofd, met het zware blonde, op de schouders neêrvallende
haar, van ter zijde beschouwd, aan de portretten uit Mozart's jeugd herinnerde. Ik
zag enkele jaren geleden, op het Gürzenich-concert, diezelfde lokken en hun eigenaar
weder; zij waren nog even dikgeplant en lang, ofschoon met zilverdraden doorweven;
ook de glimlach en de goedige blik der blauwe oogen waren dezelfde gebleven.
‘Gevoelt gij waarlijk geen angst?’ vroeg mij, juist toen ik door het gordijngaatje
Niels Gade ontdekte en zijn naam uitgeroepen had, mijn buurman, een jonge, later
zeer gevierde musicus, de Rijnlander Otto Dresel, een van Mendelssohn's leerlingen.
Het kwam mij voor dat zijne stem anders klonk dan gewoonlijk.
‘Neen! Waarom zou ik mij bevreesd maken?’ luidde het antwoord, ‘Gij zijt immers
zelf niet bang?’
‘O zeker niet!’ verklaarde hij op een toon vol
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overtuiging, ‘ik vroeg mij juist af wie toch wel plaats zouden nemen op die twee
ledige stoelen vlak tegenover het tooneel. Voor het overige als ik de waarheid moet
zeggen:
“Ik wenschte 't waar reeds slapenstijd en alles waar voorbij.”

ik zou vrij wat liever hier of daar aan een klavier zitten, en wenschen dat gij, juffrouw
Lili, mij een lied van Franz of Schumann, maar dan zonder tempo rubato voorzongt.
Ronduit gesproken ben ik, Otto Dresel, slechts tegenover de toetsen op mijne plaats,
vooral wanneer zekere kleine zangvogel...’
‘Stil! Denk liever aan uwe rol! Wij moeten zorg dragen dat alles uitstekend van
stapel loopt. Ik zelf weet maar al te goed, en gij zelf hebt het ondervonden, dat papa
Böhme niet alleen onder zijne zanglessen kan brommen. En ik sta heden eigenlijk
voor de zwaarste taak; want ik bevind mij, bij het ophalen van het scherm, aanstonds
moederziel alleen op de planken, en dat heeft wat te zeggen. Ik moet dan eene
alleenspraak houden! Gelukkig is zij niet zoo lang als in de Maagd van Orleans’
‘Mag ik u bekennen, wat mij in ons stuk het best bevalt, juffrouw Lili? Het is dat
onze wederzijdsche vaders ons telkens weder te zamen achter de coulissen jagen!
Voor het overige heb ik ook geen gemakkelijke taak. Ik ben namelijk bang in den
vollen zin des woords met de deur in huis te vallen, als ik op u toesnel; want de
coulissen waggelen vreeselijk. Ik wilde ook dat mijn Rococo-costuum mij maar half
zoo goed stond als aan... anderen. Zoo gaarne zou ik mijne bruid, die in het stuk
Lotte heet, genoegzaam behagen, dat zij na afloop der voorstelling met mij dansen
wilde. Het
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is niet alleen in het stuk dat ik jaloersch ben, juffrouw Lili.’
Maar er volgde geen antwoord. Zijne bruid tuurde hardnekkig door het kijkgat en
moest plotseling wel bleek geworden zijn, want de begaafde bewonderaar van Bach
fluisterde vol ontzetting: ‘Wat deert u?’
Het was eene toonlooze meisjesstem, die hem ten antwoord gaf: ‘De beide ledige
eereplaatsen zijn daar juist ingenomen geworden, en wij behoeven op geen genade
meer te rekenen. Berthold Auerbach en Heinrich Laube zijn er. Verstaat gij mij wel:
Heinrich Laube!.. Ik ben verstijfd van angst!’
Tegen mijne verwachting in, echter, scheen dit bericht geen verpletterenden indruk
te maken.
‘Dat meent gij toch niet, juffrouw Lili!’ voegde mijn buurman mij toe, terwijl hij
mij wegtrok van mijn gevaarlijk plekje, ‘waartoe zouden wij ons om dat tweetal
bekommeren? Wij offeren ons op voor eene liefdadigheidsvoorstelling, dus voor een
goed doel. Laube zal ons voorzeker niet engageeren! Wij spelen niet voor hem. En
Berthold Auerbach kan ons toch niet afbreken. Houd dus gerust het hoofd omhoog.
Wat zou er wel van mij terecht komen, indien gij den moed liet zakken?’
Op dat oogenblik weerklonk de bel, die ons op onzen post riep. Achter de schermen
trad mijn tooneelvader in vroolijke stemming op ons toe, in elke hand een glas
champagne dragende: ‘Gij moet krachten opdoen, kinderen!’ riep hij uit, ‘en mij
vooral niet beschaamd maken!’
Het ware mij onmogelijk de gewaarwoordingen te beschrijven, waarmede ik mij
begaf tot mijn gelegenheidswerktafeltje, dat voor een scheef, waggelend
tooneelvenster geplaatst was. Slechts één enkele naam stond mij in vlammend schrift
voor den geest: die van den
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gevreesden schouwburgdirecteur en strengen kritikus Heinrich Laube. Het was mij
te moede alsof eene machtige hand mijne gansche rol uit het geheugen van mijn arm
jeugdig hoofd had gewischt; als tou mij met geen mogelijkheid een enkel verstandig
woord over de lippen kunnen komen, zoodra het gordijn zou opgehaald worden.
Daarbuiten in de zaal der oeschouwers ruischten de stemmen dooreen als het
gemurmel eener verwijderde zee; ik meende echter ééne stem te hooren, die boven
alles uitklonk, en zij riep: ‘Hoe durft dat kleine meisje, eene zekere Lili Vogel, het
wagen, zonder eenige voorafgaande studie vóór mij op te reden!’
Het was natuurlijk Heinrich Laube. die aldus in mijne verbeelding sprak, en daarin
nog wel volkomen gelijk had. Ik ben zeker dat de vorst der tooneelwereld in heel
zijn vroegere of latere loopbaan geen nieuweling in de kunst in grootere ontroering
heeft gebracht, dan de kleine Lotte in Kotzebue 's ‘Verstrociden’ op het Leipziger
weldadigheidsfeest.
In weerwil van een tweede, haastig leeggedronken glas champagne, voelde ik
slechts dit eene:
‘Waar ik heen mag blikken,
Zie ik hem alleen!’

Helaas! en het gelaat van den beroemden en gevreesden man konden zelfs zijne
vurigste bewonderaars niet vriendelijk van trekken of uitdrukking noemen. Als men
hem aankeek, kwam men bijna tot de overtuiging dat hij niet glimlachen kon. Aan
zijne zijde glimlachte en knikte, als eene scherpe tegenstelling, het vroolijke
vollemaansgezicht met de groote ronde oogen van den dichter der ‘Dorpsverhalen’.
De eerste woorden mijner rol kwamen dan ook angstig genoeg te voorschijn. Ik
meende iemand te hooren uitroepen; ‘Luister!’ Dat kon natuurlijk niemand anders
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zijn dan Henrich Laube! Dat deze wijze vermaning van achter de coulissen weerklonk,
en mij toegevoegd werd door vader Böhme, den regisseur, viel mij in mijne
ontsteltenis niet te binnen.
Daar trad Otto Dresel op. Het scherm dat eene deur moest verbeelden, waggelde
bedenkelijker dan ooit. Een enkele blik op mijn lotgenoot bracht mij pijlsnel tot de
overtuiging, dat hij er wel is waar zeer knap uitzag, maar dat Lotte 's schuchtere
bewonderaar alle zelfbeheersching verloren had en met de uitdrukking van een
martelaar onder de martelaren op den souffleur wachtte. Zoodra ik dat gewaar werd,
keerde eensklaps al mijn verloren moed weder; ik herwon mijne zelfbeheersching,
en dat nog wel in zoo hooge mate, dat ik verscheidene malen, gedurende de
oogenblikken dat ik het stilzwijgen mocht bewaren, met een blik vol geestkracht,
den verstrooiden zoon van den tweeden verstrooiden vader, den kapitein, zijne eigene
troostwoorden wist toe te fluisteren.
‘Houd u bedaard! Wij trachten immers niet aan den schouwburg verbonden te
worden. Wees moedig!’ Deze woorden hadden de gewenschte uitwerking: het kleine
stuk werd vlot-afgespeeld. De beide vaders hielden zich prachtig en de algemeene
lachlust was opgewekt. Het viertal tooneelspelers werd luid toegejuicht en herhaalde
malen op stormachtige wijze teruggeroepen.
En wederom staarde ik slechts naar een enkel punt in de zaal, naar Heinrich Laube.
Ik zag thans zeer duidelijk hoe de gevreesde man zich omwendde en mijn vader
levendig toesprak. Veel kwaads kon hij hem niet vertellen, want het steeds zoo
dierbare gelaat glimlachte.
Zonder mij meer om mijne kameraden te bekommeren, snelde ik, als op vleugelen
voortgedragen, de lange, smalle, slecht verlichte gang door, om thans, verlost van
alle zorgen, mij als eene gelukkige toeschouw-
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ster van het volgende stuk, in de zaal terug te trekken.
Enkele minuten later, kwam ik tot de slotsom, dat ook Heinrich Laube 's gezicht
van tijd tot tijd eene zonnige uitdrukking kon aannemen; mijn vogelverschrikker,
die geleund stond op den arm zijner vrouw, stak mij de hand toe en verzekerde mij
dat hij mijn vader ernstig op het hart gedrukt had zijne kleine ‘Lotte’ tooneelspeelster
te laten worden, aangezien zij als geschapen was om vol getrouwheid de naïeve rollen
weer te geven.
‘Zou ik dan niet bij u op een engagement mogen hopen, mijnheer?’ vroeg ik
stralend van vreugde.
‘Indien gij eene proefrol vervult en u daarvan even dapper kwijt als heden, neem
ik u terstond aan, onverschillig waar ik mij ook bevinden moge,’ luidde het hartelijke
antwoord. ‘Maar let wel op, zonder een uwer metgezellen,’ voegde hij er halfluid
bij, en er flikkerde een schalksche lichtstraal in zijne oogen.
Nadat ook het tweede stuk goed was afgeloopen, dansten wij nog een poosje...
helaas, zoo vol vreugde, als men slechts in de zoete jeugd dansen kan, om het even
of dat op een parketvloer of wel op de graszoden onder dorpslinden geschiedt. De
dichter der Dorpsverhalen was de onvermoeidste cavalier der kleine Lotte, tot groot
misnoegen van haar kluchtspel-bruidegom. Maar nog een ander walste druk met haar
door de zaal op en neêr, hoewel hij telkens opnieuw in zijn gebroken Duitsch
verzekerde dat hij danste als een koetspaard: namelijk Niels Gade.
Otto Dresel heeft trouwens nooit iets vernomen van mijne overeenkomst met
Heinrich Laube, en hoe vaak kwamen wij toch nog bijeen gedurende dien gelukkigen
tijd te Leipzig, en ook later nog te Frankfort a/M, om over dien eenen comedie-avond
te praten.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

14
Voor hem, den fijngevormden pianist uit Mendelssohn 's school, regenden de
engagementen letterlijk op de toetsen van zijn vleugelstuk neder. De grootste
zangeressen ter wereld hebben geen beteren begeleider kunnen verlangen; alle
componisten van liederen zochten hem als den warmsten vertolker hunner gedichten.
De niet lang geleden te Beverley bij Boston gestorven toonkunstenaar heeft zich ten
zeerste verdienstelijk gemaakt door het verspreiden der Duitsche muziek; zijn naam
wordt vol eerbied genoemd als bearbeider der klassieke zangen instrumentale
compositiën. Hij staat in zijn eerste, zoowel als in zijn tweede vaderland bekend als
de voortreffelijkste leermeester, de grondigste Bach- en Schumann-kenner, en een
belangwekkend pianist. Ik zou niet kunnen zeggen of velen zijn bijzonder talent als
begeleider van liederen, zijn ware bezieling voor de heilige kunst leerden waardeeren
en hem, den met zooveel hart toegeruste, eene dankbare herinnering bleven wijden,
maar hij verdiende dit meer dan iemand anders. Wat al ontelbare malen zal Otto
Dresel, die onvermoeibare kampvechter in het groote internationale leger der
toonkunstenaars, daarginds in Amerika, in die zonderlinge muziekwerkplaats, welke
hij ver van het gedruisch der groote stad voor zich zelven bouwen liet (een soort
blokhuis), zijn Robert Franz en Robert Schumann, zijn Beethoven en Bach in zijne
droomen op het klavier gevolgd hebben! Hoe dikwijls toch trok hij zich daar in
lateren tijd niet terug, de menschen moede, gelijk zijne meesters; want bij
oogenblikken overviel hem een brandend verlangen naar het vaderland, naar het
geruisch van zijn dierbaren Rijn, en werd hij daardoor medegesleept, in weerwil van
zijn huiselijk geluk. Op zulke dagen vluchtte hij tot een der talrijke, kostbare
vleugelstukken, die in zijn eenzaam blokhuis geplaatst waren.
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De meest beroemde Duitsche firma's hadden deze verzameling bijeengebracht, een
waren schat, welke zorgvuldig bewaakt werd door een trouwen Oostenrijker. Otto
Dresel bleef dan zoolang in deze vreemdsoortige wijkplaats, totdat de storm van het
Heimwee wederom bedaard was.
Heinrich Laube trad nog eenmaal in mijn leven op, namelijk toen de jonge, in
opkomst zijnde zangeres de wijde wereld introk, naar Parijs, om zich onder de hoede
van Manuel Garcia te stellen. Het is mij als trad ik pas gisteren zijne zonnige
werkkamer te Leipzig binnen, als zag ik hem nog voor mij staan, terwijl hij mij ten
afscheid deze woorden toevoegde: ‘Ik wilde dat gij tooneelspeelster geworden waart,
kindlief! Dan had ik u onmiddellijk onder mijne vleugelen genomen. Toch wensch
ik u alle geluk toe, op het doornige pad der ware kunst.’
Hij en al de bekende figuren der liefdadigheidsvoorstelling in het oude Leipzig,
die eenmaal voor de oogen van een jong, voor de kunst bezield meisje opdaagden
en sedert dien voor altijd verdwenen, behooren thans te huis in het bonte
Sprookjesschetsboek der eenzame vrouw, dat tot titel voert: ‘Er was eenmaal...’
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Nederlandsche en andere oudheden.
Wat in de Wapenkamer van het Hof te Brussel, in 1732, te zien was,
door Ch.C.V. Verreyt.
EEN der voornaamste bezienswaardigheden van Brussel in de vorige eeuw was de
wapenkamer van het Hof, - de woning van den landvoogd der destijds Oostenrijksche
Nederlanden(1).
Geen vreemdeling, welke in die dagen naar de Sennestad kwam met het doel de
openbare gebouwen, kerken, kloosters en andere merkwaardigheden te bezichtigen,
zou dan ook een bezoek aan de wapenkamer vergeten hebben.
En zeker niemand heeft dat bezoek zich beklaagd!
Men zag er, onder andere belangrijke zaken, statiewapenrustingen van
Nederlandsche vorsten en landvoogden, die uitmunten door kostbare en kunstvolle
bewerking, meer andere dezer ijzeren lijfsbeschuttingen, minder kostbaar doch
eveneens smaakvol en ook sterker van

(1) Zie hierover: HENNE et WOUTERS, Hist. de Bruxelles, D. III, bl. 382.
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constructie, daardoor beter geschikt voor den krijg en het slagveld.
Let men op de vermaarde personen welke dat wapentuig eertijds gebruikten en
wien het dat krijgshaftig uiterlijk gaf, dat wij aan deze vorsten en veldheeren op
hunne portretten bespeuren, dan mag men zeker zonder te overdrijven zeggen dat
het eene hoogst belangrijke, kostbare, ja unieke verzameling vormde.
Van deze ‘aerdige en curieuse antiquitijten of outheden, te sien in de sael boven
de koninklijke stallen van het Hof,’ had ook dikwijls hooren ‘smoesen en praeten’
Philippus van der Nolk, een Amsterdammer, die, met zijn broeder Pieter, in 1732
een reisje maakte naar Brussel, Antwerpen en Mechelen.
Dat ‘smoesen en praeten’ had van der Nolk ‘erg kijklustig gemaekt naer alle die
ijseren kleeren, naer alle dat moorttuyg, daer de mensen malkander meeslagten gelijk
koeijen en osschen, en naer die gekke gecoleurde vaendels en wimpels, daer de
mensen soo dom voor sijn omder eygen te laeten dootsteeken gelijk schaepen, ofder
doot te vegten gelijk bokken voor soon gecoleurde lap van een paer stuyvers waerde.’
Onze Amsterdammer was alzoo anti-militairist! Ondanks 's mans gerechte afkeer
van menschenslachten, doodsteken of doodvechten, - gruwelen en treurige gevolgen
van het vreeselijke oorlogspel - was toch zijn eerste uitstapje, toen hij Donderdag 2
October te Brussel aankwam, naar.... de wapenkamer.
Hij vond er een ‘vrouwke, welke haer les van hetgeene daer te sien was wonderlijk
wel op sij in een dreun voort.’
Dit ‘vrouwke’ had de beleefdheid den heeren aan te bieden hen ridder te slaan!
en wel voor de luttele som van slechts vijftien stuivers.
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Een buitengewoon koopje als men in aanmerking neemt, dat de plechtigheid werd
voltrokken met den degen waarmede de machtige keizer Karel V eertijds voorname
vorsten en edelen tot ridders der hooggewaardeerde orde van het Guldenvlies verheven
had.
Van dit reisje heeft van der Nolk een ‘Rijs-journal’ gehouden, doch jammer genoeg
zoo beknopt, zoo in telegramstijl, dat het inderdaad de moeite niet loont, het te
publiceeren. Twee zaken evenwel maken op deze beknoptheid eene gunstige
uitzondering, - omdat hij ze ‘erg curieus, erg mooy en..... erg veel gelt waert vont’,
namelijk de kunstverzameling van Pater Petrus Arnoldus de Licht te Antwerpen(1)
en de Wapenkamer.
De laatste verzameling werd op het einde der vorige eeuw verspreid, het
belangrijkste ging naar Weenen om de keizerlijke schatkamers te verrijken, terwijl
het overige thans wordt bewaard in een paar museums te Brussel.
Zoo wij ons niet bedriegen en voor zoover wij konden te weten komen, is van de
Wapenkamer, toen ze nog in haar geheel was, geen catalogus gedrukt, zoodat men
wel mag veronderstellen dat de mededeeling van hetgeen er in 1732 te zien was dén
ingezetenen der tegenwoordige hoofdstad van België en vermoedelijk ook anderen
zal interesseeren.
Derhave volgt hier wat van der Nolk in zijn ‘Rijs-Journal’ over deze verzameling
aanteekende.
‘Alle deese aerdige en curieuse antiquitijten of out-

(1) Zie over deze verzameling mijn artikel in Dietsche Warande 1893, blz. 280-283.
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heden sijn te sien in de sael boven de koninklijke stallen van het Hof van Brussel.
De wapenrusting van Philippus den Goeden, hertog van Bourgonjen, gemaekt van
wit of glat ijser.
De statiewapenrusting van keyser Maximiliaen, vader van keyser Carel V.
De statiewapenrusting van keyser Carel V, is seer mooy geëtst met ducatengout.
Sijn paert draegt een kleet van het hooft tot de voeten.
Een rondasse van keyzer Carel V, gemaekt van swart of gesmeet ijser, met schoone
figuuren en beeltenissen voorsien.
Een stormhoet van keyser Carel V, gemaekt van swart ijser, met schoone figuuren.
Het malienhemt van keyser Carel V.
De lans van keyser Carel V, daer hij mee op de swijnenjagt gong.
Een rondasse van stael van keyser Carel V, daarin is gegraveert met de punt van
een diamant (?) het beleg van Rome.
De deegen van keyser Carel V, daer de ridders van het Gulden Vlies in de
Nederlanden mee werden ridder geslagen.
Met deesen deegen sijn wij door het vrouwke, welke het ons liet sien, ook ridder
geslaegen, eerst op het hooft, dan op de linker en dan op den regter schouder. Het
vrouwke hat ons dat gevraegt en wij moesten daer vijftien stuyvers voor betaelen.
Twee pistoolen van keyser Carel V, welke vijf schooten schieten.
Noch een rondasse van keyser Carel V.
De wieg van keyser Carel V.
De statiewapenrusting van aertshertog Albertus van
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Oostenrijk. Sijn paert draegt een kleet van het hooft tot de voeten.
De wapenrusting van aertshertog Albertus van Oostenrijk, gemaekt van swart
gebrant of gesmeet ijser. Hij heeft in het beleg van Oostende daerop drie
snaphaenschooten gekreegen. De piek van aertshertog Albertus van Oostenrijk,
gebruykt in het beleg van Oostende.
Het opgeset paert van aertshertog Albertus van Oostenrijk. Een snaphaen van
ebbenhout met silver beslag van aertshertogin Isabella, gemalin van Albertus van
Oostenrijk.
Het opgeset paert van aertshertogin Isabella, daer zij haer intogt mee deet te Brussel.
De statiewapenrusting van den hertog van Alva.
De wapenrusting van den hertog van Alva, gemaekt van glat swart ijser. Hij heeft
daerop een snaphaenschoot gekreegen van een schoenlapper te Antwerpen.
De statiedeegen van den hertog van Alva.
De wapenrusting van Don Jan van Oostenrijk, natuerlijke soon van keyser Carel
V.
De statiewapenrusting van Alexander Farnese, prins van Parma. Sijn paert draegt
een kleed van het hooft tot te voeten.
De wapenrusting van den prins van Parma, gemaekt van swart of gebrant ijser.
Hij heeft daerop vier snaphaenschooten gekreegen.
De statiewapenrusting van den cardinael Ferdinand, een broer van den Spaensen
koning Philippus IV.
De statiewapenrusting van Leopold Willem aertshertog van Oostenrijk.
Het opgeset paert van aerthertog Leopold Willem van Oostenrijk.
De statiewapenrusting van Ernestus aertshertog van Oostenrijk, vol schoone
figuuren en beeltenissen.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

21
De statiewapenrusting van Don Jan van Oostenrijk, natuerlijke soon van koning
Philippus IV van Spanjen.
De deegen van Hendrik IV koning van Vrankrijk, welke hij door een wapenherout
aen aertshertog Albertus zont om den oorlog te verklaeren.
De stantaert of vlag van Frans I koning van Vrankrijk, gewonnen in den slag van
Pavia door keyser Carel V.
Drie groote wimpels van het schip van keyser Carel V, toen hij in Baerbarijen
tegen de mooren gong vegten.
Twee Vranse stantaerten, gewonnen in den slag van Landen.
Daer sijn ook drie hondert en vijftig vaendels, welke van den vijand gewonnen
sijn.
Het eerste model van canons, welke seeven schooten te gelijk konnen schieten.
Een groot getal wapenen van Indiaenen en andere wilde volken; daer sijn vergiftige
bij, gevaerlijk om aen te koomen. Nog meer andere soort van wapenen, maer alles
te veel om bij naeme te konnen opnoemen.’
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Vondeliana.
Eene nieuwe Bescheede rakende de Ouders van Joost Van den Vondel
te Antwerpen,
door P. Génard.
WANNEER wij in 1887, ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der geboorte van
Neerlands grootsten dichter onze ‘Aanteekening over de Voorouders van Vondel’ in
het licht gaven, zegden wij, dat volgens de archieven van Antwerpen, Joost Van den
Vondel, alias Joost van den Vonderen I in tweede huwelijk trad met Katharina
Sampson. ‘In 1557 huurden beide echtgenooten het huis Februarius, thans Nr 5 in
de Twaalfmaandenstraat, bij de Beurs, vroeger bewoond door den uitmuntenden
toondichter Huibrecht Waelrant, en dat den stadsspeelman Gregorius de Coninck
toebehoorde.’(1)
Dezer dagen, bij het doorbladeren der minuten der protocollen van den notaris 's
Hertoghen, senior, van de jaren 1555 tot 1557, hadden wij het genoegen

(1) Zie Verslagen der Kon. Vl. Academie, jaar 1887.
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het huurcontrakt van Joost van den Vondel I te ontdekken. Daar de bescheeden over
de familie van onzen uitmuntenden dichter niet te menigvuldig zijn, denken wij het
niet overbodig deze akte in het licht te geven. Van den Vondel vérmocht het huis
Februarius te bewonen met dezelfde voorrechten, die Huibrecht Waelrant had
genoten. Het huurceel werd gesloten op 9 Juli 1557, voor den tijd van 6 jaren,
uitgaande met Baafmis daaropvolgende; het kon echter van drij tot drij jaren verbroken
worden. Uit de volgende regelen zal men zien, dat de huurceelen in de XVIe eeuw
nagenoeg met die van onze dagen overeenkomen.
Stadsarchief van Antwerpen.
Extract uit de minuten van den Notaris 's Hertoghen, vot. 1555-1557.
9 Julii 1557.
GREGORIUS DIE CONINCK, speelman, ende MARIKEN VAN HALLE, zijne wettighe
huysviouwe, t' Antwerpen wonende, hebben bekendt ende bekenden verhuert te
hebbene ende verhuerden by desen, JOOSEN VAN DEN VONDRE t' Antwerpen wonende,
aldaer present zynde ende die hueringe van den nabescreven huyse voor hem ende
voor KATHERINA SAMPSON, zijne huisvrouwe, accepterende ende aenveerdende, het
huis genaemt Februarius, gestaen naest thuys genaemt Januarius aen deen zyde ter
Borssen waerts, ende thuys, genaemt Meerte aan dandere zyde inde strate, daer men
van der BORSSEN gaet nae de Meere, oft na die Brabantsche Corenmerct, in alder
manieren soe HUBRECHT WALRANTS dat bewoont heeft. Te hebbene ende in gerechter
hueringen te gebruyckene, den tyt van sesse jaeren, innegaende te Bamisse
naestcomende, ende alsoo vervolgende, dies moegen soowel die verhuerders als
huerders, int hen belieft, metten iersten drye jairen van den zessen, van deser
hueringen affstandt doen, dat malcanderen een halff jaer te voren opseggende voor
die drye jaeren; Ende es noch besproken, dat GREGORIUS geen affstandt doen en sal
moegen, ten waere dat hy tselve huys in persoone selve bewoonen wilde, ende en
selen die huerders dit huys nyet moegen yemanden anders voorts verhueren dan by
consente van GRIGORIUS, ende dat GRIGORIUS sal altyts die naeste van zynen huyse
zyn, int hem gelieft, jairlycx voor XXVII £ Brabants, goet ende ganckbaer gelts, als
telckendage van betalinge bynnen Antwerpen in Borssen gaen sal, te betalene metten
vierendeele jaers, telcken vierendeele jaers VI £ XV scell. Brabants,
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ende deen vierendeel jaers vuten anderen te keerene, met bespreck, soo verre als zij
in gebreke van betalinge syn ende deen vierendeel jaers dandere verreycte, dat in
sulcken gevalle die voirs huerre ten eynde zal zyn; Es noch besproken, dat die voirs,
verhuerders duerende dese hueringe, int hen gelieft, inden voirs, huyse sullen moegen
doen backen tot hueren behoeff ende reeghen water halen soo verre zy des behoeven
alle welcke voirscreven zy malcanderen geloven wel ende vast tonderhoudene ende
te voldoene, onder tverbandt van hen selven ende van hueren goeden, die zy nu
hebben ende noch vercrygen sullen moegen; sonder argelist. In kennissen der waerheyt
soo zyn hieraff ten versoecke van partyen by my notario naegenoemt, gemaect twee
deser huercelen van eenen teneure vuteen gesneden op deze letteren A.B.C.D.E.H.,
waeraff elck eene heeft, ende zyn by my notario onderteekent; ende es geschiet ten
huyse myns notaris etc, ter presentien van Franchois Mertens, vleeshouwere, Jan
Magervells outcleercoopere ende Jan Verbiest, ingeseten poirters der voirs. stadt van
Antwerpen, getuygen, etc.
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Dichtkunst en letteren.
Een smeekschrift in de taal van Jan van Ruysbroeck, einde der XIVe
eeuw,
medegedeeld door J.F. Kieckens, S.J.
ALS merkwaardig en belangrijk ten opzichte van oude dietsche spraak en zeden,
komt ons het volgende stuk vóór dat wij onlangs in 's Rijks Archieven van Brussel
aantroffen, op een perkamenten rolletje, 8 centimeters breed en 91 centimeters lang.
Jan van Ruysbroeck, de vader van het Nederlandsche proza, was maar pas vier jaren
in den Heer ontslapen (2en december 1381), toen dit smeekschrift voor eene
ongelukkige vrouw van Auderghem opgesteld, aan het gemeentebestuur onzer
hoofdstad aangeboden werd.
Welke zuivere, vloeiende en keurige taal men toen sprak in de brusselsche
omstreken! Maar ook in welken pijnelijken toestand bevond zich alsdan de landman
die, schuldig of onnoozel, met sommige onmeedoogende gerechtelijke beambten te
doen had! En nochtans, waakten onze hertogen opdat geene dwingelandij, in name
der wet, zou gebruikt worden door die roofvogels welke den naam droegen

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

26
van Meyer, ondermeyer, knapen, vorsten, messiers en preters. Daarvan getuigen,
onderanderen, het bevel van Wencelijn en Joanna ‘van ieder recht en vonnisse te
doen ende pene van den rechter die in gebrek blijft’ (1383), en voor 't jaar zelve
waarin dit stuk geschreven werd, een ander bevel der lijftochtenares Joanna, ter
gelegenheid der klachten die zich van alle kanten verhieven(1). Wel is 't mogelijk dat
dit smeekschrift hetwelk door het magistraat aan de hertoginne en haren raad moest
overhandigd worden, iets tot de strengheid van dit laatste bevel bijbracht.
Voor hetgeen Brussel aangaat, men weet dat het gezag des Ammans dezer stad te
dien tijde, over gansch de omstreken zich uitstrekte, behalve over de twee groote
heerlijkheden van Grimberghe en van Gaesbeek. De Ammenij was dus in acht
hoofdmeijerijen verdeeld, en die waren: Assche, Merchtem, Boschcapelle, Vilvoorden,
Campenhout, Gaesbeek, Rhode Sint-Genijs en Grimberghe. Zoo Auderghem van de
Meijerije van Rhode afhing, doet ons dit smeekschrift de namen kennen van de
beambten van dien tijd, namen die door het verloren gaan van de oorkonden van dien
tijd, misschien alleen door deze onze bijdrage bewaard zijn geworden.
Wij hebben dus niet kunnen ontdekken welken uitslag het klachtschrift van Alyt
van der Valporten had tegen Everaart Kuenne, meijer van Rhode en zijnen aanhang;
alleenlijk uit het oudste stuk - eene rolrekening van 1388, nog bewaard

(1) Zie Luyster van Brabant, bl. 186-188, - en Loovens, Practycke, stiel en manier van
procederen, bl. 59.
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in 's Rijks Archieven (Rhode, no 786) - blijkt dat ‘Janne van Heelbeke’ de
onmiddelijke opvolger moet geweest zijn van Everaert Kuenne die afgedankt was
geweest, tot zijne straf en schande.
‘Edele lieue vriendelike heren, ghelieue v te wetene des groets onrechts dat mi
ghedaen was, dat mi dede her Eueraert Kuenne ende Jacob Doijman int jaer ons
heren .m. ccc. lxxx. ende viere, te Watermale, als dat ic, Alijt vander Valporten, doen
wonende was in de Boeuerie tOudergheem(1); also dat gheuiel dat de coijere van den
houe sijn tessche verloes metten ghelde dat daer in was, soe dat hi groet mesbaer
maecte; alsoe dat ic Alijt liep al omme ende sochte die tessche met hem, alsoe dat
wise vonden onder den dorpel vanden stalle, ende ic gafse hem in sijn hant, maar hi
en vanter sijn ghelt niet in. Dit ghedaen, doen gheboet her Eueraert vorseit een
waerheit(2) hier op te doene tsondaechs inde kerke, dat mense doen soude des
deisendaechs, dies hi niet en dede; ende des goensdaechs daer na quam hi ende vinc
mi, ende voerde mi te Watermale wert te Jacobs Doijmans inde vroente(3); daer lagic
.iij. daghe in. Daer na quam hi inder nacht met Janne vander Plancken ende met sinen
knape, ende leiden mi uten huus op een velt ende dede mi soe vele ane dat ic seide
dat ic tgelt hadde, dies ic noijt en sach; maer van vresen dat ic kint droech, soe seide
ic,

(1) Auderghem. Van die Bouverie of ossenstal ‘van den hove’ dat is van de hertogen van Brabant
wordt door de geschiedschrijvers geen gewag gemaakt.
(2) Gerechtelijk onderzoek.
(3) Vroente: gevang.
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ende vanden anxte die sij mi ane deden. Daer af moeste mijn vader gheuen Eueraerde
den meijere van Rode ende sijn helperen .xxvj. peters. Dit ghedaen, soe dat gheuiel
dat ic ghinc voer scepenen van Brucele ende claechde dit dat mi dit groet onrecht
ghedaen was, dat hem miins ontfarmen moeste. Dat nam her Eueraert vors, in soe
groten onwerden, dat hi ghinc ende vinc minen vader Petere vander Valporten. Doen
gheloofde hi, op al dat hijs hadde, te Watermale te commene inde banc voer scepenen.
Doen seide hem Eueraert ane dathi den man sijn ghelt gaue. Doen seide hi dat hi dies
begherde wijsdoem(1) van scepenen. Doen wijsden de scepenen dat hijt gaue, alsoe
dat Petere groet onrecht dochte. Want de man gheseit hadde voer scepenen van
Brucele, ende voer scepenen van Watermale, dat hijt noijt Aliten vors. ane en teech(2).
En de omme dat miin vader dit seide soe seiden si dat hi scepenen weder seit hadde.
Ende dat scade hem . xxxj . mottoene. Daar na quam de persoen die dit vors. ghelt
hadde, te biechten den prochiaen van sente Goedelen ende seide hem dat hijt
ghegheuen hadde ten Rodecloestere toten werke(3). Alsoe dat de prioer vanden
cloestere gaf Petere vanden Valporten, dit vors. ghelt weder, want hem quaet goet
dochte.(4) Doen ghinc ic Alijt vander Valporte totte Eueraerde

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

Verwijzing.
Ane en teech, van aentughen, dat is: er van beschuldigde.
Men had in 1368 begonnen dit gesticht in hout op te timmeren.
De Prior was toen Willem Daneels (+1392) - quaet goet: onrechtvaardig goed.
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Kuennen weder te Brucele op he Nedermaerct, ende seide hem dit ghelijc dat
voorbescreuen es. Ende hi antwerde mi dat ic daer af sweghe; haddix iet te lettel
ghegoudet, ic soutes noch meer ghelden.
Lieue ghi heren laet u ontfarmen deser jammerliken daet. Voert soe quam Jacob
Doijman tOuderghem daer wi woenden, ic ende mijn man, ende vinc mijnen man
daer hi sat neven tfier, ende leiddene te Willem Neels wert; ende doen ter tijt was
sente Annen stoc op te broken ende dat teech Jacob minen man ane(1). Ende mijn man
was op dien tijt tAntwerpen, dat de stoc op ghebroken was. Alsoe dat hem mijn man
ontghinc, ende Jacob ende Heine Kijeken volden(2) minen man tote inden cloester
tOuderghem int paruijs(3) ende sloeghene daer ende quettene(4) sere. Ende doen quam
mijn here vanden Beesdoeme(5) ende maecte hier af een soene(6). Dies hadde Jacob
euen francke(7). Daer na quam dat gheuiel dat de prochiaen van Watermale verloes
ute sinen watere .v. snoecke. Doen quam Eueraert Kuenne ende Jacob Doijman ende
Art Mac ende teghen minen man die vessche ane. Doen wouden sine vaen ende hi
ontliep hen. Doen quam de meijere totte mi

(1) Ik versta dat een boom waaraan een Sinte Anna's beeld hing moedwilliglijk gebroken was
geweest.
(2) Volgden.
(3) Parvijs: voorhof.
(4) Voor kwetsten.
(5) Jan Vandenbisdomme, weldoener van Rodeclooster.
(6) Verzoening.
(7) Even is haver: Daar voor kreeg Doijman eene zekere heeveelheid haver voor niet.
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ende woude mi vaen. Doen iechs(1) ic hem dat hi mi wet ende vonnesse dade. Ende
hi gheloefde mi voer scepenen dat hiit doen soude ende doen besat hi een stille
waerheit daer op, ende ic moeste den cost ghelden. Daer ouer sat als scepenen Jan
Snoec ende Jan de Nuwert. Doen was daer enen guldenen verdroncken. Ende om
dat ic hen dien niet ghegheuen en conste, soe ontdroech mi Art Mac ende Katheline
sijn wijf al dat ics hadde, soe datse mi niet en lieten dan minen spinrocke. Ende daer
na ghinghen wi tote minen vader die woende op de Honde, soe sere ververden(2) wi
ons van de meijere. Doen quam Jacob Doijman ende Jan Wittinc ende deden ons
ghelouen op enen banduijn(3) van . c . mottoenen dat wi van daer niet gaen en souden.
Doen quam Jacob Doijman binnen sbanduijns, ende nam mi mijn bedde ende scudde
mijn kint daer af, ende al datter toe behoerde. Ende doen quam mijn here vanden
Vene(4) aen minen vader met toe bringhene Jacob Doijmans, alsoe dat mijn vader
hem moeste gheuen, soude hi sbanduijns quite siin, . vj . mudde euenen, ende dat ic
miin bedde ende datter toe behoerde weder soude hebben, daer ic noijt ane gheracken
en conste. Dan dat Jacob Doijman quam hem andere ende sloech minen man daer
hi noijt vrede aue en haelde noch niet toe dede(5); maer miin man

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

Eischtte.
Verveerden.
Banduijn - Banditum (Du Cange, Ed. Favre): geldboete.
Jan Vandervenne of Delevenne was dan hoofdmeester der jacht der hertogen.
Waarvoor hij nooit vrede (verzoening) haalde noch vergelding.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

31
moeste hem vergheffenesse bidden daertoe, ochte hi soudene noch geslaghen hebben.
Voert meer soe ghinc ic totte Arts Mach wiue; daer vondic miin steine staende(1),
ende daer hadde inghebudelt(2), soe dat icke toe seide(3); soe datse mi dreijgede datse
mi soude doen slaen haren sone den ballinc, daert alle de ghebueren hoerden van
den straten. Ende nu, een goensdaghe, doen ghi ghi heren daer waert, doen vermaendic
Arde Mache van minen dinge datter steet; doen vloechte hi mi ende sprac mi qualec
toe, ende seide hi hadde mi helpen poenten(4) van miere quader dieften. Ende seide,
het ware jammer dat men mi niet en groeue(5). Doen antwerdic hem: ic en hads noijt
verdient, al ware mi quaet ghesciet. Ende edel ghi heren, laet u ontfarmen dies, want
ics noit verdiende. Want ic oijt noijs nit op bedde en sliep, ic noch miin kint, sint dat
mi Jacob Doijman nam dies, nu leden es onder half jaer. Ende ic neme op deet(6) die
ic u ghedaen hebbe dat alsus ghesciet es.
Voert meer. Soe ghinghen ons perde inden rogghe; dies waren wi bedragen int
doechts waerheit(7). Dies hadde her Eueraert Kuenne. iij . peters,
Voert op een ander jaer vantse de pretere(8) int coren. Dies hadde her Euerart . ij .
peters. Item

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Steine staende - steenen vat, of stande.
Inghebudelt, van buydelen, nu builen, meel builen, bluter.
dat ik haar deed opmerken.
poenten of poynten, poignarder.
Levendig begraafde.
den eed.
In de Oogst-waarheid.
Pretere of veldwachter.
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noch op een ander jaer, soe vant de pretere een pert dat ons toe behoerden, in miere
suster coren. Dies hadde her Eueraert . j . guldenen. Item noch wassen (sic) ons perde
aen Reniers Spapen euene; soe dat goede knapen scatten, ende miin vader gaf hem
. ix . scoue euenen ende si souden goede ghevriende bliven. Dit vernam de meijere
Eueraert Kuenne, ende moest af hebben . l . sac euenen.
Ende vander stiller waerheit die mi de meiere dede vanden snoecken, die en was
noijt gheuuijt(1); dies moestic gheuen . iiij . guldene. Ende soude . u . gherne bidden,
ghi heren, em gods wille, dat ghi wout hebben in dien Janne Snoeke ende Janne den
Nuwert, dat sijt voert brachten, ochte ic, ochte miin man daer in iet bedraghenwaren.
Item alse vander wegen vanden visscen, tugen(2) de scepenen van Watermale, al
waest dat hure man hem vluchtich maecte, vanden vissche nochtans en was hi niet
bedragen ter vors. waerheit ende men vant de vissce’(3).

(1) Gheuut; geuit, uitgesproken.
(2) Tughen: getuigen.
(3) Men vond de vijf snoeken van den prochiaan terug.
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Nederlandsche en andere oudheden.
Eene Schipbreuk in de XVIe Eeuw
door Edward Poffé.
GÖTHE: ‘Greif nur in 's Menschenleben, und wo man greift da ist's
interessant.’
MERKWAARDIGHEDEN - zoo vraagt de geestige Gerard Keller ergens - wat zijn
merkwaardigheden? En hijzelf antwoordt terecht: ‘Dat is misschien nog het
merkwaardigste, dat niemand juist zeggen kan, wat eene merkwaardigheid is, wat
de opmerkzaamheid waardig is! Dan is de gansche wereld, en al wat daarop, en
daarin, en daarboven is, eene merkwaardigheid. Men heeft echter algemeene, officieel
erkende merkwaardigheden. Maar wanneer is eene merkwaardigheid begonnen eene
merkwaardigheid te zijn? Wie heeft ze er toe aangewezen?....’
Als wij ons gevoel, dien bewaarengel van den Vlaamschen kunstsmaak, raadplegen
- en wie onzer zou hem durven verstooten? - dan mogen wij de vraag van den
Goudschen schrijver beantwoorden en zijn eigen antwoord schoren met de meening:
voor ons, Vlaamsche navorschers, is al
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datgene merkwaardig, wat ons het verleden door het prisma van het karakteristieke
te begluren geeft. Merkwaardig heeten wij, zonder tegenspraak te duchten, even
zoozeer het gekijf om 't betalen eener kleermakersrekening als het bouwen van een
belfort, omdat uit beide zaken, hoe uiteenloopend van aard ook, datgene ons voor
oogen wordt gesteld, wat ons steeds lief is en leerzaam: het eigen, zelfstandig, typische
leven van ons kruimig en pittig voorgeslacht.
Ons volkskarakter, bij uitzondering beurtelings verstooten, misprezen,
verwaarloosd, bevochten, wist zich gedurig, hoe vinnig de strijd ook woedde,
kenmerkend in 't leven te houden; zelfs dan nog, wanneer de verbastering het zelfzijn
van onze voorzaten aantastte, werden deze van de waarheid doordrongen, dāt het
eigenaardige, het merkwaardige van een volk enkel met deszelfs dood verdwijnen
kan. Onze uitzonderlijke toestand, verwekt door den eeuwenouden rassenstrijd, is
daarvan, met zijn wel en wee, een sprekend bewijs. Nergens toch, in geen enkel land
ter wereld, kon men ondervinden zooals wij dat deden, dat, terwijl Fransche kluchten
en vreemde dubbelzinnígheden als het ware openbaar en ambtelijk, als zoovele
pronkzieke lichtekooien, binnen onze grenzen gelokt en er met open armen ontvangen
werden, te allen kanten volkskundige schrijvers en tijdschriften oprezen, als
schildwachten ter wering van het vreemde in 't geweer gesprongen; en wijzelven
ontvingen van onzen geliefden oūd-leeraar van vaderlandsche en Romeinsche
geschiedenis A. Willemaers de vleiende goedkeuring: ‘On s'arrête aux guerres et
aux tentatives de réformes politiques, mais la vie du peuple belge, ses
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maeurs, ses institutions sociales, les conditions économiques de l'existence, tout cela
a été trop négligé et vous montrez par l'exemple que la véritable histoire est pourtant
là.’
Is het dan wonder, dat wij met immer klimmenden moed de bronnen van hetgeen
ons in de geschiedenis van het vaderland het meest merkwaardig voorkomt, trachtten
bloot te leggen? Geen toch, van al die zich het merkwaardige uit ons verleden laten
welgevallen, kan datgene kleinachten, hetwelk van aard is om het maatschappelijk
leven van voorheen te leeren waardeeren, juist omdat het zoo rijk is aan 'tgene wij
ten huidigen dage veelal missen, dat is: merkwaardigs.
Of is het niet merkwaardig, dat de Italiaansche koopman Alexandro Rocca, te
Hamburg verblijvende, in Maart 1596 zijn schip De vergulde Leeuw, varende van
Civita Vecchia op Londen, deed verzekeren door de Antwerpsche firma Coenraedt
Coymans, Balthazar de Smit en Adriaen van Nispen? Bestond er destijds in Italië
geen genootschap van verzekeraars, dat de verzekering van een zeiler tegen 17 o/o
van de waarde wilde aangaan, - althans is zeker, dat de onzen het vereischte contract
sloten voor ‘alle periculen der zee, vier, wint, vrienden, vyanden, brieven van marcke,
contremarcke, arresten, ophoudinghe van coninghen, princen oft andere heeren’,
terwijl zij tevens borg bleven voor ‘veranderinge, baraterie, ongetrouwicheyt ende
onnaxaemheyt van patroon, meester oft scipper.’(1)

(1) Den lezer zij hier te binnen gebracht, dat in ons land de eerste kamer van verzekering werd
gesticht, en wel door Robrecht van Bethune, ten jare 1310. (Zie: MERTENS EN TORFS, Gesch.
van Antwerpen, 6e deel, bladz. 186.)
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Nauwelijks was het schip, groot 80 last - dus een dop in vergelijking met onze
hedendaagsche zeekasteelen - zeilvaardig, met zijne lading tarwe, voorzien van
munitie, poeder en lood, bemand met 17 koppen, 8 ‘gentelingen viersteen stucken
ende andere wapenen’, ‘diemen tot behoef van sulcke voyaigie vannoode ende doen
heeft’, of de schipper, Geerart Westerholt, zorgde voor mond-, liefst voor
keelbehoeften, zooals duidelijk blijkt uit deze eerste opgave:
Guld.
Ierst verteert op de 3 rekeninge

Stuiv.
12 -

Den.
0

Noch voor den
dronck gegeven

5-

0

Voor wyn gegeven -

12 -

0

Den volcke dwelck 4 ick de huer gaf ende
berchgelts voor
drinckgelt gegeven

6-

0

Noch voor een vat 2 gorten

1-

0

Noch aenden smit

24 -

4-

0

Voor een boghereep 20 ende oude touwe

9-

0

Voor 120 gd. speck 16 tot 2 st. 3 den

14 -

0

Voor delen

23 -

14 -

0

Voor een hout van
gorigesen persen

3-

8-

0

18 -

9-

0

Voor tvertollen van 8 tschip ende
tpaelgelt

12 -

0

Aen Hans Willers 5 voor drinckgelt met
den timmerman

2-

0

Voor 4 brieven

8-

4-

0

Voor een tonne
schapenvleesch

11 -

12 -

0

8-

Een tonne pensen
Noch voor broot
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Guld.
Voor een busse met 5 salve

Stuiv.
14 -

Den.
0

Noch voor 2 rollen 31 lywaets

8-

0

Voor twee
wintboomen ende
voor wagenschot

10 -

4-

0

Voor een tonne
boters tot 33,
weghende 26
over, is

37 -

10 -

0

Voor tbintgelt van
cuypen gegeven

1-

12 -

0

Voor loon int
4Cattengat doen wy
dancker nyet en
consten lichten

2-

0

Den timmerman 6
dagen

5-

4-

0

Noch voor den
dronck

13 -

14 -

0

Voor kees gegeven 10 -

10 -

0

Voor een
scheepsschuyte

18 -

0-

0

Aen Lutken Edinck 18 voor delen

9-

0

Voor tbaecken op
de Elve gegeven

4-

2-

0

Voor 2 versche
boomen ende 4
ruenen

6-

12 -

0

Opde drooge betaelt 6 -

14 -

0

Doploot

1-

0

1-

Dat de schipper van in den aanvang zijner reis tegen velerlei moeielijkheden te
worstelen had, blijkt uit het feit, dat zijne volgende rekening verschillige
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herstellingswerken vermeldt en ons spreekt van des consuls optreden en van reizen
te paarde naar Rome, zonder echter het slachten van 't vet zwijn te vergeten:
Ierst aenden
galeyen in ende
vuyt gegeven

17 -

0-

0

Voor eerst gegeven 2 aenden post na
Roomen met
brieven

7-

0

Deerste reise naer
Roomen verteert

3-

0

9-
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Stuiv.
0-

Den.
0

Den tol over lant
2mede naer Roomen
gegeven

2-

0

Den tol tot Roomen 5 -

0-

0

Voor tconsulat

3-

0-

0

Voor vleesch ende
broot

4-

6-

0

Verteert tot Civita
Vecchia

4-

9-

0

Den smit gegeven

8-

2-

0

Den consul ende
voor ballast
gegeven

32 -

3-

0

Voor de huer van
eenen dregge

2-

0-

0

Voor een swyn
gegeven

3-

5-

0

De ander reyse naer 15 Roomen verteert
met den postpeerde

6-

0

Den tol tot Roomen 8 -

7-

0

Den notarisen
gegeven

6-

5-

0

Den volcke voor
een derdepart
hueren

168 -

6-

0

Den volcke om te
verdrincken

1-

4-

0

Voor 2 ossen costen 42 met slaen

7-

0

Voor hout ende
backen gegeven

8-

4-

0

Voor den wyn
gegeven

22 -

6-

0

Voor sout ende
edick

3-

4-

0

Voor tpostpeert
over ende weder

Guld.
4-
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Noch hebbe ick
10 moeten gheven in
myn afwesen de
leste reyse naer
Roomen datze myn
volck een tauw in
storm vuytbrochten

4-

0

Noch heeft de
scrivent aen cleyn
parcheelen
vuytgegeven

2-

5-

0

Voor een pasport
3ende admiraelsgelt
gegeven

6-

0

Voor coolen ende 1 wyn noch gegeven

3-

0.
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Een en twintig dagen lang duurde gewoonlijk de ontlading, het lossen van zulk
So-lastenschip, na welk werk de schipper, ‘de meester nae Godt,’ zooals hij in de
oorspronkelijke stukken wordt genoemd, zijn vrachtloon, 27 1/2 ducaten per last, en
15 rijksdalers bijloon, ontving. Daarvoor had hij niet alleen, in de moeielijkste
omstandigheden, zijn leven prijs gegeven, maar tevens zorg moeten dragen voor de
hernieuwde bevoorrading en het onderhoud van het vaartuig, blijkens deze derde
rekening:
Guld.
2-

Stuiv.
1-

Den.
0

Den reepslager

25 -

8-

0

Den blockdraeyer

8-

12 -

0

Den seylmaecker
noch

8-

14 -

0

Noch voor
buschcruyt

6-

14 -

0

In den Stat mansche 9 verdroncken

12 -

0

Van Henrick
Burdorp 2 tonnen
vleesch

36 -

12 -

0

Voor loot gegeven

1-

15 -

0

Voor een ton
herincx

12 -

8-

0

Tot admiraels gelt
gegeven

8-

4-

0

Voor een ton bier
gegeven

5-

8-

0

Verteert opde Elve 8 allen den tyt over

14 -

0

Van Kort Burdorp
2 tonnen vleesch
daervore

24 -

0-

0

Voor 2 vette
24 swynen costen 12,
dat cost tsamen met
houwt, vier, sout
ende tslaen

4-

0

Voor bernhouwt
noch gegeven

8-

0

Den piloten van
Nigenstede

13 -
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Voor boonen, gort
ende erweten

18 -

12 -

0

Noch voor den
dronck met de
vracht

11 -

10 -

0
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Stuiv.
12 -

Den.
0

voor 6 tonnen meels 24 gegeven

12 -

0

Voor een plancke
gegeven

14 -

0

Een ton ter ende een 11 ton pecx

0-

0

Noch voor een oude 4 touwe gegeven

2-

0

Voor 2 latten, 2
riemen

12 -

0

8-

0

Tot Staden voor
nagelen gegeven

Guld.
10 -

1-

1-

Noch voor 2 tonnen 24 vleesch
Den predicanten
gegeven

2-

1-

0

Voor 3 tonnen
gezouten visch

21 -

0-

0

Voor 1 tonne
18 rootscher tot 6,
wegende 288 , is

1-

0

Inde Noortzee voor 6 visch

8-

0

Den lyndraeyer
gegeven

19 -

9-

6

Voor dranck oft
verteringe

5-

13 -

0

Voor een kinneken 6 boters cost met den
overgewichte

14 -

6.

Tot overmaat van ramp, leed de zeiler schipbreuk, hij was ‘genaufrageert ende
gepericliteert’, tusschen Hamburg en Lissabon, nadat hij in laatstgemelde plaats
nieuwe koopwaar had ingenomen.
Alexandro Rocca, de scheepseigenaar, trad thans op en gelastte zijnen
vertegenwoordiger te Antwerpen, met name Alexander de Juncta, om eene vergoeding
van 50 pond Vlaamsch van de verzekeraars te eischen, voor verloren ‘gereetschap,
munitien, artilrye ende allen den anderen gewande vanden schepe genaemt den
Vergulden Leeuwe.’
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Vijftig pond Vlaamsch! En het schip had eene waarde van 3529 pond, want de
verzekeraars hadden het voor 600 pond, voor 17% van de volle waarde, verzekerd!
Gewis, er moest eene dwaling zijn geslopen in Rocca's rekening, en dies gingen
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de drie makelaars aan 't verzinnen, of zij soms geen middel zouden vinden om zijnen
eisch door de Antwerpsche schepenbank te doen afwijzen.
Eindelijk meenden zij dit middel gevonden te hebben. Zij herinnerden zich, dat de
schipper te Lissabon nieuwe koopwaar had geladen zonder voorkennis van de
verzekeraars, ofschoon de polis van verzekering uitdrukkelijk voorschreef ‘dat
d'instrument van asseurantie oft versekeringhe sal moeten inhouden die soerten ende
spetien vande waerden ende coopmanschappen, diemen sal willen versekeren, als
olye, wyn, quiczelver, zuycker, fruyt, graen, zout, ruet, boter, kaes, hoppe, wageschot,
twelck spetien zyn van grove waeren ende coopmanschappen.’ Zich op deze bepaling
grondende, weigerden de verzekeraars Rocca's eisch te bewilligen en lieten den
schipper maar rekening op rekening inzenden, zonder zich aan dezes inlichtingen te
storen, ofschoon zij moesten vermoeden dat de volgende opgaven ongetwijfeld het
schepencollege zouden aansporen tot het nemen van een afdoende besluit:
Guld.
Dit zijn de oncosten 1 die tot Alicanta zyn
vuytgegeven, zoo
volght den
visiteerder

Stuiv.
8-

Den.
0

Den consul

4-

8-

0

Voor sout gegeven 2 -

8-

0

Den cuyper voor
banden ende van
binden gegeven

7-

9-

0

Voor wyn tot
Beneragie

34 -

7-

0

Ongelt voor den
wyn

1-

9-

0

Voor een vry
5pasport ende tgene
wesser vertert is

5-

0
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Guld.
164 -

Stuiv.
4-

Den.
0

66 -

4-

0

Tollen ende
11 tscheeps greetschap

4-

0

Summa tot
Alicanten
vuytgegeven is in
alles

6-

0

Dit navolgende zyn 4 de oncosten, gedaen
tot Lisbonen, ierst
den visitateurs

8-

0

7 tonnen vleesch
gecocht tot 6
ducaten

42 -

0-

0

2 tonnen specx,
daer vore

10 -

6-

0

Voor 3 zyden specx 6 gegeven

6-

0

Den capiteyn tot
Bolin

1-

2-

0

Opde schuddeborse 8 -

4-

0

Voor een ton ters
ende een ton
lupsbier

7-

7-

0

Den wachter int
schip

1-

2-

0

Van 8 1/2 guintalen 27 broots tot 32 r. is

0-

0

Den ballast aen
dlant

6-

0-

0

Voor
Terraneufvisch

14 -

4-

0

Voor twee mannen 7 gehuert

2-

0

Voor licht

2-

0

Voor 48012
buntsport tot 34
realen het duyst is
Den volcke

301 -

6-
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Voor licentie

0-

4-

0

Den consul gegeven 1 -

0-

0

Voor botter
gegeven

14 -

6-

0

Voor mostartsaeyt, 15 erweten, boonen
ende edick

0-

0

Voor trossen, te
weten greedschap
van schepe,
seylgaren ende
lynen

10 -

5-

0

Voor 2 rollen
lupschen doeck
gegeven

12 -

0-

0
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Stuiv.
8-

Den.
0

Tollen vanden wyn 3 -

6-

0

Voor sardynen
gegeven, voor
backen ende hout

7-

4-

0

Voor de despache

3-

2-

0

Voor 287 maten
200 souts tot 7 realen, is

9-

0

Den soutmeter
gegeven

3-

8-

0

Den maeckelaer
gegeven

1-

0-

0

Opt Indische huys 10 ongevange
Portaesen gegeven
voor tschip ende
sout

9-

0

Den capiteyn tot
Rosters ende den
wachter ende den
rengever

8-

0-

0

Verteert in de
herberge

8-

8-

0

Den schryver opt
slot

0-

8-

0

Voor admiraels gelt 1 -

8-

0

Voor theyligh licht 1 -

0-

0

Den Romeyn oft
vereeringe

3-

5-

0

Den scrivent aen
cleyne parcheelen
vuytgegeven

2-

7-

0

Den armen
vuytgegeven

1-

5-

0

Voor den wyn
gegeven

Des is byden schepe
gebleven nade
gedane rekeninge....
164 m. 9 s. 3 d.

Guld.
32 -

256 s.
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ende hebben de
vrienden noch
ingeleeght opt 1/16
part 16 m., is
Noch tot Roomen
voor vracht
ontfangen van 80
lasten terwen, den
last tot 27 1/2
ducaten, den ducat
tot 11 spaensche
realen, is 2200
ducaten, die tot
Lupsche marcken
gerekent beloopen
6050 marck, daeraf
over gemaect is den
vrienden int
gemeyn 2000
m.s.d., soo bleef
vande vracht over
byden schepe

4050 m.s.
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Noch tot vracht ontfangen 10 voor 3..... 6 ducaten is

8 s.

Noch tot Lissabone
vercocht 48.000 bunt spart
1000 voor 57 realen, is 273
d. 6 realen, makende in
marcken

684 s.

Guld.
Dit zyn doncosten 8 gedaen op
Norderwege, daer
wy (God betert!)
hebben dat schip
verloren, wanneer
ick met myn volck
tot Pilworm opt slot
alder eerst zyn
aengecommen ende
verteert metten
volcke

Stuiv.
12 -

Den.
0

Den weert opt slot 0 gehuert, dat hy na
den Nordenmarsche
luep, ende my een
schuyte huerde,
ende hem gegeven

12 -

0

Voor de huer van 2 eenen wagen na
Ilvelder Sil doen ick
naden staller reysde

1-

0

Verteert in de eerste 6 reyse na den staller
van Norder Oge af

8-

0

Eenen schuytman, 10 Jesse Isseke,
gehuert ende hem
betaelt voor dry
reysen

8-

0

Noch Peeter
13 Henssen den
schuytman voor dry
reysen gegeven

0-

0
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Noch den
12 voorschreven Isseke
Jesse voor dry
reysen gegeven

0-

0

Tvolck een derde 433 part hueren gegeven

11 -

0

Noch verteert met 28 den volcke opt Oge
ende voor de 2
mannen voor 5
weken cost is

12 -

0
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Stuiv.
12 -

Den.
0

Noch vanden
8strande weder naer
Slesseweyck ende
Gottorp, ende weder
naer Norderoge
verteert

4-

0

Verschoncken in
21 innegeleghden
gengerberconserven
ende Indiaensche
decxsels oft tapyte

0-

0

Voor eene
supplicatie tot
Husem gegeven

4-

0

Verteert noch
12 vanden Nortstrande
na Hamborch ende
van Hamborch
weder na Husen,
ende weder naer
Hamborch metten
varen

12 -

0

Tot Hamborch den 12 secretaris Mr Evert
Twestrenge voor 3
brieven gegeven

6-

0

Den Borgemeester 2 ende den dienaer
gegeven

2-

0

Noch den notaris 12 heer Vincent Moller
ghegeven, dat hy tot
Husen den Bisschop
spreken ende den
brief overleveren
zoude

8-

0

Verteert ende
verreyst, doen ick
naden Bisschop na
Oeyttyen tegens
Lupke was

Guld.
14 -

1-
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Dit zyn doncosten
de leste reyse na
Jutlant om
tgereetschap te
halen, daerom ick
vuyt was inde 6
weken. Voor eerst
te varen van
Hamborch nae
Husen

4-

8-

0

Verteert tusschen
Hamborch ende
Husen ende inde
noortstrande

11 -

12 -

0

Den lantscryver
voor den brief
aenden Raet te
gheven

1-

0-

6
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Guld.
Verteert opt Norder 9 oge met den volcke
die my holpen
tgereetschap aen te
brengen

Stuiv.
4-

Den.
0

Voor den loon van 10 tvolck

6-

0

Tot berchgelt
136 gegeven aen Motten
Pour, Wirekes, die
beyde den strant
voegden 66 rycx
daelders, is

2-

2

Van thout te hoope 2 te brengen gegeven

7-

0

Opde Elve tegens 2 den Rossenbachen,
dat boochspriet met
tstocken houwt van
nootwegen laten
dryven, ende vuyt
dlant te halen,
gehuert een schuyt,
die de houten weder
hebben gesocht,
ende daer vore
gegeven

1-

0

Noch een
1schuytman gegeven
ende verteert int
lant te halen

0-

6

Voor loon van de 4 houten na
Hamborch henen tot
flotbeke te brengen
gegeven

8-

0

Den schuytman
11 gegeven van de
houten van
Flobbecke binnen te
brengen

0-

6
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Gegeven tot
4Hamborch van dat
goet te brengen

2-

0

Den brughsluyter

0-

6

Van den houten opt 0 lant te slypen.

12 -

0

Voor vracht vuyt
37 Jutlant van tgoet
naer Hamborch 18
rycx dat is

2-

0

1-

Anno 95, den 25
Aprilis, heeft Geert
Westerholt zynen
vrienden rekeninge
gedaen, ende wordt
bevonden dat zyne
geheele oncosten
ende vuytgeven tse-
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Guld.
dert de leste gedane 3701 rekeninghe alhier
tot Hamborch, ende
Civita Vecchia tot
Alicanten, ende tot
Lisbona tsamen
bedragen

Stuiv.
15 -

Den.
0

Noch die oncosten 828 die opde
gereetschap zyn
geschiet doen (Godt
betert!) tschip in
schaden gecomen is

2-

0

Summa in alles

1-

0

Noch heeft de
12 schipper een touw
mede gehadt, die
hem eygen
toebehoorde, daer
vore is hem gelooft

0-

0

Somma zyn de
geheele oncosten
ende vuytgeven
geschiet ende
gedaen nade lest
gedane rekeninge

4542 -

0-

0

Hiertegens beloopt 5171 des schippers
geheelen ontfanck
7171 - 1 - 3, daer af
heeft de schipper
van Civita Vecchia
overgemaect 2000
r., blyft by den
schipper

1-

3

Hier is mede
ingerekent tgelt
dwelck lestmael by
den schepe is
gebleven

-

Hier van
afgetrocken de

4530 -

629 -

1-

3
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bovengescreven
oncosten, te weten
4542, soo is noch
by den schipper tot
behoeve vanden
gemeynen reders
Noch de haverye
650 die de schipper van
den cleynodien
becommen heeft

10 -

6.

Terloops wijzen wij op de 2 gulden 1 stuiver ten bate van de predikanten, op den
gulden ten voordeele van ‘'t heyligh licht’, en op den gulden 5 stuivers voor den arme
- twee zaken: het godsdienstig karakter en de liefdadigheid, die zelfs bij ontij en
schipbreuk
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niet vergeten werden. Dat ook is, dunkt ons, merkwaardig genoeg, om in cursief
geschreven te worden.
Zooals te voorzien was, gebeurde. Op bevel van de schepenbank, den 14en Februari
1598, deed Rocca uittreksels nemen uit den ‘lanckworpigen rekenboeck van Geerart
Westerholt, int wit opercule gebonden’, waarna de verweerders in 't ongelijk gesteld
en gedwongen werden de volle assurantiesom, dus meer dan gevraagd werd, te
betalen, zegge 50 pond grooten Vlaamsch door Coymans, 50 door de Smit en 500
door van Nispen.
De stad Antwerpen had er belang bij, het vertrouwen van de vreemde kooplieden
en reeders te versterken, en verdedigde diensvolgens hunne zaak op eene wijze, die
den Antwerpenaars alles behalve aangenaam moet geweest zijn.(1)

(1) Proceszakje D 5527 en Pronunciatieboeck, ter stadsarchieven van Antwerpen. Deze
proceszakjes zijn ten getale van ongeveer 20.000 en werden groetendeels door ons
gerangschikt en onderzocht.
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Hadewijch en Bloemardinne,
door Edw. van Even(1).
SEDERT eenige jaren hebben de werken van Hadewijch meer bijzonder de aandacht
der geleerden gaande gemaakt. De heeren Jonckbloet, Van Helten, Martin, Vercoullie
en Fredericq hielden er zich beurtelings mede onledig. Een jeugdige duitscher, Martin
Jöris, verkoos hare gedichten tot onderwerp van zijn academisch proefschrift voor
het bekomen van den graad van doctor in de wijsbegeerte bij de hoogeschool van
Straatsburg(2). Dit moet geene verwondering baren: de schriften dezer zonderlinge
vrouw moeten gerekend worden onder de oudste gewrochten in de landtaal vervat,
welke uit de middeleeuwen tot ons zijn gekomen. Niet alleen voor de taalstudie,
maar tevens voor de geschiedenis der zeden en gewoonten in het dietsche land,
leveren zij een wezenlijk belang op.

(1) Opmerkingen nopens de verhandeling van den heer hoogleeraar Paul Fredericq, gehouden
in de vergaderlng der academie van wetenschappen, te Amsterdam.
(2) Dietsche Warande van 1895.
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Hadewijch noemt zich zelve ‘een ellendich wijf’. Zij was een dier zonderlinge
mystieken gelijk de middeleeuwen er nog al opleverden, die hunne dagen overbrachten
in ekstatische vervoering, in beschouwing en schrijven. De vrouw was geleerd; zij
verstond het latijn, was bekend met den bijbel, alsmede met de schriften der vroegere
mystieken en met degenen van haren eigen tijd, waarmede zij zelfs in betrekking
stond. Deze laatsten noemt zij ‘hare vriende’ ook de ‘nuwe’ in tegenstelling met de
‘oude’ of ‘de vremde’, dat zijn de min vurige christenen. Hare verzen bestaan, gelijk
men weet, uit liederen en mengeldichten; hare proza uit brieven, ‘visioenen’, alsmede
uit een ‘tweevormich tractaetken’ waarin zij bijzonderheden over hare verrichtingen
mededeelt. Al hare schriften hebben de liefde Gods, - de vrouw noemt ze de ‘clare
minne’ - tot hoofddoel. ‘Alles wat zij schreef. verzen zoowel als proza, onderscheidt
zich door duisterheid en tevens door hartstochtelijkheid, die beiden hier en daar aan
onsamenhangenden onzin grenzen’(1). Bij het oppervlakkig lezen harer schriften waant
men soms met eene zinnelooze om te gaan.
Wat was Hadewijch in de maatschappij? In welke plaats leefde zij? Deze vragen
zijn tot dus verre niet te beantwoorden. Men heeft haar, zonder bewijs, Zuster
Hadewijch geheeten, omdat men uit hare schriften leert dat zij veel ‘te mettenen’
ging. Doch, het blijkt niet dat zij nonne zou zijn geweest. Hare verblijfplaats geeft
zij niet op. De

(1) Paul Fredericq, bl. 6 van den bijzonderen afdruk.
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naam van Brussel komt in hare schriften geene enkele maal voor. Daar zij echer in
Brabant de meeste vrienden en geestgenooten telde (xliij man, vj, maghde, ij wedewe)
mag men aannemen dat zij binnen ons hertogdom verbleef.
Wijlen Karel Ruelens, in leven bewaarder der handschriften van de Burgondische
Bibliotheek, heeft gepoogd te bewijzen, dat de werken van Hadewijch door niemand
anders geschreven zijn dan door Bloemardinne, de gekende Brusselsche ketterin der
14e eeuw(1). Doch, om dit punt vast te stellen, bracht de geestige man niet veel meer
bij dan eene zekere gelijkluidenheid van voornaam: Heilwige en Hadwige.
In ons opstel over Bloemardinne meenen wij de ongegrondheid van Ruelens,
bewering te hebben aangetoond(2).
Een geleerde, de heer Paul Fredericq, die zich met de geschiedenis der ketterij in
ons Vaderland bezig houdt, blijft de meening van den Brusselschen Bibliothecaris
aankleven, als blijkt uit eene verhandeling, die hij komt in 't licht te geven onder den
titel van: De geheimzinnige Ketterin Bloemaerdinne (Zuster Hadewijch), en de Secte
der ‘Nuwe,’ te

(1) Hoogleeraar Fredericq zegt dat K. Ruelens in het archief der Burgerlijke Godshuizen van
Brussel een aantal stukken over Bloemardinne heeft ontdekt. Wij meenen te moeten doen
opmerken dat gemelde stukken ontdekt werden niet door Ruelens, maar door wijlen onzen
vriend en collega Karel Stallaert, die ze aan Ruelens welwillend mededeelde.
(2) Bloemardinne de Brusselsche Ketterin, gestorven in 1335, en hare volgelingen in de 15e
eeuw. Gent 1894, in 8o van 38 bladzijden. Overgedrukt uit de ‘Verslagen en Mededeelingen
der Koninklijke Vlaamsche Academie’ van 1894; herdrukt in de Nederlandsche Dichterhalle
der Heeren Coopman en de Lamontagne, van 1895.
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Brussel, in de 14e eeuw, Amsterdam, 1895, in 8o, van 22 bladzijden(1).
Met belangstelling en genoegen tevens hebben wij 's mans arbeid gelezen. Zijne
bewijsgronden nam hij noch bij de levensbeschrijvers noch in de archieven. Hij nam
ze uit de gewrochten van Hadewijch zelve. Zijne verhandeling bevat eene overzicht
van al wat in de gedichten en prozastukken der vrouw met betrekking tot hare
levensgeschiedenis voorkomt. Heeft deze studie hem toegelaten te bewijzen wat hij
verlangde aan te toonen? Hij zal ons veroorloven hierover onze meening mede te
deelen.
De Brusselsche ketterin heette Heilwigis gezegd Bloemardinne, omdat zij dochter
was van Willem Bloemaert, schepen van Brussel. Haar voornam was HEILWIGE niet
HADEWIGE of HADEWIJCH. Uit haren leeftijd bezit men een twaalftal Schepenenakten
van Brussel, waarin zij handelende optreedt of vermeld staat. In al die ambtelijke
stukken, welke in onderscheidene jaren (1305-1335) verlegd werden, draagt zij den
voornaam van Heilwigis. Deze voornaam verandert er geene enkele maal; hij blijft
er standvastig dezelfde. Bloemardinne droeg dus wel den voornaam van Heilwige
en geenen anderen.
De schrijfster, in tegendeel, noemt zich HADEWICH en HADEWYCH(2). De afschrijver
harer werken heet haar eens Haywigis, eens Haywige en eens Haduw. Ook zoo komt
ze voor op de lijst der dietsche boeken van 't Roode klooster, door Karel

(1) Overgedrukt uit de Verslagen en Mededeclingen der Koninklijke Academie van
Wetenschappen, afdeeling Letterkunde, 3e reeks, deel XII.
(2) Proza, bl. 180 en 188.
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Stallaert ontdekt en uitgegeven. Deze lijst vermeldt haar als iemand die met de opgave
van haren voornaam genoegzaam aangeduid was. ‘Item,’ zoo luidt de aanteekening,
‘noch drie boeke van Hadewighen, die beghinnen aldus: God die de clare minne’.
Wij willen op nog iets anders de aandacht inroepen:
De naam van Bloemardinne moest in 't Roode klooster, alwaar de handschriften
van Hadewijch voorhanden waren, overbekend wezen. Haar tegenstrever toch was
Jan van Ruusbroec, prior van Groenendale. Nu, Groenendale en 't Roode klooster
waren twee broederstichten, bij elkander in Zoniënbosch gelegen. Het is niet aan te
nemen dat, indien deze handschriften wezenlijk de werken der Brusselsche ketterin
uitmaakten, de monniken van 't Roode klooster ze op hunne boekenlijst onder een
anderen naam zouden hebben aangeschreven. Daartoe kon geene reden bestaan.
De schriften van Hadewijch moesten vroeger nog al verspreid zijn geweest: behalve
de twee exemplaren der koninklijke bibliotheek, is er, in onze dagen, door Professor
Serrure, een derde teruggevonden. Het werd door onzen geleerden en veelgeachten
confrater, den Heer Ferdinand Vander Haegen, aangekocht voor de bibliotheek der
hoogeschool van Gent.
Bloemardinne schreef voor kerkgenooten die haar kenden en met haar in betrekking
stonden. Waarom zou zij op hare schriften een voornaam gesteld hebben die de hare
niet was? De vraag stellen is ze beantwoorden.
Hendrik Bogaert, de oudste schrijver die van Bloemardinne spreekt, de eenigste
die in gelegenheid was om over haar iets zekers te vernemen,
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zegt dat zij veel schreef over den geest der vrijheid en over eene allerschandelijkste
liefde die zij de Seraphiensche liefde noemde. Dat veel is in de plaatsen, door prof.
Fredericq uit hare schriften medegedeeld, niet waar te nemen.
De vlam die in Hadenwijchs harte brandde was geenszins de vlam der dartele
liefde, - die zij de ‘gemeine liefde’ noemt, - maar de geheimzinnige liefde Gods; ‘de clare minne’. Haar geliefde was Christus, haar ‘zuete vrient’ - haar ‘bruidegom’.
- ‘Laat, zegt zij, mi bringen minen Jhesum.’ - ‘ic en wille heme oec engene ontrouwe
doen.’ Hare schriften vloeien over van geestdriftige bewoordingen van dien aard,
gelijk dit geschiedt in vele ascetische werken uit de middeleeuwen en zelfs nog later.
Nog doet hoogl. Fredericq opmerken dat Hadewijchs gewrochten kettersche
schriften zouden wezen, en dus uit de pen van Bloemardinne moeten zijn gevloeid.
Om die bewering te staven haalt hij een paar plaatsen aan, welke heterodox schijnen
te wezen. Doch, zulks is op verre na niet toereikend om al die schriften als kettersche
schriften te stempelen. Gelijk hooger gezegd is, was Hadewijch eene mystieke vrouw
die hare dagen doorleefde in schouwen en schrijven. Is het te verwonderen dat zulk
een wezen, te midden harer estatische vervoeringen, gedachten nederschreef waarin
afwijkingen voorkomen? Bestatigde men ze niet bij onzen Jan van Ruusbroec? Stellig
zijn hare werken niet geschreven met een bepaald doel tot hervorming in de Kerk.
Wat de vrouw beoogde zal wel het opwekken zijn geweest harer zedelijk vervallene
tijdgenooten tot meer geloofsijver en godsdienstzin. Wij mogen
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het des te meer bevestigen daar zij met de katholieke kerk nimmer heeft gebroken.
Zij heeft geschreven:
Want ons orcondet de Heilige kerke,
hare meerre, hare mindere, hare papen, hare klerke,
dat Minne es den hoochste werken
ende edelst bi naturen(1).

Wat hoogl. Fredericq met andere geleerden gemeen schijnt te hebben, - die de
‘duistere’ middeleeuwen niet genoeg met eene lamp hebben doorgezien, - is dat zij
oudere bestanden, gevoelens en gewoonten te zeer met die van onzen tijd
dooreenmengen.
In onze boven aangehaalde studie hebben wij doen opmerken dat de schriften van
Hadewijch ouder zijn dan de bloeitijd van Bloemardinne (1330). Minstens behooren
zij tot den tijd van Jan den eerste, hertog van Brabant (1260).
Hadewijch spreekt van ‘ene Clusenerse ende heet Maria. Si, (zoo gaat zij voort),
was tierst nonne verleyse ende mijn vrouwe Nazaret kindese wel’.(2) Deze plaats laat
ons toe omtrent haren leeftijd eene opmerking te maken, die kan licht brengen.
Gemelde ‘Mijn vrouw Nazaret’ zal wel geweest zijn de abdis van het Cisterciener
klooster van Nazaret, bij Lier.
Nu, in dit sticht werd destijds de staf gedragen door eene vrouw die juist tot de
mystieken behoorde, en die reeds in 1260 overleed. Het was de bekende Beatrix van
Thienen. Zij liet Visioenen na in 't vlaamsch welke door Willem van Afflighem, abt
van Sint Trudo, in 't latijn werden overgebracht. Deze prelaat

(1) Gedichten, bl. 72.
(2) Proza, bl. 186.
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overleed in 1297(1). Hadewijch gewaagt van Mevrouw van Nazaret als van iemand
die destijds leefde. Bedoelt zij wezenlijk Beatrix van Thienen, dan leefde de schrijfster
rond 1260, en dus voor den tijd van Bloemardinne.
Wij besluiten:
De bewijsgronden door den heer Fredericq bijgebracht deden ons van meening
niet veranderen. Voor ons blijven Hadewijch en Bloemardinne twee onderscheidene
vrouwen. De eerste leefde in de laatste helft der 13e, de tweede in de eerste helft der
14e eeuw.
Het vorenstaande was geschreven toen wij, voor de bibliotheek onzer stad, een
exemplaar ontvingen van de Werken van Zuster Hadewijch. II. Proza, naar de drie
bekende handschriften diplomatisch uitgegeven door J. Vercouillie, professor in de
Nederlandsche Philologie, te Gent. Gent 1895, in 8o, van 203 bladzijden(2).
Aan het vervullen zijner moeilijke taak heeft de geleerde professor de meeste
zorgen ten koste gelegd. Zijne uitgave getuigt van ware geleerdheid en grondige
kennis onzer oude taal. Met dezen arbeid heeft hij een wezenlijken dienst bewezen
aan de taalstudie en aanspraak verworven op de dankbaargeid der Vlamingen.
De heer Vercouillie zegt: ‘In de eerste weken verschijnen de Voorrede met de
Errata geslopen in de latijnsche randnota's der eerste vellen en de Va-

(1) Ons opstel in het Brabantsch Museum, bl. 289.
(2) Uitgaven van de Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen, 4o reeks, no 11.
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rianten der gedichten uit C.’ Dat is uit het derde handschrift der werken van
Hadewijch.
Met de meeste belangstelling zien wij deze Voorrede te gemoet.
Leuven, December 1895.
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Nog iets over Jan de Neve
door Jan Broeckaert.
IN ons opstel over Jan de Neve, voorkomende in de Dietsche Warande van 1894,
herhaalden wij, naar de getuigenis van EM. VAN DER VYNCKT(1), dat deze
verdienstelijke griffier van het Land van Waas den 31 December 1568 overleed en
in de dorpskerk van St.-Pauwels werd ter aarde besteld. VAN DER VYNCKT zal zich
gesteund hebben op eenen te zijnen tijde aldaar vermoedelijk nog aanwezigen
zerksteen, op welken te lezen stond:
Un bel morir tutta la vita honora

Een schoone dood vereert het geheele
leven.

D.O.M.

D.O.M.

In memoriam nobilis domini D. Joannis
Nepotiani / alias de Neve / a Voorde / ex
equestri proetorio et senatorio sanguine
pronati viri pietate et multarum rerum
experientia praediti juncti primo
matrimonii vinculo N.D. Margaritae a
Lathem / fa Joannis et secundo N.D.
Catharinae van der Zijpe / fae Guill. Sic
Deus voluit / anno salutis 1544 / die
Septembris sexto.

Ter gedachtenis van Jo. Nepotianus, d.i.
gezegd de Neve, van Voorde, uit een
geslacht van ridders, veldheeren en
raadsheeren gesproten, uitmuntend in
godsvrucht in velerlei zaken ervaren, in
eerste huwelijk verbonden aan mevrouwe
Margaretha van Lathem dochter van
Joannes en in tweede huwelijk aan mevr.
Cath. van der Zijpe Willem. Zoo
beschikte 't God, in 't jaar des heils 1544,
den 6 September.

Festina lente.

Haast u langzaam.

(1) Les anciennes magistratures du pays de Waes et leurs titulaires. Recherches
historico-bibliographiques d'EMMANUEL-MARIE-JEAN VAN DER VYNCKT, annotées et
analysées par le chevalier DE SCHOUTHEETE DE TERVARENT, blz. 137 en 243.
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Uit dit opschrift, ongetwijfeld door hem zelven vervaardigd, blijkt echter geenszins
dat de Neve naast zijne twee echtgenooten begraven werd; trouwens, na gedurende
meer dan het vierde eener eeuw de bedieningen van griffier en lid van het hoofdcollege
des Lands van Waas te hebben vervuld, werd hij, niet in 1551, zooals men het ons
verkeerdelijk doen zeggen heeft, maar in 1559 burgemeester van Dendermonde,
alwaar hij den 30 December 1568 overleed. Zijne stoffelijke overblijfselen werden
bijgezet in de kerk van het klooster der Brigittinen, ter genoemde stad, onder eenen
zerksteen, met de wapens der familiën de Neve, van Heetvelde, van Gijzegem en
des Prets versierd en het volgende opschrift behelzende:
D.O.M.S.

D.O.M.S.

Sub hoc sarcophago repositvm est corpvs
ad resurrectionem per xpm certissime
futurā D. et M. JOANN. NEPOTIANI a
Vorde viri pietate humanitate et multiplici
ervditione rervm experientia prediti qvi
post amplos et consvlares cvm vrbanos
tvm provincialis magistratvs tvm in
repub. Denderemondana qvam Wasiana
religiose et sancte gestos et commvnem
mortalivm ac civium salvtē optima fide
cvratam tandem innumeris et cōtinvis
laboribvs vigilus cvris ac venerande
senectvtis in comodis defatigatvs et
exhavstvs decessit ab hac luce et missionē
obtinvit anno salvtis millesimo
qvingentesimo LXVIII, mensis decēbr.
die XXX. Labor vita fvit mors reqvies.

Onder dezen steen ligt begraven, tot de
opstanding door Christus zeker
toekomende, het lichaam van heer en Mr
Jan de Neve, van Voorde, een man
uitstekend door godsvrucht,
menschenliefde en kennis van vele zaken,
die met vroomheid en geweten hooge
regeeringsposten, zoowel van de stad, van
de provincie als van het land van
Dendermonde en van Waas bekleedde,
het algemeen welzijn der burgers met
uitnemende trouw verzorgde; eindelijk
door drukkenden en aanhoudenden
arbeid, door waakzaamheid, zorg en de
lasten eens eerwaardigen ouderdoms
afgemat en uitgeput, van het aardsche
licht scheidde en zijn ontslag verkreeg,
in het jaar des heils 1568, den 30
December. Werken was leven, de dood
zijne rust.

Festins Jente.

Haast u langzaam.

Bovenstaande grafschrift, eens te meer den lof vermeldende van den man, dien
wij het ons ten plicht
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geacht hebben aan de vergetelheid te ontrukken, werd door ons toevallig ontdekt in
eenen bundel oude papieren ten stadhuize van Dendermonde en laat omtrent de
dagteekening en de plaats van het overlijden des verdiensaelijken griffiers geenen
twijfel meer over.
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De Waarheid omtrent den Goedendag.(1)
door J.-Th. de Raadt.
DE GOEDENDAG! Welke roemvolle maar hartverscheurende herinneringen roept dat
enkele woord bij ons op! Veurne, Kortrijk, Pevelenberg, Cassel, Roosebeke, de
bloedige bedrijven van een deerniswekkend drama, dat zich gedurende bijna eene
eeuw voor onze oogen vertoont, te midden van den heldhaftigen tegenstand van een
klein, op zijn vrijheden naijverig volk, tegen de machtigste monarchie; dit is, in
enkele woorden, wat dat vermaarde wapen ons herinnert, hetwelk naar de meening
van het vlaamsche volk, het krachtigste middel tot zijne bevrijding moest worden.
Dit is de vertaling der eerste regels van een vlugschrift dat opzien zal baren.
Het schijnt dat de schijver er zijn werk van maakt een aanval te doen op
oudheidkundige begrippen, die schijnbaar gevestigd waren; - en hij doet het met
goed gevolg.
Gaf ik onlangs in dit tijdschrift een verslag

(1) La vérité sur le ‘Goedendag,’ par Jean van Malderghem, archiviste-adjoint de la Ville de
Bruxelles. Bruxelles, A. Vromant et Cie, 1895.
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van zijn doorwrocht werk over de heraldieke lelie, thans meen ik den lezers geen
ondienst te doen door hun een kort overzicht te geven van de jongste pennevrucht
van den heer van Malderghem.
Wat was dan dat verschrikkelijk wapen, hetwelk de vijanden van Vlaanderen deed
sidderen?
Sedert den veldtocht van 1297, toen het voor het eerst onder zijn bekenden naam
voorkwam, zijn bijna zes eeuwen heengegaan, zonder dat men nog weet, hoe zijn
vorm of zijn werking was.
Van alle beschrijvingen die tot ons gekomen zijn, is die van GUILLAUME GUIART,
den schrijver van de Branche des royaux lignages, de oudste en de meest volledige.
Zijn gezag op krijgskundig gebied is bovendien onbetwistbaar en algemeen erkend:
in krijgsdienst van den koning van Frankrijk werd hij gewond bij den aanval op de
Haignerie; ook was hij getuige van den slag bij Pevelenberg (1304).
In een beschrijving uit den veldtocht van 1297, zegt hij van de Vlamingen:
‘A grans bastons pesans ferrez
A un lonc fer agu devant,
Vont ceus de France recevant.
Tiex baston qu'il portent en guerre,
Ont nom GODENDAC en la terre.
GODENDAC, c'est, bonjour, à dire,
Qui en François le veut descrire.
Cil baston sont long et traitis,
Pour férir à deux mains faitis,
Et quant l'en en faut au descendre,
Se cil qui fiert, y veut entendre,
Et il en sache bien ouvrer,
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Tantost peut son cop recouvrer,
Et férir sans s'aller mocquant.
Du bout devant en estocquant
Son ennemi parmi le ventre:
Et li fers est agus qui entre
Légièrement de plaine assiète,
Par tous les lieus où l'en en giète,
S'armeures ne le détiennent.’

Men ziet dus, dat het niet een zeer lange stok is, met een punt aan het einde, noch
een eenvoudige piek, noch een soort van hellebaard, en evenmin een van punten
voorziene knods.
Wie kent tegenwoordig niet de vermaarde frescoschilderingen, die in 1846 door
den kunstschilder FELIX DE VIGNE te Gent ontdekt werden in de zoogenaamde kapel
eener oude ambachtsvereeniging, en die een voorstelling geven van de ambachten
dier stad ten strijde trekkende? Die schilderingen, wier echtheid voor den Heer van
Malderghem nog geen geloofsartikel is, leverden De Vigne het onderwerp voor eene
verhandeling, uitgegeven onder den titel: Recherches historiques sur les costumes
civils et militaires des gildes et des corporations de métiers, waarin hij afbeeldingen
van die fresco's geeft, en ten aanzien van de wapens der burgertroepen zegt: ‘De
Goedendag was een zeer moorddadig wapen, en vóór de ontdekking van onze
schilderwerken nog niet juist bekend; het is een knods van ongeveer manslengte,
met banden van ijzer en aan het boveneinde voorzien van een sterke zeer spitse punt
van hetzelfde metaal.’
Maar dat is de nauwkeurige beschrijving van
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de puntlans met beslagring, en stemt in 't geheel niet overeen met den Goedendag
van Guiart.
De gewaagde beweringen van De Vigne werden ongelukkig algemeen aangenomen
en behoorden weldra tot het gebied der erkende waarheden, met dat gevolg, dat op
de bas-reliefs van het in 1887 te Brugge opgerichte monument ter eere van Breydel
en de Coninc, de Goedendag werd afgebeeld als een puntlans, en de officieele
catalogus van het koninklijk museum van wapens en wapenrustingen te Brussel, het
gezag van De Vigne bekrachtigt met deze woorden: ‘De Vlaamsche Goedendag is
wel degelijk de puntlans met beslagring (plançon à picot et à virole) waar Froissart
van spreekt.’
Deze dwaling is duidelijk, want de kroniekschrijver zelf leert ons, dat de puntlans
en de Goedendag twee verschillende wapens waren: ‘car - zegt hij - quant il sentoient
le feu, il s'esvilloient et cuidoient sallir hors, mais il estoient recaciet ens de leurs
ennemis, à Plançons et à Goudendars’.
Zonder terug te komen op de theorieën van de piek en van de met punten voorziene
knods, reeds met roem bestreden door HUIJDECOPER in zijne aanteekeningen op de
Rijmkronijk van Melis Stoke, ontleedt de Heer van Malderghem de legende van de
hellebaard, die, zooals hij zegt, een waardige tegenhanger is van den would-be
Goedendag met beslagring en lanspunt.
Het vaderschap er van komt toe aan PAULIN PARIS, den nieuwen uitgever van de
Grandes Chroniques de France, VIOLET LE DUC, ‘voor wien de oudheidkunde
overigens nooit geheimen heeft gehad,’ en de Fransche majoor E. HARDY hebben
buiten hun weten een zeer krachtig aandeel aan hare verbreiding gehad.
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Deze uitlegging berust alleen op de verkeerde lezing van een enkel woord.
In het hoofdstuk over den slag van Kortrijk, waar gesproken wordt van de door
de Vlamingen gebruikte wapens, zeggen de Grandes Chroniques de France, dat zij
waren wel amorées. P. PARIS stelde in de plaats van dit woord, dat een beteekenis
heeft, het woord ancorées(1), dat er geen heeft, en, zijn dwaling nog vergrootende,
commentarieerde hij dat in de romaansche woordenlijst niet bestaande woord, en
verklaarde het door de bewering dat ‘des lances ancorées sont des lances terminées
en forme d'ancres, à peu près comme des hallebardes’.
De Heer van Malderghem verwerpt op zijne beurt alles wat met de beschrijving
van den krijgsman Guiart in tegenspraak is en verklaart deze naar de technische
gegevens, zonder bij eenig woord van zijn natuurlijke beteekenis af te wijken. Hij
komt tot deze slotsom: Het ijzer van den Goedendag, aan ‘grans bastons pesans’
vastgehecht, was aan den eenen kant dik, om mede te slaan, - aan den anderen
geslepen, om te snijden, en had bovendien een zeer spitse punt, om te steken. Het
was dus een groote kling of lemmer, ongeveer den vorm hebbende van een
rechthoekigen driehoek, omdat de kant die als knods moest dienen, naar den regel
althans, recht behoorde te zijn, terwijl de andere kant, van de punt af, eene eenigzins
diogonale lijn moest volgen, om aan het ijzer voor het gebruik,

(1) ‘Amorés est à guise de rasoir’ (Anseis, in LA CURNE DE SAINTE PALEYE, Dict. de l'ancien
langage François).

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

66

De ‘Goedendag.’
Dietsche Warande, 1896, bl. 61.
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waartoe het bestemd was, meer sterkte te geven.
Maar dan is dat wapen niet anders dan een kouter!
De geschiedschrijver GIOVANNI VILLANI, die het slagveld van Pevelenberg bezocht
had, zegt dat de Goedendag vooral het wapen was der arme lieden. Nu weet men
welk belangrijk deel aan dien bloedigen veldslag genomen werd door het landvolk,
dat zich op eigen kosten moest wapenen, en zich van de gereedschappen van hun
handwerk bediende om huis en haard te verdedigen. Alle andere
landbouwgereedschappen, de zeis, het snoeimes, de hooivork, de hak, de dorschvlegel,
de bijl, die door de ridderschap werden overgenomen en verbeterd, - hebben zij niet
als wapen gediend bij de boerenopstanden? En zou dan het kouter, dat ontzaglijke
mes, dat nog in onze dagen, volgens de wet, niet onbeheerd mag blijven liggen, aan
straten, wegen, op openbare plaatsen en in het land, op boete van één tot tien franken,
- zou dan het kouter ook niet als wapen gebruikt zijn door de te velde trekkende
boeren?
De heer van Malderghem ondersteunt deze stelling met veel wetenschap, door
aanhaling en uitlegging van verschillende teksten, waarvan ik slechts eene zal
vermelden, ontleend aan den bijbel in handschrift van den Vlaamschen dichter VAN
MAERLANT (einde der XIIIe eeuw). Bij die plaats behoort eene miniatuurteekening,
voorstellende den rechter Samgar, in de kleeding van een ridder uit den tijd van den
Vlaamschen dichter, en gewapend met het beruchte kouter, waarmede hij, volgens
de fantastische legende, alleen zes honderd Filistijnen versloeg.
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‘Sangher was rechter daer naer.
Mar hine levede war .i. iaer.
Tien tiden wilden de filisteen
Ysrael storen over een.
Mar Sangher halp hem uter nod,
Ende sloegher daer .dm. dod.
Allene selve metter vard.
Met eenen coutere sonder snverd.

Waarschijnlijk heeft Maerlant, omdat dat wapen zoo algemeen bekend was bij het
Vlaamsche volk, en van zulk een krachtige uitwerking, den wreker Israëls bij voorkeur
met het kouter gewapend, liever dan met den drijfstok van den ossenhoeder, die door
de geleerde uitleggers van den bijbel als het wapen beschouwd werd, waarvan Samgar
zich bediende om de vijanden van zijn stam te vernietigen.
De macht van dat wapen verklaart de gruwelijke verliezen door de Goedendags
aan de Fransche ridderschap toegebracht, volgens het getuigenis der kroniekschrijvers:
‘Les Godendaz et les Coingnies
Meten à mort es herberiages
Chevaliers, escuyers et pages.’
(GUIART, v. 5866-5868).

En volgens een anderen:
‘En soy défendant fery ledit cannaux d'un godandart ou pique de Flandres
un cop seulement, dont mort s'ensuy.’
(LA CURNE DE SAINTE-PALAYE).
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De Franschen hebben dan ook op hunne beurt eenige jaren na den slag van Cassel,
den Goedendag ingevoerd, als wapen voor den minderen man uit de steden en van
het land.
Het belangrijke boekje, waarvan ik hier den inhoud zeer kort opgeef, bevat vijf
platen, namelijk: I. De Koning van Frankrijk en zijne ridders, in gevecht met de met
puntlansen gewapende Vlamingen, in den slag van Pevelenberg (miniaturen uit de
Croniques de France, dites de St.-Denis); II. Opstand der Pastoureaux, in 1251; III.
Verschillende modellen van oude kouters, vergeleken met die van lateren tijd, en
twee zegels, waarvan een twee afgeweerde kouters vertoont, als helmteeken; het
andere, een geheele ploeg (1497); IV. Vlaamsche ploeg uit het einde der XIIIe eeuw
(volgens een handschrift op de koninklijke bibliotheek); V. De rechter Samgar,
gewapend met het kouter (zie boven); bovendien vele afbeeldingen in den tekst.
Hoewel geene enkele middeleeuwsche beschrijving van den Goedendag, ten minste
voor zooverre thans bekend is, het woord kouter vermeldt, aarzel ik niet, om mij
door het betoog van den heer van Malderghem volkomen overtuigd te verklaren, en
ik stel mij voor, dat alle lezers mijne overtuiging zullen deelen.
Naar mijne meening is het verschijnen in de XIVe eeuw van het kouter als
helmteeken in het wapen van vele ridders, van zeker gewicht ten gunste van zijne
stelling. Gewoonlijk zijn zij twee in getal.
De heer van Malderghem heeft in zijne verhandeling eene afbeelding gegeven van
het wapen van Egidius, heer van Roussy, die bij Bastweiler
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gevangen genomen werd, onder den Graaf van St. Pol (1371), van welk zegel ik hem
een afgietsel had ter hand gesteld. Op den gekroonden helm ziet men twee afgewende
kouters. Hetzelfde helmteeken komt voor op de zegels van Roelof Taye, schildknaap
(1338), Jan Tursias van Jauche (1351), van Gérard le Borgne van Jauche, met een
ronde muts tusschen twee kouters (1374), van Lodewijk van Jupleux (1355, n. st.),
Willem van Spontin (1355, 1374), Willem van Wilre(1) (1374), alle vijf ridders, en
op het wapen van Willem van Hofstaden, schepen van Mechelen (1409).
Deze lijst kan gemakkelijk uitgebreid worden; ik geef hier slechts eenige namen
op, die mij invielen, en die ik zonder moeite kan terugvinden in mijne zeer talrijke
aanteekeningen over middeleeuwsche zegels.
Dit veelvuldig voorkomen van het kouter, als sieraad der ridderhelmen zou vreemd
kunnen schijnen, als men er slechts een deel van een gewoon landbouwwerktuig in
zien wil, maar laat zich zeer goed verklaren, wanneer men er het ijzer van den
geduchten Goedendag in herkent.
Slechts ten gevolge van het behandelde geschrift, heb ik dat helmteeken begrepen
dat mij eerst zoo raadselachtig toescheen.
Heeft het vlugschrift dus een heraldisch punt opgehelderd, met meer reden is het
eene ware onthulling voor de vaderlandsche geschiedenis!

(1) Gérard le Borgne, Spontin en Wilre, streden bij Bastweiler in het Brabantsche leger, en
werden er gevangen genomen.
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De Legende van S. Christoffel
opnieuw berijmd door Vinc. Lefere.
Komt, vrienden, en luistert naar 't wonder verhaal,
't Verhaal van Offerus den heiden.
Zijn hert was van goud, was zijn arrem van staal,
Dit zal ik u klaarlijk bescheiden.
Hij zwoei er een lanse zoo lang als een boom;
Geen mensch had zijn macht ooit gemeten.
Hij kende geen vreeze en hij wist van geen schroom:
Een reuze, zoo mocht hij wel heeten!
De wereld doorvoer hij, op zoek naar een heer,
Den machtigsten vorst van deze aarde;
Hij zocht en hij vond hem en bood dezen eer,
Dien, zei men, geen vorst evenaarde.
Op zekeren dag, na een prachtig tornier,
Ten glanzenden feestlijken male,
De vorst, met zijn grooten, zat heerschend en fier;
Toen trad er een zanger ter zale.
De zanger boog hovesch en hief er den toon
Van kamp en gevecht en gevaren;
En wondere klanken, ontroerend en schoon,
Ontsnapten zijn goudenen snaren!
Op eens schijnt de koning wel blijkend ontsteld:
Hij maakte het heilige Teeken.
Vreest de edele vorst dan een hooger geweld?
Men ziet zijne wangen verbleeken!...
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Offerus de heiden vroeg aanstonds bescheid.
‘O vorst! wien dan hebt ge te vreezen?
Men heeft u den machtigsten koning gezeid;
Spreek spoedig, zou 't anders wel wezen?’
- ‘Ik vrees,’ zei de vorst, ‘en, dit weze u gemeld,
Ik miek daar het heilige Teeken;
Toen 't lied ons verhaalde van Satans geweld,
Dan zaagt ge mijn wangen verbleeken!’
- ‘Is Satan dus sterker en vromer dan gij,
Dat gij hem moet duchten en vreezen?’
- ‘Veel sterker is Satan, veel vromer is hij,
Daar moogt ge wel zeker van wezen!’
- ‘Dan geef ik mijn dienst op en zoeke dien heer,
Den Satan, voor wien 'k u zag beven.
Den machtigste alleen biede ik manschap en eer,
Hem wijde ik alleene mijn leven!’
Offerus die sprak het; dan het hij de zaal;
't Verlangen zijn herte verteerde.
Hij rende en hij roste door bergen en daal
Op vurigen brieschenden peerde...
Een avond - de dag in het Westen verdween,
Ten blinkenden blakenden kimmen Daar kwam, door de velden, een ruiter gereên
In 't rozenrood avondzonglimmen.
Zijn ijzeren rusting, zijn jagende peerd,
't Blikte alles als git-zwart en donker.
De vuurvlam die laaide langs 't reuzige zweerd;
Zijn ooge scheen brandend karbonkel.
- ‘Wie zijt gij?’ - ‘De machtigste vorst van deze aard'’
- ‘Uw naam?’ - ‘Is de Satan!’ - ‘Uw degen!’
Offerus die sprak het, en stout, onvervaard,
Hij volgt hem langs velden en wegen!
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Doch nu, het wordt nacht en de doodsbleeke maan
Blinkt aaklig door 't zwerk van de wolken.
De Satan springt schielijk met 't peerd van de baan
En rent over rotsen en kolken.
Offerus snel volgde. - ‘Waarom dan die schroom?’
- De Satan wees d'uithoek der strate. ‘Ik vreeze den Christus die hangt aan dien boom!’
- ‘Voor Christus ik u dan verlate!’
Offerus die sprak het; en anderen maal,
't Verlangen zijn ziele verteerde.
Hij rende en hij roste door bergen en daal,
Op brieschenden vurigen peerde!...
Op zekeren morgen hij merkte eenen man,
Een kruis op de borst, man des Heeren;
Offerus hem vroeg: ‘Is er iemand die kan
Den weg naar den Christus mij leeren?’
De priester hem antwoordt: ‘Wien hebt gij gediend?’ - ‘Den Satan!’ - ‘Verzaak aan uw zonden,
Bid God, doe goê werken, 'k belove u, mijn vriend:
Weldra hebt ge Christus gevonden!’
- ‘Dat 's goed!’ riep Offerus, ‘'k ben klaar en bereid;
Is 't dat ik den Christus mag vinden!
Dien machtigen vorst word' mijn dienst toegezeid;
Ik wil me aan hem eeuwig verbinden!’
De priester voer weder: ‘Vervolg deze baan:
Zij leidt u, door donkeren woude,
Tot aan eenen stroom waar ge een kluize ziet staan;
Reeds dood is de ermijt die ze bouwde.
Neem daar uw verblijf, lijk de heilige eens deed,
In wake en gebeên al uw dagen!
Voor al die voorbijgaan wees immer bereid
En wil ze den vloed over dragen!’
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- ‘En vind ik alzoo dezen machtigsten vorst?’ - ‘Gij vindt hem, den machtigsten koning!’ Geef brood aan die hongert, geef laafnis die dorst:
Zoo komt gij daar hoog in zijn woning!’ Offerus trok heen en hij volgde de baan
Die liep door den donkeren woude;
Hij kwam aan den stroom en de kluize zag staan.
Lang dood was de ermijt die ze bouwde!
In vasten en bidden Offerus daar leeft.
Den dolenden wijst hij de wegen.
Bij dage en bij nachte, zich zelven hij geeft,
Om 's evenmensch' rampen te plegen.
En rijzen de baren in woestige tij,
Gesteund op zijn staf, hij doorkruist ze.
Hij laadt op zijn schouders de reizigers blij
En dan, in zijn hutte hij huist ze.
Op zekeren nacht dat hij rustte ende sliep,
Van 't lastige dagwerk zoo moede,
Hij hoorde eene stemme die noodschreiend riep:
‘Offerus! zet me over den vloede!’
Dan snellijk hij vliegt naar den ruischenden stroom;
Maar nergens geen levende wezen.
Offerus hij meende 't was alles een droom.
Hij zou wel bedrogen hier wezen!
Doch nauwelijks weêr op zijn biezene mat,
Of nogmaals hij hoorde zijn name;
En klaarder en duidlijker gallemde dat;
Dit was maar een mensche bekwame!
Dan snellijk hij rees van zijn legersteê weêr
En vloog tot den boord van de beke.
De beke, die ruischte de bergen ras neêr;
Geen levende wezen ter streke!
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Doch nauw weêr hij sliep of een derde maal klonk
Zijn naam hem nog klaarder in de ooren!
En nogmaals hij snel van zijn legersteê sprong
Van zoo hij die stem kwam te hooren!
Nu ziet ginds! aan d'oever, in 't vochtige gras
Een schreiende kind doet hem teeken;
Offerus doorwaadde de beke wel ras
En kwam hem zoo zoetjes te spreken!
‘Mijn kind,’ streelde Offerus, ‘staak stil uw getraan,
En wees noch bedroefd noch verslagen.’
Dan, zoetjes hij heeft 't op zijn schouders gelaân,
Om 't zachtjes door 't water te dragen.
Doch ziet nu! het water, eerst rustig en klaar,
Offerus voelt 't stijgen en stijgen.
En wonder! dit kindjen, nu weegt het zoo zwaar!
De reus gaat al zuchten en hijgen.
- ‘O kind lief! gij schijnt mij te wegen als lood,
O kind lief! wie moogt ge wel wezen?’
Offerus zonk dieper en dieper in nood;
De baren steeds rezen en rezen.
- ‘O kind lief! ik hoû 't hier niet langer meer uit,
Ik schijne de wereld te schragen!’
- ‘Gij doet nog veel meer,’ riep het kindeke luid,
‘Gij zijt uwen Schepper aan 't dragen!
Offerus die hoorde 't; en kijkend, hij zag
Een kindjen met de oogen vol stralen.
Het schittert hem toe met een godlijken lach;
Des reuzen gedachten verdwalen.
‘O wonderbaar kind toch!’ Offerus dan vroeg,
‘Ik zou dus den Christus wel dragen?’
- ‘Gij draagt hem, gij dient hem, dit weze u genoeg.
Uw hert mocht het mijne behagen!
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Christoffel uw naam zij! Offerus niet meer!
Welhaast zal uw proeftijd verwinden.
Hier boven dra vindt gij uw Schepper en Heer
Hem moogt ge u voor eeuwig verbinden!’
Het goddelijk kindjen verdween nu zoo snel.
Offerus kwam wonderend weder.
Hij lei zich te slapen ter rustige cel
In stilte voor altijd daar neder!
Hij sliep en ontwaakte - op deze aarde niet meer!
Zijn ziele vloog Christus nu tegen.
Daar dient hij voor eeuwig den machtigsten Heer,
Dien hij op dees aard' heeft gedregen.
Sinds toen werd Offerus Christoffel genaamd,
De drager van Christus den Heere.
Zijn naam is de wereld alomme befaamd.
Biedt al hem uw hulde en uwe eere!
Poperinghe.
VINCENT LEFERE.
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Boekenkennis.
Wilhelmina-Album. - De boekhandelaar Brill te Leiden geeft uit: Koningin
Wilhelmina-Album voor 1896, verzameld door Fiore della Neve. Het is verlicht met
vier lichtdrukplaten naar schilderijen van hollandsche meesters en het portret van de
jonge koningin; het boek is gebonden in fraaien stempelband, ontworpen door
Wenckebach. Wij vinden hier letterkundige bijdragen van onze beste schrijvers, o.a.
Fiore della Neve, (de heer van Loghem), Helene Lapidoth geb. Swarth, Johanna Van
Woude, Anna Koubert, Edward B. Koster, Melati van Java, Van Nouhuys, Virginie
Loveling, Pol De Mont, Seipgens, Cyriel Buysse, Heuvelman, Brom, van Gogh en
anderen; de prenten zijn gevolgd naar Mesdag, Jakob Maris, Apol, Sadée. Het Album
is, zoowel wat den druk als het portret der koningin aangaat, zeer gelukkig geslaagd.
Daarbij zijn de meeste bijdragen van dien aard, dat zij op een jong hart eenen diepen,
ernstigen indruk kunnen maken, wel geschikt om het voor te bereiden tot de moeielijke
taak der regeering; zoo dat dit fraaie werk een gunstig onthaal verdiend heeft.
De Levende Taal. - Een boek voor gymnasia, hoogere burgerscholen en jonge
onderwijzers, uit Nassau's geschriften verzameld en bewerkt door A.W. Stellwagen.
Groningen bij J.B. Wolters 1895, 248 blz. 8o, vijfde herziene druk.
‘De Levende Taal is een boek, dat, naar ik mag verwachten, eene toekomst heeft.
Het zal zijne lezers vinden onder onze jonge onderwijzers, wien 't om een wezenlijken
blik in 't eigenaardige der taal te doen is. Het zal in de school gebruikt worden door
heeren leeraren van gymnasia, hoogere burgerscholen en normaalinrichtingen, die
hunne leerlingen naast spraakkunst en woordafleiding een en ander willen geven
van de praktijk in taal en stijl.’
Daar is behoefte aan een boek over de taal, dat haar ‘b e s p i e d t i n ' t l e v e n ’.
De ‘Dietsche Warande’ kondigt den vijfden druk van voorgenoemd werk met
groote voldoening aan en hoopt het ook in België in veler handen te zien.
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Het H. Cecilia Collegie enz. Amsterdam, C.L. Van Langenhuysen 1895, 56 blz. 8o.
Ziehier wat de Heer de Bont, de uitgever van dit boekje, daarbij terecht opmerkt
en aanhaalt uit de schriften van P. Allard, S.J.
‘Verleden jaar kwam bij Martinus Nijhoff eene zeer degelijke en nuttige
Handleiding tot de Kerkgeschiedvorsching en Kerkgeschiedschrijving uit, van de
hand van Dr Acquoy. De ‘edeldenkende en waarheidzoekende professor, zooals
Pater Allard den schrijver terecht betiteld in de Studien XXVIIe jaarg, deel XLIII
blz. 361, geeft in zijn werk aan beroeps- en dilettant-geschiedvorschers menigen
nuttigen en praktischen wenk. Pater Allard in zijne recensie der Handleiding zegt
dan ook: ‘Voor eerstbeginnenden is daar veel uit te leeren, en wat er te verbeteren
mocht zijn, kan volgens de gezonde methode der Handleiding zelve verbeterd worden.
Ook reeds gevorderden worden op klippen gewezen, waarop zij wellicht meer dan
eens schipbreuk leden’. Op eene andere plaats schrijft de eerw. recensent: ‘Dat zijn
wijze en leerzame lessen, in artistieke taalvormen gekleed. Mogen velen ze ter harte
nemen.
Een dier ‘wijze en leerzame lessen’ is: De Verhaaltrant. De geleerde professor
schrijft als volgt: ‘Twee menschen zullen hetzelfde verhalen, maar de een doet het
dor en droog, de ander levendig en onderhoudend. Bij den een verveelt men zich,
bij den ander geniet men. Dat is het geheim van den vorm. Meester over den vorm
is alleen de artist. Voor hem neemt alles geest en leven aan. Hij ziet de dingen,
waarover hij spreekt of schrijft. De niet-artist daarentegen blijft, bij gebrek aan
voorstellingsvermogen, altijd min of meer buiten de zaken, die hij afbeelden wil.
Intusschen - en hierop kan niet te veel nadruk worden gelegd - schuilt er in de
geschiedschrijving als kunst een groot gevaar. Zij laat zich zoo licht verleiden, tot
opoffering van de historische waarheid aan de artistieke schoonheid’.
‘Eene wijze les, en zeker van toepassing op enkele geschiedschrijvers, die te goeder
trouw hunne verbeelding zoo laten werken, dat hetgeen zij verhalen geheel in strijd
is met de historische waarheid. In den laatsten tijd is ook bij tijd en wijle aan de
geschiedenis van Amsterdam geweld gedaan; wij lazen nu en dan verhalen, welke
wel voortreffelijk gestileerd en boeiend geschreven zijn, doch welke den
geschiedschrijver-kunstenaar verraden, die het met de historische waarheid niet al
te nauw opneemt.’
Zoo schrijft de opsteller van dit boekje over het H. Cecilia College ‘dat in zeer
nauw verband staat tot het H. Sacrament van Mirakel van Amsterdam’. De schrijver
laat zich, door zijne verbeelding ‘geen parten spelen’, hij beweert zelfs ‘dor en droog’
materiaal te leveren tot opbouw der geschiedenis van Amsterdam;
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wij moedigen hem aan dien onafhankelijken zin te bewaren gelijk hij dien hier heeft
getoond en wenschen aan het boekske eene ruime verspreiding
Relations entre les Pays-Bas et la Hanse teutonique au XVIe siècle par CHARLES
PIOT.
De algemeene archivaris van Belgiė heeft in de schriften der Commission d'histoire
(V, no 2, 5e série du compte rendu) belangrijke bewijsstukken geopenbaard
betrekkelijk den stillen strijd tusschen Farneze en de Vereenigde provinciën over
den invoer van granen door middel van het hanseverbond. Men zag wederzijds in
dat ook het uithongeren een goed middel was om over eenen vijand meester te worden.
Daarom stelde Farnese alles in het werk om wel den handel met de Spaansche
Nederlanden levendig te houden, doch zoo mogelijk dien met de Vereenigde
Nederlanden te ondermijnen.
Deze gedachten beheerschen de genoemde documenten, welke de heer Piot met
eene geleerde inleiding heeft verrijkt.
Wij roepen op deze mededeelingen der Commission d'histoire de aandacht van
het genootschap voor beschavingsgeschiedenis, onder den naam van Dr Buter, te
Leuven bestaande, bijzonder de opmerkzaamheid van den heer Caeymaex, welke
zich in naam van genoemd genootschap met het vraagstuk der Hanse te Brugge bezig
houdt.
Simon de Toovenaar, door KAREL QUAEDVLIEG. Hasselt, St.-Quintinus-drukkerij,
1894. 196 blz. gr. 8o.
Hier ligt een recht goed episch gedicht in 18 kleine hoofdstokken voor ons.
Historisch is de inhoud, dichterlijk de behandeling. De verzen, meest Alexandrijnen,
getuigen van eene groote oefening en goeden smaak. De afwisseling van de versmaat
is meestal zeer gelukkig aangebracht en menigmaal zijn de korte regels zoo vloeiend,
dat zij zelfs eenigszins aan Vondel herinneren; zoo bijv. op bl. 105.
Waarheen vloeien tranen,
Die niemand zou wanen
In lanen met rozen beplant?

Wij vinden elders ook zeer gelukkige rijmen, o.a. bl. 183.
Dicht bij den weg genaamd de Via triumphalis,
Die voor het Christendom de plek der zegepraal is.

Niet alleen als prijsboek zouden wij het werk aanbevelen, maar elken liefhebber van
goede poezie opwekken het zich aan te schaffen, dewijl hier een edel onderwerp in
edele taal is behandeld. Kleine
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aanmerkingen zouden wij willen maken; b.v. de afwisseling van het toonteeken in
Caésar, Caesdar, naar eisch van het vers (zie bl. 1, 174, 193, 194), Cúpido, voor
Cupīdo 9; de verandering van het rythmus op bl. 21, die mij niet gelukkig voorkomt.
Doch dit zijn onbeduidende kleinigheden, welke aan de waarde van het geheel
niet veel afbreuk doen.
't Is niet te verwonderen dat de keurraad voor den vijfjaarlijkschen prijs van
letterkunde het werk beschouwde als een dergenen, welke voor de bekroning in
aanmerking zouden kunnen komen.
Premiers Principes d'Economie politique par CHARLES PÉRIN. Paris, Librairie Victor
Lecoffre, 1895.
Een kort en bondig handboek der Staathuishoudkunde, in katholieken geest, door
een ervaren en kundig man geschreven, werd sedert jaren te vergeefs gewenscht en
gezocht.
Bovenstaand werk van den rustenden hoogleeraar voorziet op uitstekende wijze
in deze lang gevoelde en betreurde behoefte. Hij voegt de verspreide deelen der
wetenschap in zijne vorige werken breedvoerig behandeld, hier tot een stelselmatig
geheel samen, en beschouwt de vragen bij het volle licht der eerste beginselen; niets
is trouwens meer geschikt om bij den lezer eene vaststaande, wetenschappelijke
overtuiging te wekken.
Het is voorzeker noodzakelijk op het gebied der staathuishoudkunde rekening te
houden met geschiedkundige feiten en de vruchten der ervaring; maar men vergete
niet te midden van den overvloed der verschijnselen en daadzaken, dat ook deze
wetenschap, hoezeer aan de ervaring verbonden, hare beginselen en algemeene
grondregels heeft. In het licht der gebeurtenissen van den laatsten tijd gaan veler
oogen open, en beginnen waarheden in te zien, welke men vroeger in hooge en lage
kringen, in de wetenschap en in de arbeidsklasse niet wilde erkennen. Geen betere
dienst kan men der katholieke wetenschap en aan hare instellingen bewijzen dan
hare grondbeginselen in het volle daglicht te stellen.
Volgens den heer Périn neemt de economie tot uitgangspunt de hoogste waarheden
op welke het menschelijk leven rust. En men verwondere zich niet dat ter gelegenheid
van de leer van den rijkdom, de schrijver de diepten der geestelijke wereld en de
geheimen der ziel peilt. Want de geest beweegt de stof, de stoffelijke wereld is een
beeld der onstoffelijke en geestelijke; wanneer de mensch door zijn arbeid op de stof
den stempel der waarde drukt doet hij niets anders, dan aan de beginselen der hoogere
orde eene stoffelijke uitdrukking geven. De maatschappij leeft even als het individu
door den geest; zij houdt zich staande en ontwikkelt hare krachten of gaat achteruit
en lijdt aan gevaarlijke kwalen naarmate haar geestelijk leven bloeit of kwijnt.
Deze beginselen staan lijnrecht tegenover de grondstellingen
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der liberale economie wier gezichteinder binnen de enge perken van dit leven ligt,
en wier hoogste doel de stoffelijke welvaart is.
Om de vorderingen van deze verderfelijke leer tegen te gaan, vestigen wij de
aandacht op het onlangs verschenen werk van den heer Périn. Het behoeft geen
betoog dat de maatschappelijke vragen in eng verband staan met de
staathuishoudkunde, en zonder degelijke studie raadsels blijven. Nu wordt er overal
veel gesproken, geschreven en gekrakeeld over den toestand der maatschappij;
iedereen waant zich geroepen een krachtig geneesmiddel tegen de bestaande kwalen
aan te wijzen, maar wie de gevierde heilmiddelen van naderbij beschouwt, ontwaart
weldra, dat het den schrijver aan de noodige kennis ontbreekt, en hij door de
onbekendheid met de beginselen, ondanks de beste bedoeling, het spoor bijster is en
op de klippen van het socialisme strandt.
De naam van den schrijver waarborgt de christelijke strekking en de
wetenschappelijke waarde van het boek; lange jaren doceerde de heer Périn de
staathuishoudkunde te Leuven; hij schreef werken, die hem eene eereplaats onder
de eerste economisten van onze eeuw verschaften; als rustend hoogleeraar volgde
hij ook in de jongste jaren met opmerkzaamheid de verschillende stroomingen op
economisch gebied.
De Ercychek over den toestand der werklieden was bestemd de eenheid der
katholieken in de sociale vraagstukken te bevorderen; feitelijk bracht zij hunne
verdeeldheid aan den dag. Dit gewichtig document plaatst nochtans de wezenlijke
bestanddeelen der economische wetenschap in het volle licht der christelijke
beginselen, maar ten gevolge der tegenstrijdige verklaringen werd zijn invloed
verzwakt en verlamd. Terwijl eenigen in hun onbezonnen ijver in de Encycliek de
leer der socialisten vinden, gaan anderen te ver achteruit en willen de wetenschap
terugvoeren tot een tijdperk waar andere zeden en behoeften, andere regels en wetten
heerschen. Daarom is het hoogst noodzakelijk de eerste beginselen uiteen te zetten
van de economie, welke de katholieken volgens de lessen van het Evangelie kunnen
en moeten volgen en huldigen.
Moge het nuttige werk vele lezers vinden!
Dr. A. DUPONT.
Limburgsch Jaarboek, 3e boek. BILSEN, SIMOENS en BOLLEN, 1896.
Als altoos in gr. 80 formaat gedrukt en versierd door deftige bijdragen maakt dit
werk opnieuw eenen ernstigen indruk en bewijst een ijverig en kunstzinnig streven.
Wij vinden daarin verhandelingen over den ‘Oorspronkelijken mensch in Limburg’
(Geraets), herinnering aan de romeinsche oudheden (Huybrigts), zoowel als de
goederenverdeeling in de 18e eeuw (Cuvelier); Levensberichten: Van Eyck
(Doornkapper) en andere
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schilders (Swennen), J.L. Hendrix (Stinissen); Gedichten, soms ‘met het hoofd op
een donzen wolk’ (Lambrechts, Buckink), andere Liefde- en Smartgedichten
(Schryvers, Swennen, Prenau, Doornkapper, Bouts), verhalen (Huysmans, Duqué)
en eindelijk de verslagen der Limburgsche maatschappij voor letterkunde en
wetenschap. Het boek is belangrijk voor de kennis der plaatselijke geschiedenis.
Meer zoeken de uitgevers ook niet, gelijk de titel Limburgsch Jaarboek duidelijk
bewijst, anders zou men liever Limburgs Jaarboek geschreven hebben.
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Inhoud van Tijdschriften.
België.
Archéologie (Annales de la Soc. d'). IX, 4. De Loë: Exploration des tumulus de
Tirlemont. Sheridan: Inscr. sur ardoise de l'abbaye de Villers. Deux statuettes relig.
en faïence bruxelloise.
Belfort. 12. Balieus: Liederen voor ons volk. Invl. d.H. Schrift op onze taal. Pauwels:
Flaubert. De Potter: De dichter Cracco. Meert: Uit de pathologie der taal.
Biekorf. 18-23. De aloude bevolkinge v. Westvlanderen. Gezelle: o Heemelijke
diepten. De Fonteynisten van Isenberghe. Vlaamsche oordnamen in Normandiën.
Oude gebeden. Een gouden geldstuk van Keizer Antoninus Pius. Oude opschriften
in S. Baselis of de H. Bloed capelle. Diëlkystinda. Friesch, Saksisch of Frankisch?
Brugge-Zeehaven. Oud gebed.
Dicht- en Kunsthalle. 8-9. Coopman: Levensbericht v.K.F. Stallaert. Segers: Vondel
een man van gezond verstand. Geschiedkund. overzicht v. het onderwijs d. volkstaal
sedert 1830. De taalstrijd hier en elders.
Fédération artistique. 3-11. Le grand Prix de Peinture. A propos de la Mélopée
antique ds le chant de l'Egl. latine, par F.A. Gevaert. L'imperfection esthétique.
Callirhoë de Lunssens. Restaur. de l'égl. d'Anderlecht. Modernisme religieux. Le
nationalisme ds l'art. La vérité sur le Goedendag; les peintures de la Leugemeete. Le
Chant. † Edm. Vander Straeten. La peinture à fresque.
Loquela. 1-2. Afdurschen, aftrassen, drijfgers, futje, kardekoes, labberensie, pinras,
spodderen; afbeukelen, dischland, gielbak, haagiep, heilige witte tijd, kruimscharre,
lijsteschave, paggelen, plattebendschave, roewiel, steèvette, voorizinge, zenderke,
zettegist, wulleterwe.
Magasin littéraire. 11. Dutry: Un fière de Corot: César de Cock. Bordeaux: L'histoire
du roman, par Gilbert, etc.
Revue de l'Art chrétien. VI. 5. La date de Saint-Front de Périgueux et Mr. Anthyme
Saint-Paul. † Auguste Reichensperger. Iconog. de la Basil. de N.-D. de la Treille et
St. Pierre. L'égl. St Bénigne de Dijon. Hist. de l'art pend. la Renaissance d'Eug.
Muntz. Albert Du rer, par Weber. Une école d'orfév. à Ratisbonne en l'an 1000, p.
Schmidt.
Revue Générale. 11-12. Washington en 1895. Au pays de Vaud. Le Spiritisme.
André Rivoire. Récentes sensations de Prague. Un romancier chrétien: René Bazin.
Les mots historiques du pays de France.
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Revue Néo-Scolastique. 4. De Wulf: Les théories esthétiques propres à S. Thomas.
1. Le Resplendissement du Beau. Mercier: L'agrosticisme.
Toekomst (De). 15-16. De Mont: Goethe's Faust en zijn verluchters. De school en
het werkelijk leven.
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Ons Volksleven. 10-12. De Muntstukken. Spotnamen op Steden en Dorpen. Bijgeloof
in de Antwerpsche Kempen. Volksgebruiken te Lier. Kempische Sagen. Het Groeten
bij de verschill. volkeren. Grappen en kluchten. St. Antontus' verken.
Volksgeneeskunst. Engelsche kinderrijmkens. De Duivel in het Volksgeloof.
Kinderspelen. Dierenprocessen. Grappen. Volksgebr. in de Kempen en N.-Brab.
Volksliederen.

Nederland.
Familieblad (Alg. Nederl.). 7-8. Brielsche vroedschap 1618-1794: v. der Meer,
Goutswaert, Heijmus, Hartigvelt, Hillebarent, Steenhuijsen, de Jongh. De familie
van J. Cats' vrouw. Proosten der S. Walburgiskerk te Zutphen. Geslacht van Zelst.
Groneman. De Bentincks en het Loo. Ceylon 1656-1796.
Gids (De). 8-12. Van Deventer: Erotische dialogen v. Plato. De tyrannen-waanzin.
Duflou: Het middelbaar onderwijs in Engeland. Van Hall: Aimée Desclée. Pfohl's
Die moderne Oper. Hartleben's Goethe-Brevier. Hubrecht: Th.H. Huxley. Renan's
Ma Soeur Henriette. Winkler: Over Hersenchirurgie. Hoogvliet: Het goed recht det
schrijftaalhervormers. Symons: Loening's Hamlet-Tragödie. Pekelharing: Louis
Pasteur. Lebon's Psychologie des foules. Nouhuys' Zijn kind. H. Swarth's Blanke
duiven. Borel: Van Eeden's Lied van schijn en wezen. Singels: Speelkaarten. Coppée
als dramatisch dichter. Van Deyssel's prozastukken.
Illustratie (Kath.). 23-32. L. Pasteur. De Apercevance in Bretagne, n. Lucas.
Onwillige passagiers, n. Olaria. De Bergprediking, n. Carbonero. Opwekking v.
Jairus' dochter, n. Kassarides. Pelgrims en zieken aan het graf d.H. Elisabeth, n.
Bantzer. Koning Karel en Widukind. De Sinterklaas ochtend, n. Jan Steen. Samson
in den molen, n. Vassari. De engelen aan de kribbe, naar Havenith.
Katholiek (De). 11-12. Mutsaers: Torquato Tasso. P. Jansen: H. Heine. Keuller:
Louis Pasteur. Schaepman: Twee oorkonden, feestrede bij de onth. v.h. standb. v.
Garibaldi, enz. Schutz' Thomas-lexikon. Het jaar der bisschopswijding v. St.
Willibrord.
Navorscher (De). 11. Dagverhaal v. een reis v. Groningen n. Kleef in 1740.
Voormalig muntwezen. Velperpoort. Gestel en andere plaatsnamen. Calais.
Middenned. woorden. Anecdote 1813. Buiten Westen. Doedelzak. Fusiek.
Noord en Zuid. 6. Gaarenstroom: De Klemtoon in het Nederlandsch. De Jong:
Kantteekeningen bij de Nederl. Spraakkunst, door Terwey. Te Winkel: Gesch. d.
Nederl. taal. Molenaar: Bloemlez. uil het Woordenb. d. Nederl. taal:
Spectator (Nederl.). 44-52. † H.E. Moltzer. Jacob Campo Weyerman. De
Docrzichtige Heremiet. H. Swarth's Blanke Duiven. Weyerman's Dramatische werken.
Hooft's Warenar toegelicht door Dr. Bersgsma.
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Nieuwe aanwinst voor de kennis der Middennederl. taal. † De kunstcriticus Overbeck.
De feesten v.h. Institut de France. Latijnsche termen in h. dagelijksch leven. †
Barthélemy St Hilaire. Noord-Brabantsche archieven. Alex. Dumas fils. Catalogi v.
archeol. verzamelingen. Couperus' Williswinde. Groningsche Volksalmanak.
Pamfletten der Kon. Bibliotheek. Scartazzini's Dante-uitgave. Literatuur en tooneel
te Amsterdam in de 17e eeuw, door G. Kalff. Prentenboeken.
Studiën op godsdienstig, wetensch. en letterk. gebied. XLV. 3-4. Allard: Joh.
Willemsz. v. Haarlem. Bolsius: Uit het land der Alifoeren. William Stead. Knöpfler's
Kerkgeschiedenis. Vander Lans' Heldengestalten. Wilde. Het 2de boek v. Vondels
Altaargeheimenissen. Vogels: Verweys' treurspel Oldenbarneveldt. Prinses Karadja's
Vonken.
Taxandria. 11. Simon Pelgrom en het klooster Porta Coeli 1539-1572. Zegswijzen
uit de omstreeken v. Bergen-op-Zoom. Bezoek v. koning Lod. Napoleon aan Boxmeer
in 1809.

Duitschland.
Anzeiger d. Germ. Museums. 5. Zur Geschichte d. Chirurgie. Ein Holzschuher'scher
Grabteppich v. 1493.
Fl. Blätter f. kath. Kirchenmusik. 11-12. Die soziale Bedeutung d.
gregorianischen Chorales. Das päpstl. Breve vom 16. Dez. 1870.
Magazin für Litteratur. 43-52. Hischfeld's Bergfee. Beiträge zu J.C. Gunthers
Biographie. Hermine v. Preuschen's Via Passionis. Ludw. Fulda's neue Komödie
Robinsons Eiland. Scheffels Reisebilder. Der neue Carducci. Aus Hebbels
Jugendtagen. Primitive und Aestheten. Londoner Theater. Wiener Kunst. Neue Verse
und moderne Kritik: Dörmann, Lienhard, Betty Paoli. Lenient's Poéste patriotique
en France au moyenâge et dans les temps modernes. Th. Fontane's neuer Roman
Effi Briest. Ein deutscher Buchhändler: J. Langenscheidt. Eine Vorrede von Tolstoi.
Adolf Menzel. Mein Angelus Silesius. Römische Kunstscherben. Wilbrandt's
Rothenburger. Der Roman eines deutsch. Wortstammes. Der Pariser Caricaturist
Forain. Der haltische Dichter Andrejanoff. Leipziger Kunstleben. Münchener neueste
Nachrichten. Romane: Proelss' Bilderstürmer. Perfall's Ko nigsliebchen, etc. Trilby.
Italienische Erotica. Otto Ernst. Strindberg als Naturforscher. G. Ebers und der blaue
Hecht.
Stimmen aus Maria-Laach. 10-1. Wasmann: Das Leuchtvermögen im Thierreich.
Pesch: Die Methoden der Volkswirtschaftslehre. Lehmkuhl: Val-des-Bois. Dreven:
Altenglische Wethnachtslieder. Kreiten: Eme neue Ignatius-Biographie. Fabri's Was
die Blumen erzählen. Das religiöse Festspiel von Bourges. - 1. Rattinger: D. hl.
Bonifaz, Univ.-Prof. zu Paris, Domscholaster zu Köln, Bisch. v. Lausanne, Weihbisch.
in Brabant u.d. Niederlanden. Baumgartner: Die arabische Dichtung in Reiche der
Chalifen. Wasmann: Das Meeresleuchten. Kreiten: Wie entstand ‘Des Knaben
Wunderhorn?’ Sauren's Lauretanische Litanei. Schwering's Gesch. d. niederl. u.
spanischen Dramas in Deutschland. Weber's Herbstblätter. Tolstoï's neuestes
Evangelium.
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Zeitschrift fu r christl. Kunst. 8-9. Wilhelm v. Hetle und Hermann Wynrich v.
Wesel. Die Turnustafel im Dom zu Chur. De Waal's Die Apostelgruft ad catacumbas.
Die Verkundigung, Altkölnisches Tafelgemälde. Alterthu mer aus Kirche u. Kloster
d. hl. Kreuzes zu Rostock. Neuer Leuchter für die Osterkerze. Die alte Peterskirche
zu Rom, v. Grisar. Der ‘Meister mit dem Skorpion’, v. Semper.

Frankrijk.
Correspondant. Oct.-Nov. Pasteur. Les dern. relations de Montalembert et de
Lamennais. Balzac au théâtre. Proudhon, sa vie, ses oeuvres. Valentine de Lamartine.
Les amis de Montaigne.
Etudes religieuses. Oct.-Nov. La conversion d'Aug. Thierry. Un document
contemporain sur Jeanne d'Arc. Pasteur et son oeuvre. Les origde la Bible latine. Les
critiques d'Aug. Thierry. Un docum. contemp. sur Jeanne d'Arc.
Notes d'art et d'archéologie. Oct.-Nov. Le symbolisme dans l'art chrétien. Trois
portraits d'hommes du Titien. Les draps moituaires chrétiens. Le trésor de la cathédrale
d'Angers. Chants nation. de la Pologne. La symph. en ut min. de St. Saëns.
Nouvelle Revue. Oct.-Nov. Le théâtre espagnol. Centenaire de l'Institut. L'art
japonais. Le conflit des arts classiques.
Polybiblion. 11-12. Collection de classiques latins comparés, p. Guillaume. Hist.
de la litt. franç. au 17e s., par Longhaye. La Rochefoucauld, p. Bourdeau. Lacordaire,
par d'Haussonville. Nouv. Essais sur la litt. contemp., p. Brunetière. OEuvres de
Pascal, p. Faugère. Une tragédie antique sur la Passion. La Comédie franç. dep.
l'époque romantique. J.J. Rousseau et les orig. du cosmopolitisme litt. Lettres nouv.
de Lacordaire.
Revue de Paris. Oct.-Nov. Condé à Chantilly. L'illustration du roman japonais.
Meissonier d'après ses entretiens. Sully-Prudhomme. L'artiste ds la soc. moderne.
Meissonier d'après ses entretiens. Mérimée et les monuments historiques.
Revue des Deux-Mondes. Oct.-Nov. Le cosmopolitisme et la littérature nationale.
Robmson Crusoé et le livre anglais. La musique grecque et les chants de l'Eglise
latine. La doctrine artistique de Wagner. La vie populaire ds l'lnde. Les rites funéraires
en Grèce. Boccace, le prologue du Décaméron et la Renaissance. Ibsen à Londres.
L'Institut de France. Essai de litt. pathologique; le vin: Hoffmann. Em. Augier.
Revue des Traditions populaires. Oct.-Nov. L'arbre merveilleux. Le jaloux. Jeu
marocain. Corporations de potiers russes. Confiseurs populaires. Les cris des rues.
Secrets de métiers. L'habillement des statues.
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Het Steen en de bouwvallen van den burcht van Antwerpen, in 1883.
(Naar eene teekening van E. PUTTAERT.)
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Onze Platen.
HET beroemde Steen te Antwerpen (tegenwoordig museum van oudheden), waarvan
wij hier twee afbeeldingen geven, is bekend als een ‘oud gevangenhuis’. 't Is evenwel
onzeker of de oorspronkelijke bouw wel daartoe heeft gediend, want in de laatste
middeleeuwen kwamen te Antwerpen, zoowel als te Gent en elders, gebouwen genoeg
voor, aan den omtrek of zelfs binnen in de stad gelegen, welke al het aanzien hadden
van een kasteel, met grachten en bruggen.
Zeker echter is het, dat bij de oudste vermelding van Het Steen, reeds in 1303
voorkomende in Jan Boendale's Brabantsche Yeesten (D.I. Bk. V.v. 410) de Steen
reeds als een gevangenhuis wordt aangeduid. Deze mededeeling wordt bevestigd
door twee inschriften op het binnenhof aldaar te lezen, waaruit blijkt dat in de 15e
eeuw het gebouw reeds lang tot gevangenis strekte.
Ja, Het Steen was zelfs de gevangenis bij uitnemendheid; het was door den
naijverigen magistraat bij boete verboden een misdadiger elders dan op het Steen
gevangen te houden.
Het gebouw, zooals het op onze plaat 1 is afgebeeld, is datgene wat op den
grondslag van het oorspronkelijke (waarvan de herinneringen verloren zijn), ten jare
1520 nieuw is opgetrokken. De geschiedschrijver Gramaye vermeldt ons dat: ‘Carcer
publicus est sub annum 1520 a fundamentis restauratus’.
Het bestond hoofdzakelijk uit drie deelen: 1. De Poorterskamer, namelijk 5 kamers
met kapel; 2. het Gemeene Steen en 3. de Diefputten of onderaardsche kerkers. In de
Poorterskamer betaalde de gevangene zijne kost, in 't Gemeene
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Steen niet; hier zaten de gevangenen ook in groot getal bijeen en braken soms los.
In de putten zaten zij die pijniging moesten ondergaan, bijna zonder licht. Men vindt
heden nog overblijfselen van de tortuur.
Onze tweede afbeelding stelt, gelijk het onderschrift luidt, een der plannen van
herstelling des jaars 1885 voor. Dit werd niet aangenomen. Men verkoos eene
herstelling welke er veel kostbarer uitziet, doch daarom toch niet meer met het
karakter des gebouws overeenstemt.
Wij hebben het niet noodig geacht ook daarvan (thans museum van oudheden) de
afbeelding te geven. Zij komt voor in Anvers à travers les âges van P. Génard. D, I
bl. 557.
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Het Steen. - Voorgeslagen herstelling, 1885.
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Omroeper.
Beeldende kunst.
Standbeeldennieuws. Een standbeeld van Mac-Mahon is onthuld te Mustapha, bij
Algiers, in tegenwoordigheid van militaire en civiele autoriteiten en het geheele
garnizoen. De gouverneur van Algerië hield eene rede, waarin hij de militaire loopbaan
schetste van Mac-Mahon, die in Algerië zooveel lauweren had geplukt. De minister
van oorlog was vertegenwoordigd door generaal Larchey, die ook eene rede hield.
Men denkt er te Parijs aan een standbeeld voor Newton op te richten. Zou het niet
wenschelijker zijn als Engeland in deze hulde aan den grooten natuuronderzoeker
voorging?
Te Milaan is een standbeeld voor Garibaldi onthuld.
‘Der Meister des Todes Mariae.’ Corn. Hofstede de Groot houdt zich in den
Nederlandschen Spectator bezig met het overzicht van hetgeen in den laatsten tijd
over dezen onbekenden genialen kunstenaar is geschreven. l. 's Meesters ‘Samenhang’
met Joest van Calcar is niet boven twijfel verheven. II. Hij leefde waarschijnlijk te
Antwerpen. (Sp. bl. 96).
P. Génard en de glasschildering. Het is nu juist eene halve eeuw geleden, dat de
geleerde archivaris van Antwerpen zijne krachten begon te wijden aan de herstelling
of versiering van de groote kerk van onze stad. Hij legde zich daarbij vooral toe op
de geschiedenis der glasschildering, waarvan de kerk meerdere meesterstukken bevat.
In 1853 gaf hij, op raad van Ridder Leo de Burbure, zijne eerste verhandeling over
het glasraam van Engelbrecht van Nassau in het licht. Korts daarop vervaardigde
Génard met den kunstschilder Gons een album van teekeningen, dat tot gids bij de
herstelling van al de glasramen der kerk zou dienen. In 1866 werd, dank aan de
mildheid van den heer Jacob Jucts, kerkmeester, de herstelling van het glasraam van
Aalbrecht en Isabella, onder de leiding der heeren Génard en Gons, door den heer
Dobbelaere begonnen; vier jaar later werd onder de leiding van Baron Leys, Génard
en Gons de herstelling van het Nassauraam voltooid. De groote schilder was
intusschen het jaar te voren ten grave gedaald.
Er was ondertusschen eene commissie benoemd, welke met de leiding van al de
uittevoeren werken in de O.L. Vrouwekerk zou gelast wezen. De commissie bestond
uit de heeren Leys, Génard en Schadde, die bij zijnen dood door den kunstschilder
Hendrix vervangen werd. Baeckelman maakte er insgelijks deel van. Thans bestaat
zij uit de heeren Génard, Baeckelmans, Smekens en Vander Ouderaa.
Dank aan Génard's kunstzin, ijver en oudheidkunde stijgt de kathedraal altoos
door de heerlijkheid harer kunstwerken. Wij bieden den verdienstelijken eerearchivaris
daarom te dezer gelegenheid onze hartelijkste gelukwenschen aan.
Antwerpen.
G.S.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

90
Voor 25 jaren, den 19n Januari 1890, werd Vondels gebeente in de oude kerk te
Amsterdam opgedolven. Wij roepen den grooten dichter toe met de woorden uit
Jozef in Dothan:
‘Uw deugd blijft eeuwig buiten 't graf.’

Letterkunde.
Alexandre Dumas is gestorven in zijn villa te Marly-le-Roi. Hij was in Juli 1824 te
Parijs geboren, debuteerde reeds op 17-jarigen leeftijd met een bundel veizen en
vestigde zijn naam met den roman La Dame aux Camélias, die in 1848 verscheen.
Het tooneelstuk van dien naam (1852) bezorgde hem niet minder naam en voordeel.
Verder vertoonde men overal van hem Le Demi-Monde, Le Fils naturel, La Question
d'argent, Les Idées de madame Aubray, L'Etrangère, Francillon. Wat er van zijn
werk zal blijven, zal de tijd moeten leeren; in elk geval zal veel er van als een trouw
document van de zeden en ideeën van de tweede helft dezer eeuw haar waarde
behouden. Dumas schreef nog verscheidene romans, o.a. l'Affaire Clémenceau, een
aantal studies en brochures en een paar stukken in samenwerking met anderen. Hij
laat een stuk Les Nouvelles couches na. La Route de Thèbes bleef onvoltooid. Hij
was de onechte zoon van den niet minder beroemden vader.
P.C. Hooft aan eenige jonge dichters. ‘Ick wilde aen de paley setten de geesten
van sommighe luiden, die schrijven, dat men 't niet verstaen kan, om haar uit te
pijnighen wat sy zeggen willen.’ - ‘Schynheiligh.’
Bezoldigingen van Virtuozen. - Gedurende eene kunstreis die Adeline Patti door
Amerika maakte, ontving zij iederen avond een honorarium van vijf en twintig
duizend franken, wat wellicht het hoogste cijfer is dat ooit aan eene primadonna werd
uitbetaald. Wanneer men nagaat dat menig klein ambtenaar tien jaren lang moet
werken en zwoegen, om te verdienen wat de chanteuse op een enkelen avond door
een paar trillers verkrijgt, dan gevoelt men ergenis over deze zoozeer uiteenloopende
betaling van arbeid.
Toch is die ergenis onbillijk, want waarom zoude Patti zich niet met evenveel
recht in goud mogen baden, als de millionnair wiens wieg reeds te midden van zakken
geld stond? Als een impresario rekening maakt en het Amerikaansch publiek dwaas
of verstandig genoeg is enorme toegangsprijzen te betalen, is goed beschouwd niets
tegen die vijf en twintig duizend franken in te brengen.
Hooge betalingen aan artisten zijn trouwens geene uitvinding der moderne tijden;
in een harer brieven schreef Rachel aan Buloz, den directeur van het ‘Théâtre
Français’: ‘De bewoners van Straatsburg zijn allervoorkomendst geweest; ik gaf in
die stad Zondag mijne laatste voorstelling. Hoewel ge mij verzocht hebt om toch
vooral niet rijk te
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worden, heb ik voor dien enkelen avond 3109 francs moeten aannemen; te Nancy
ontvang ik een vast bedrag van 2200 francs de voorstelling.’
Dit schrijven dagteekent van het jaar 1845; er blijkt uit dat, vijftig jaren geleden,
reeds sommen werden uitbetaald, even hoog als Sarah Bernhardt in onze dagen
ontvangt.
Men kan eeuwen teruggaan en ontmoet steeds hetzelfde verschijnsel; zeer
bepaaldelijk was Londen het beloofde land voor artisten. De beroemde Cuzzoni zette
in 1725 een Italiaansch impresario de deur uit, die haar 240,000 lires voor een
kunstreis bood, daar zij in Engeland meer kon verdienen. Toen men haar te Weenen
wilde hooren, vroeg zij een honorarium van 24000 florijnen; men vond dit echter te
veel, en engageerde in 1726 Faustina, eene mededingster van Cuzzoni, op eene
bezoldiging van 15000 florijnen.
Onderscheidene jaren later hooren wij hoe Mara, de hofzangerer van Frederik den
Grooten, haar salaris van drie duizend thalers per jaar natuurlijk te laag vond. Haar
werd, om op vier of vijf concerten te Londen te zingen, zestien honderd pond sterling
geboden, benevens vijf-en-twintig honderd pond vergoeding van reiskosten. Om
echter naar Engeland te kunnen gaan, had zij de toestemming des konings noodig,
die zeer bepaald weigerde die te geven; toen Mara het daarop in haar hoofd kreeg
zich ziek te melden, liet de vorst haar door soldaten naar het operagebouw brengen.
Ten slotte nam Mara de vlucht en toen begon het voor haar te Londen goud te
regenen. In 1784 verdiende zij binnen veertien dagen, met zingen op concerten en
bij particulieren, vijf en dertig duizend gulden; iederen avond zong zij vijf of zes
aria's, die ieder met vijftig guinjes werden betaald.
Nog wat later komen wij in de verhoudingen der moderne tijden. Met Catalani
begonnen de honorariums eene verbazende hoogte te bereiken. Zij werd in 1799 te
Lissabon voor 24000 crusado's (ongeveer dertig duizend gulden) geëngageerd en
spoedig kwam het geld haar van alle zijden toestroomen.
In 1806 gaf zij te Madrid een concert, waarvoor men een toegangsprijs van vier
ons goud (twee honderd gulden) moest betalen. Te Parijs verdiende zij, met drie
concerten, 72000 francs; in een seizoen van vier maanden, 90000 gulden, pius 12000
gulden opbrengst eener benefice-voorstelling en 30000 gulden voor het zingen op
soirées. Alleen voor het zingen van ‘God save the King’ of ‘Rule Britannia,’ betaalde
men haar twintig guinjes, en voor hare medewerking bij een muziekfeest kreeg zij
twee duizend pond sterling.
Na de te Parijs gegeven concerten, wilde Keizer Napoleon haar aan het hof
behouder, en hij onderhandelde persoonlijk met haar: hij bood honderd duizend
franes per jaar en wilde twee maanden verlof toestaan. Het voorstel beviel de zangeres
niet, zij trotseerde den machtigen vorst, beweerde dat zij om politieke redenen het
engagement
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niet kon aannemen, daar zij Bourbonsch-gezind was, en keerde naar Londen terug,
waar zij trouwens ook meer kon verdienen. Zij kreeg er iederen avond 200 guinjes,
later zelfs vijf honderd pond, en in een half jaar meer dan honderd duizend gulden,
of het vierdubbele van hetgeen de Fransche Keizer haar had geboden.
In 1809 waren hare inkomsten fabelachtig en toch eischte zij een jaar dubbele en
driedubbele prijzen: thans kwam echter verzet van de zijde van het publiek en een
reeds gesloten contract moest worden verbroken. Het deerde haar echter niet, want
bleek de goudmijn in Londen uitgeput, in het Noorden bevond zich een mijn die nog
onontgonnen was. In Rusland was de roebel-regen nog grooter dan de Engelsche
guinje-regen; in 1823 verdiende de zangeres te Sint Petersburg, in vier maanden
tijds, ongeveer honderdtachtig duizend gulden.
Met Catalani kwam ook eene andere moderne verschijning op het tapijt en wel de
‘echtgenoot der prima donna!’ Eertijds waren de echtgenooten van zangeressen
meestal ook kunstenaars, componisten, muzikanten (gelijk Hasse de man van Faustina)
of met talent begaafde deugnieten (zooals Mara, die een dronkenlap werd). De heer
de Nalabregue, de man van Catalam, was daarentegen een man van zaken, die een
stem trouwde en van de aangehuwde schat alle mogelijke voordeelen wist te trekken.
Hij was een gewezen militair, maar leerde zeer spoedig de kunst om de trillers en
fiorituren zijner vrouw aan den meestbiedende te verkoopen.
Na Catalani ontstond een kort tijdperk, dat de goudbronnen minder mild vloeiden;
wel ontving Henriëtte Sontag in 1828 voor eene enkele benefice-voorstelling in
Londen 36,000 gulden, maar zij kreeg aan het ‘Théâtre Italien’ te Parijs slechts 50,000
franes per jaar, met drie maanden verlof. Later ontving zij weder (in 1849) te Londen
in een enkel seizoen 200,000 gulden.
Ook Malibran had geen reden van klagen; in 1827 zong zij voor 800 franken per
avond, in 1830 voor 1175 franes en in 1833 (te Londen) voor 4 of 5000 franes. In
de laatste stad werden haar bovendien twee benefietvoorstellingen toegestaan, die
ieder 25,000 franes opbrachten; in 1834 maakte zij eene kunstreis door Italië en 185
voorstellingen brachten haar 720,000 franken op.
Een concurreerend land begon zich te doen gelden, want Amerika wilde de sterren
zien, de diva's ook hooren en de dollar verklaarde den oorlog aan roebel en guinje.
In 1825 nam Garcia, de vader van Malibran, het bestuur van de opera te New-York
over, liet goed aangeschreven zangers en zangeressen uit Europa komen en van dien
tijd af dagteekenen de kunstreizen in Amerika van de artisten der oude wereld.
Garcia kwam met zijn troep tot in Mexico, maar zijn reis eindigde helaas op
romantisch-treurige wijze. Toen de artisten de stad Mexico hadden verlaten om
huiswaarts te trekken, werden zij door roovers aangevallen en Garcia verloor alles
wat bijeengezongen was, ten bedrage van elfduizend ons goud.
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Anderen lieten zich door dien tegenspoed geen vrees aanjagen en Elssler, Sontag en
Jenny Lind behaalden triomfen aan gene zijde van den Oceaan. Het aanvankelijk
door Jenny Lind met Barnum gesloten contract stond der zangeres 80,000 dollars
voor 50 voorstellingen, met vrije reis- en verblijfkosten toe; zij vond echter zulk een
ongehoorden bijval, dat zij dit contract weldra verbrak en voor eigen rekening zong.
Na een jaar tijds had zij drie millioen bijeengegaard en mocht zich dus gelukkig
achten dat zij het aanbod van den Czaar niet had aangenomen, die haar 56,000 francs
per maand had geboden. Sedert is Amerika het beloofde land voor artisten gebleven,
en wanneer men bij ons geliefkoosde namen geruimen tijd op de
schouwburgprogiamma 's mist, kan men er zeker van zijn, dat de dragers er van naar
het land zijn getrokken, waar de dollar blinkt.
Muzikale Kruisweg. - Joseph Ryelandt, de jonge, begaafde toonkunstenaar, leerling
van Edg. Tinel, die o.a. reeds eene Ouverture Cain, eene sympbonie, een kwartet,
La Parabole des vierges sages et des vierges folles, voor soli, koor en orkest en, in
de Dietsche Warande, het schoone lied De Hemel (tekst van mevr. Zubli), heeft
geschreven, bewerkt thans een nieuw gedicht van Guido Gezelle, De veertien Statien,
voor klein orkest, soli en koren.
Koninklijke Vlaamsche Academie. - Vergadering van 18 December: Na de lezing
en vaststelling van het verslag der vorige bijeenkomst, spreekt de heer baron de
Maere zijnen dank uit voor zijne benoeming tot onderbestuurder voor het jaar 1896.
De bestuurder, Dr Hansen, wenscht den heer de Maere, uit naam der Academie,
geluk met zijne benoeming tot baron.
Daarna draagt Dr Hansen eene afscheidsrede als bestuur der voor 1895 voor, waarin
hij nogmaals zijnen dank betuigt voor het in hem gestelde vertrouwen en tevens de
voornaamste gebeurtenissen opsomt, die zich gedurende het afgeloopen jaar in de
Academie hebben voorgedaan.
De heer J. Broeckaert schenkt aan de Academie eene verzameling van een 100tal
straatliederen en deelt bij die gelegenheid eene belangrijke studie over de
marktzangers in Vlaanderen mede.
Hij behandelt daarin vooral den vermaarden Geeraardsbergschen dichter Jozef
Sadones, die meer dan 3000 liederen in de wereld zond, alsmede dezes zoon, Hendrik
Sadones, ook eenen verdienstelijken marktzanger.
Nadat de heer E. Hiel een gedicht getiteld Droomerijen had voorgelezen, werd de
zitting gesloten.
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Splinters.
Oude friesche spreekwoorden.
Aade foxen(1) binnen qae te faen.
De onbezorghde bijt mecket de hals wijt.
Eyn hird(2) is goud wird.

Plat- of Nederduitsche Raadsels.
Warom kikt de Has sich om, wenn de Jäger hinder em es?
Wat geht emmer un kemmt doch nich an de stuweder?
Ut 't Holt ward 't halt
In 'n Pierstall nard 't falt,
In 'n Schapstall lamm 't
Wenn 't uppe Däl kümmt, denn brandt.

Muzikaal Raadsel.

Waaraan is dit motief ontleend?
Wat drukt het ten naastenbij uit?

(1) Oude vossen.
(2) Eigen haard.
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Bijlagen.
Vertrouwen.
NAAR de toekomst heen,
Naar dat verre land,
Reis ik onversaagd,
Volgend aan Gods hand.
Bouwend op zijn woord
Wachtend op zijn wil,
Door zijn trouw bewaard
Vreedzaam, needrig, stil!
Als gevaar mij dreigt
Zendt die sterke God
Hulp en bijstand mij;
Hem beveel 'k mijn lot!
(Vrij naar 't Engelsch.)
M. ZUBLI, geb. v.d.B.v.H.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

96

‘Mijn Kind.’
Aan mijne vrienden F. de M... in hunne droefheid. - 20 Nov. 1895
ALS 'k peinzend droevig denk aan 't lieve kind
Dat mij ontviel, een lenteknopje teêr,
Dan weet ik, dat een Engel op mij wacht,
Een Engel, die mij Moeder noemt, heel zacht.
Een Engel zweeft gedurig om mijn hoofd.
Een Engel die uit mij geboren werd,
Een Engel om Gods troon, die voor mij bidt,
Een rein kind Gods, als helder starren-wit.
M. ZUBLI, geb. v.d.B.v.H.
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Dichtkunst, letteren.
De Begraving van kleinen Tati. Tafereeltje uit Congo,
door Pieter Danco.
Aan de hooggeachte Dichteres M.E. BELPAIRE.
KLEINE Tati was gestorven....
Kent ge kleinen Tati niet?...
Een aardig snaakje van nagenoeg tien jaren, met groote heldere kijkers, die wit
afstaken op 't gitzwarte wezen, en waaruit schranderheid straalde en genoegen
tegenlachte; met zwart kroezelhaar en bovendien een paar rijen ivoorblanke
pareltanden, die zich immer bij 't lachen, - en Tati lachte altijd - tusschen de twee
dikke, goedige negerlippen vertoonden.
En nu was kleine Tati dood!....
Och! dat was eene nare gebeurtenis, die eene algemeene droefheid over de missie
spreidde.
Want kleine Tati was een van de kinderen der katholieke missie in Congo, waar
hij, als kleine, kleine jongen, werd opgenomen en opgevoed, waar hij, arm verlaten
kind, in den zendeling eenen vader, in de andere kinderen broeders vond.
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En nu voelde iedereen, de zendeling zoowel als de kinderen, dat met Tati een groote
brok van hun geluk was meêgesleept, dat er iets van hun was weggesleurd sinds
kleine Tati gestorven was!....
Eenige dagen geleden nog was hij met zijne zwarte makkertjes in de groote
schoolzaal wáár hij hun, op het groote zwarte bord met witte letters, in de zoo zeer
bewonderde kunst van lezen en schrijven - het toppunt van het verlangen der kinderen
- inleidde, want hij was zijne kleine makkers ver vooruit!
En nu was kleine Tati gestorven!....
Hoe was dat mogelijk?...
Een paar dagen te voren had niemand zulks vermoed; de dood was eensklaps
gekomen, onverbiddelijk, en zonder één uitwendig teeken daarvan te geven, had ze
met hare ijskille lippen den lachenden mond van kleinen Tati gekust, en Tati was
ziek geworden, had zich - immer lachend - op zijn bedje neêrgelegd, maar och! ...
om niet meer op te staan!....
En nu was men Tati's kleine grafje aan 't delven!
Och! arme, kleine Tati!....
Daar lag hij in de ziekenkamer; één voor één, kwamen al zijne vroegere vriendjes,
zijne broeders, nog eens voor het bamboe-bed staan waarop hij rustte, en treurig
tuurden zij op den nu stillen mond, die, spijts den dood, toch nog lachte, en die hun
vroeger zooveel schoons, zooveel goeds vertelde van den Nzambi, den God der
Blanken, tuurden op die geslotene oogen, waar gisteren nog zooveel vreugde, zooveel
geluk, zooveel levenslust uit straalden.
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Maar kleine Tati was dood!....
En allen besprengden hem met het gewijde palmtakje, met wijwater, en meer dan
een voelde een krop in de keel en had wel willen weenen.
Doch geen kon weenen.
En toch de droefheid was groot, zeer groot!
Op de plaats, waar anders de kreten der spelende kinderen galmden, was nu alles
stil, doodstil.
Geen der kinderen speelde, geen uitte een woord; 't was hun door de ziel gegaan,
die dood van den geliefden kleinen Tati.
‘Ha! Tati wafua!.... Tati wafua!’....(1) was de uiting van hun gemoed, en het hoofd
schuddende, zuchtten zij halfluid:
‘Ha! Tati wafua!.... Tati wafua!’....
De vier oudste kinderen waren thans bezig Tati in zijn laatste kleedje te hullen. Zij
windelden stoffen om hem heên, in zijn handje legden zij een kruisje, en rond zijnen
hals lieten zij den Rozenkrans hangen die er nooit van afging.
En toen alles gedaan was, brachten zij hem op de berrie in de kapel, vóór het outer,
waar hij zoo dikwijls de Mis van den zendeling had gediend, en zij ontstoken vier
groote witte kaarsen rond het lijkje.

(1) Och! Tati is dood!.... Tati is dood!....
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't Was avond.
De maan stond helder aan den onbewolkten hemel, terwijl men kleinen Tati naar
zijne laatste rustplaats bracht, naar 't kerkhof der missie, dat ginder, op de helling
van den heuvel lag.
Vóórop ging de zendeling in het witte koorhemd en met de zwarte stool, vergezeld
door de koorknapen die het kruis, het licht, en het wijwater droegen.
Daarachter kwam het lijk.
Het lag op de berrie uitgestrekt, waarover een groot wit kruis.
Het lijkje werd gedragen door de grootste kinderen der missie en de hoeken van
't baarkleed gehouden door Tati's beste vriendjes.
Daarop volgden de zes knapen met de spade om 't grafje dicht te maken en achter
hen de lange zwijgende en ingetogene reeks der kinderen.
Geen sprak een woord, er werd niet gezongen, er werd niet luidop gebeden, niets
dan stilte, niets dan nu en dan een zucht en 't eenige:
‘Ah! Tati wafua! Ah! Tati wafua!’....
En boven dien indrukwekkenden lijkstoet blonk de volle blauwe maan heimelijk,
en goot zij hare stralen op het groote witte kruis van 't baarkleed waaronder kleine
Tati rustte.
De weg ging langs palmboomen. De fijne bladeren staken tegen den hel verlichten
hemel af en hier en daar glom eene ster dóór de reten, als het oog eens engels dat
den lijkstoet van zijn kleinen broeder Tati begluurde.
Of was het wellicht reeds deze, die, uit den hoogen hemel, dit alles gadesloeg en
scheen te fluisteren; immer het oog naar dien hemel te richten wáár God's heerlijkheid
gloort?.....
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De bladeren ritselden; nu en dan klonk dóór de lucht het nare geroep eener groote
fladderende vleêrmuis, of schoot eensklaps een dwaze nachtzwaluw van vóór de
voeten des vooropgaanden zendelings in de hoogte.
Zoo kwam men aan 't kerkhof.
Neven de gerangschikte graven, waarboven een kruisje geplant stond, lag 't gapende
grafje open.
Bij het grafje zette men de berrie neêr en rondom knielden al de kinderen, immer
stilzwijgend, immer zonder één woord, zonder één luid opgezegd gebed.
Toen zegende de zendeling het graf en legde zelve den kleinen Tati in zijn laatste
rustplaats, en er rolde een dikke traan langs zijn grooten baard, tot in den put, op 't
lijkje van kleinen Tati.
En dan eerst begon men te bidden.
Duidelijk en klaar klonken eerst de woorden van 't gebed in den mond van den
kleinen voorlezer, maar langzamerhand bleven er eenige lettergrepen in zijne keel
steken en weldra was het gebed vermengd met snikken, die uit de borst der geknielde
kinderen opstegen.
En boven dit alles blonk steeds de groote blauwe volle maan en wuifden de lange
fijn uitgesnedene bladeren der palmboomen, waardóór de sterren pinkten, een laatste
vaarwel aan 't kindje dat men daar begroef.
Zóó was het dat we, dien onvergetelijken avond, kleinen Tati ter aarde bestelden.
Boma, 31 Oogst, 1895.
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Beeldhouwkunst, kerkmeubelen.
I. Het oud doxaal der Sinte Goedelenkerk te Brussel,
opgemaakt in 1599 door Abraham Hideux,
medegedeeld door J.F. Kieckens, S.J.
HET hedendaagsch doxaal dat zich boven het groot portaal dezer kerk verheft,
dagteekent van het jaar 1828, en het orgel dat men erop plaatste, stond eertijds op
een ander doxaal, rechtover het H. Sacraments koor, boven den ingang van den
omtrek. De kunstenaar die dit werk in 1599 naar de teekening van F. Floris ondernam,
is weinig bekend en moet waarschijnlijk, zoo niet uit de Fransche, toch uit de
Waalsche gewesten gekomen zijn. Uit het onuitgegeven stuk dat wij hier mededeelen,
blijkt genoegzaam waarom men hem het oprichten van dit doxaal toevertrouwde.
Reeds was hij met zulk een werk belast geweest door de ‘heeren vanden capittelen
van Atrecht’ en dit moet hem den voorkeur der kerk-
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meesters van Sinte Goedelen verworven hebben. Deze bijzonderheid en het naamcijfer
van beeldhouwer Hideux zijn twee kleine inlichtingen die wij hier voor de
kunstgeschiedenis, met deze oorkonde, bijbrengen.

‘Accordt tusschen de heeren fabrijckmeesteren ende Mr Abraham Hydeux
beltsnijder nopende d'opmaecken vanden oxaele.
Op heden den Xen Februarij XVc negenentnegentich sijn veraccordeert heer Willem
Fierens, Cantor ende Canonick van Sinter Goedele Kercke binnen deser stadt van
Bruessele, heer ende meester Steven Van Craesbeke, Raedt Ordinaris jnden Raede
van Brabant ende Jr. Anthonis vander Hert, Schepenen der voors. stadt, alle als
kerckmeesters der voors. kercke ter eenre, ende meester Abraham Hydeux, beltsnijder
ter andere sijden, om te bestaden ende te aenveerden respectivelijck, het opmaecken
vanden doxale jnde voors. kercke, jnder manieren naevolgende. Te weten, dat de
voors. Abraham sal leveren, alle de materialen tot het voors tdocksael dienende, ende
tselve alhier maecken ende opmaecken met alle zijnen toebehoorten, oft leden, soo
het cruijs als cruijcefix, ende de beelden van onser liever Vrouwen ende St Jan daer
toe dienende, ende sal tselve docxcael wel ende loffelijck metsen, setten
proportionaliter, naer uuijt wijsen der modelle van haute daer aff, naerden heijsch
ende grootte vanden wercke gemaeckt zijnde, ende tzelfste doxael cireeren met allen
de ciraten, naer d'uuijt wijsen des patroons dat men den voors. Meester Abraham sal
leveren, ende tot dijen allen den steen, soo van vooren, binnen, als achter naer den
choor daertoe dienende, wel verstaende, dat de pileeren van
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vooren sullen uuijt die pilasters steken twee derdendeel eest noot, ende achter naer
den eijsche vanden wercke. Ende die selve pileeren jnde voors. pilasters van Touche
dicht vuegen ende van eenen stucke, behalven dat die voors. heeren Fabrickmeesters
den aenveerder sullen leveren allen het ijser ende loot totten voors. wercke dienende,
met noch het tafereel boven tducxael daer het crucefijx sal comen op te staen, ende
tot dijen oijck de dore vanden selven docxsale. Ende aengaende den steen, soo van
Rance Touche(1), ende albastere als andere, sal de voors. Abraham den selven schuldich
wesen te leveren vanden besten, sterexsten, ende schoonsten dien men vinden mach.
Sal oijck gehouden zijn alle de stucken vanden ducsale, tsij arcueren, architrave,
frise, cornise, ende andere leden te laeten breken, ende de iuncten dicht doen vergeren
jnde binne hoecken, op datmen nergens geen iuncten oft vergaderinghe sien en sal,
ende de selfste stucken oft leden allen tot achter toe ghesteert ende wel suijver ende
schoon geslepen en gepolijst. Zal oijck in allen de percken oft tafelen soe van vooren
ende achter naerden choor, als onder de vauten oft arcueren, leveren ende maeken
alsulcken historien, oft ciraeten van albaster, als den voors. Fabrijckmeesters hem
sullen ordonneren. Sal oijck den aenveerder tvoirs. duesael loeffelijck vauten ende
boven de vaute pleveijen, ende daerop doen metsen den altaer. Ende sullen de
Taeffelen vande twee aultaeren beneden onder de arcuren vanden voirschreven doxale
en die staen sal onder het voirschreven crucefix wesen van Touche, ende het lijst
vande voors. autaeren van

(1) Soort van steen uit de groeven van Rance, in Henegouw?
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Cauchijn steen. Sal tot dijen de vier figueren die boven sullen staen ter plaetsen daer
jnt voors. model sijn staende St Michielen, Ste Goedele, ende ten weder sijden jn soo
verre den fabrijckmeesters belieft, sijn van schoon albastre als voorne, soo hooge als
het werck verheijst. Ende dit al dies voirschreven js op visitacie van meesters van
het voors. wercke hen des verstaende. Welck voirs. doxael de voors. mr. Abraham
sal beginnen voor Paeschen naestcommende, ende volmaecken (uuijtgenomen
fortuijne oft sieckte) binnen twee jaeren alsdan naest volgende, op pene van Ve
Carolusgulden, sonder eenighe ander werck binnen middelen tijde te mogen
aenvaerden. Ende voor allen dwelck, te wetene, soo voor de voors. leveringhe van
allen de voors. leveringhe van allen de voorschreven materialen, ende het voors.
maecken ende opmaecken, hebben voors. Fabrijckmeesters geloeft ende geloven
mits desen, den voers. Mr. Abraham te betaelen thien duijsent Rijnsgulden eens,
ende zijn huijsure (als dwerck sau volmaeckt zijn), een hondert rijnsgulden voor
eenen tabbaert, sonder meer oft ergens anders jn gehouden te zijn, behalven dat zij
den voors. Hydeux sullen geven logijs soo lange hij wercken sal int huijs vande
voors. fabrijcke, wel te verstaende, dat aende voors, somme sullen conten die
materialen oft steenen ende figueren jnde fabrijcke oft kercke voors. wesende, op
behoorlijcke estimatie daer aff te doene, ende aengaende de reste vande zelve somme
van Xm voors. gulden, sal den voors. meester Abraham daeraff promptelijck betaelt
wordden twee duijsent Rijnsgulden eens, ende voorts alle weken soo veel als de
werck luijden die hij totten voors. wercke sal employeren, sullen verdienen, daer
voor eensamentelijcke voor allen de voors. conditien ende gebreken die dijen
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aengaende souden moghen vallen, de voors. Mr. Abraham ende sijn huijsvrouwe
henne persoonen ende goeden sullen verbeuren, ende alsulcke cautie stellen, als sij
hebben gedaen aende heeren vanden Capittelen van Atrecht volgende het contract
aengaende het doxael aldaer gestelt, gemaect, ende vande selve borchtochte doen
blijcken aleer hij eenich gelt sal ontfanghen. Ende hebben partijen voors. jnde voors.
qualitijt met tvolbringhen van desen verbonden, te wetene de voors. fabrijckmeesters,
die goeden der fabrijcke, ende de voors. Mr. Abraham sijne goeden, ende anderssins
naer uuijtwijsen ende cautie hier vore gheruert. Aldus ghedaen ten huijse vanden
voors. fabrijcken, ende in kennisse der waerheijt hebben de voors. partijen dit
onderteekent op dage ende jaere voors.
WILLEM FIERENS. ABRAHAM HIDEUX(1).
STEV. V. CRAESBEKE. ANTH. VANDER HERT.

(1) Men kan gemakkelijk dien voornaam en dien familienaam vinden in het naamcijfer dat de
kunstenaar hieronder afteekende: ME; in deze M, eene A en eene lijn die, met de twee beenen
van de M, eene H uitmaakt. in de E ziet men de trekken van eene B en eene R. Men leest in
dit cijfer gemakkeiijk: ABRAHAM, en ook: HIDEUX.
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II. De Predikstoel der Sint Michielskerk te Loven
Geteekend door Thibaut, en gebeeldhouwd door Duray. 1765-1767.
Medegedeeld door J.F. Kieckens, S.J.
DE Archieven der Sinte Goedelenkerk van Brussel bevatten de volgende oorkonde
die als tegenstuk kan dienen voor 't geen wij hier hebben doen kennen nopens den
tegenwoordigen predikstoel van dit heiligdom:
‘Conditien ende Voorwaerden op dewelcke den Eerw. Heere Van den Boom,
Canoninck, Cantor ende Geestelijcken Fabryckmeester der Collegiale kercke van de
H.H. Michaël ende Gudila binnen dese stadt Brussele is aenbestedende eenen nieuwen
te maecken (sic) Predickstoel in de voors. kercke door Jr Simon Joseph Duraij Mr
Beldtsnijder binnen dese stadt, alhier present ende het voors. werck aennemende, op
de naervolgende conditien.
In den eersten sal den aennemer den voor-
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schreven Predickstoel beginnen van onder met de verbeldinge van de Vier
Evangelisten levensgroote.
Item de Cuijpe sal moeten hoogh sijn seven voeten uuijt den grondt ende van
binnen vier voeten vijff duijmen hoogh, ende moet wesen vijff voeten acht duijmen
diameter, ende op de selve Cuijpe sullen gesneden worden vier Bas relieven
representerende Onse Lieve Vrouwe, Sr Michiel, Ster Goedele, ende d'andere hem te
assigneren bestaende in halff Lijven.
Item van op de Cuijpe tot aen den hemel moet wesen vier voeten en halff hoogh,
ende den hemel moet sijn thien voeten Diameter, onder welcken sullen worden
gemaeckt twee termen den hemel dragende, als oock den H. Geest met sijne straelen,
ende een Crucifix.
Item op den voors. hemel sal den Aennemer maecken, sesse Crollen waerop sullen
sitten sesse kinderkens spelende met de Coorde, alles volgens de teeckeninge
gemaeckt door Jr Thibaut architect, alhier gesien, volgens welcke teeckeninge den
aennemer sal moeten maecken een model in potaerde.
Item sal den aennemer moeten doen maecken alle de schrijnwerkerije ende
timmeragie tsijnen coste ende leveren allen het houdt noodigh tot den geheelen
predickstoel met de courbe trappen, vant beste Hollandts schrijnhout, sonder weeren,
speck ofte andere gebreken, van een couleur ten naesten beijde, ende voorders alles
leveren dat sijnen stijle en schrijnwerkerije is raeckende, alleen uuijtgenomen allen
het ijserwerck ende de twee eerste trappen, die sullen moeten sijn van blouwen steen,
welckers becostinge sal staen ten laste van den Eerw. Heere Van den Boom als
aenbesteder, sonder meer, alle
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welck voors. werck ende conditien den voors. Jr Duraij Mr Beldthouder is aennemende
te leveren ende te volbrengen, binnen den tijde van twee jaeren te weten tegen de
maendt van Julij 1700 sevenensestigh voor de feeste van het Alderh. Sacrament van
Mirakele 1767, ende waervorens hem sal betaelt worden de somme van twee duijsent
sesse hondert guldens courant gelt, in vier payementen, te weten het eerste comptant,
het tweede als het werck sal halff gemaeckt sijn, het derde als hij het selve sal
beginnen te stellen, ende het vierde ende laste payement als allen het voors, werck
loffelijck ende behoorlijck ten contentemente van partijen sal gestelt sijn, ende
ingevalle van geene behoorlijcke voldoeninge, sal het voorschreven werck door
Experten gekeurt worden ten coste van den gebreckelijken. Aldus gedaen ende
gepasseert binnen Brussele in den huijse van de Fabrijcke den eersten Julij 1765.
J.J. DURAIJ.
P. VAN DEN BOOM.’
Vier kwijtbriefjes door Simon Josef Duraij eigenhandig onderteekend, doen ons
kennen dat de beeldhouwer zijn eerste ‘payement’ ontving den 18 Juli 1765. Zijn
werk half afgemaakt zijnde, trok hij zijn tweede den 5 September 1766. Zijn derde,
van 700 gulden gelijk de voorgaande, werd hem geteld den 30 Mei 1767, toen hij
volgens de voorwaarden, den predikstoel in Sinte Goedelen begon te stellen. Eindelijk,
op 6 October van 't zelfde jaar, alles goedgekeurd zijnde, werden hem de 500
overblijvende gulden ter hand besteld, hetgeen de 2600 gulden hem beloofd
uitmaakten. Deze som van uitgave moest nochtans tot 3329 gulden 18 stuivers opklim-
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men om de werkzaamheid te bekostigen van andere werklieden, zoo als metsers,
grofsmeden, steenhouwers enz. Meester Thibaut, bouwkundige, die met het teekenen
van drie verschillige modellen gelast was geweest, kreeg voor zijn loon 105 gulden
daarvoor. De geheele rekening, door kannunik P. Van den Boom afgeteekend, eindigd
in dezer voege die klaarlijk bewijst dat hij zelf gansch de uitgave mildelijk had willen
bekostigen:
‘Ende den ontfanck hier vorens beloopt ter geleijcke somme. Dus effen ende quijte.
Aldus dese Rekeninge gedaen, gehoort ende gesloten binnen Brussele op den 20
November 1767.’ (Archief van Sinte Goedele, kas 3, schap 1, no 57.)
Tien jaren nadat Duraij dien nieuwen predikstoel geplaatst had, werd zijn gewrocht
afgebroken om wederom opgemaakt te worden in de voormalige Jezuitenkerk - nu
Sint Michiel - te Loven, in de plaats van het bekend meesterstuk van Hendrik
Verbruggen, waarover wij hier onlangs gehandeld hebben.
Wij sluiten met eenige aanteekeningen nopens kanunnik Van den Boom, ontleend
aan het handschrift van kanunnik De Bleye (Burgond. Bibl. n0 16575):
Joannes Bernardus Van den Boom was kanunnik der vijfde prebende van Sinte
Goedelen, licenciaat in beide rechten, apostolische notaris en groote weldoener der
kerk en der armen. Zijn grafschrift leert ons dat hij zijn kanunnikaat 58 jaar bezat,
dat hij 33 jaar Cantor, en 32 jaar aartspriester was, en 22 jaar Synodaalsche rechter.
Hij beval dat men zijn lichaam zou ter aarde bestellen aan den voet van den
predikstoel, met dit opschrift op een blau-
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wen steen, waaruit blijkt dat hij in den Heer ontsliep op 30en December 1769, in den
ouderdom van 81 jaren:
Hic lacet
Joannes Bernardus
van den Boom
J.V.L., qui vivens et post
mortem Ecclesiae huic
et pauperibus munificè
bene fecit.
obiit 30 Xbris 1769, aetatis 81
Canonicatus 58, Cantoratus 33, Archipresbyters 32
Judicis Synodalis 22.
R.I.P.
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Dichtkunst, letteren.
Mr Joachim Baecx.(1)
door J.H. Hofman.
IN het groot steekspel, dat op het terrein der vrije kunsten te Leuven jaarlijks placht
gehouden te worden, traden ten jare 1550 mede in het krijt twee kloeke jonge mannen,
beide genaamd Jan Baecx, de een geboortig van Osch in de Meierij, de andere
herkomstig van Antwerpen. Het schild van dezen was vastgehecht aan ‘de Borch,’
dat van genen hing uit aan ‘de Valck’; doch geen van beiden kwam ons dicht genoeg
onder

(1) De naam wordt zeer verschillend geschreven: Baex, Baecks, Baecx, Bacx, Baexen, Baxen,
Baexius, Baxius, ook van Baecx. In het Utrechtsche Placaatboek, II bl. 1060-1, waar berichten
over den vader werden geleverd, heet hij immer Baex of Baecx: in de transport-boeken der
stad Utrecht, op 26 Juli en 5 Augusti 1592. en 7 Juni 1593, bij geldbelegging door zijne
kinderen gedaan, wordt hun naam veelal van Baecx geschreven. Een huwelijk in 1595, voor
den burgerlijken stand te Utrecht gesloten, staat geboekt als volgt: ‘Jan, Mr Gijsbert Lap van
Waveren doctor in de medecinens zoen, ende Joffer Barbara, Mr Jan Baexen dochter.’ Volgens
van Heussens getuigenis zijn ze van adel; doch of ze verwant zijn met de Baexens van
Coninxvrij, Harmelen en Carsbergen, heb ik niet kunnen onderscheppen.
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het oog, om te kunnen onderscheiden of het op zilver een rooden leeuw voerde, of
op sabel drie kwasten van goud(1). Een van hen, naar we vermoeden de Antwerpenaar,
verwierf straks den graad van ‘Meester’ en werd griffier van leenen in het sticht van
Utrecht; we vonden hem in deze betrekking op 8 December 1559 en vervolgens tot
zijn dood, op 6 Mei 1576; tevens was hij, althans in Febr. 1566 en vervolgens,
geheimschrijver des Hoves van Utrecht(2). In de beroerten, die ons vaderland teisterden,
toonde hij zich een ijverig voorstander van 's Konings rechten en werd als zoodanig
op 22 Mei 1567 voorloopig aangesteld tot rentmeester der verbeurde goederen des
heeren van Brederode in het kwartier van Vianen. Aan ‘jonfer’ Anna Scholten zijne
gade, die hem overleefde tot in 1616, liet hij o.a. twee zonen en drie dochters na, die
we den lezer nog even hier voorstellen:
a) Joachim Baecx, over wien aanstonds nader.
b) Cornelis Baecx, geboren omstreeks 1569, nog levend in 1643, en dan genoemd
Cornelis Baecx van der Tomme; eene dochter van dezen is vermoedelijk Barbara
Baecx, die in 1611 dispensatie behoeft voor haar huwelijk met Agapito Nigrone.
(Dodt van Flensburg, Archief, VI. 247.)

(1) REUSENS, Promotions, bl. 161 en 164.
(2) Hij had eene zuster Maria Baecx, die de gade werd van Mr G. Schryvers, sedert 1548 griffier
en sinds 19 Juli 1574 buitengewoon raad in het Hof van Utrecht. Allicht behoort ook tot
zijne verwantschap Jan Baecx uit Rethy, die in 1556 te Leuven deelnam aan den grooten
wedstrijd in de vrije kunsten en later pastoor werd van Rumst, aan den Rupel, benoorden
Mechelen. (REUSENS, Promotions, bl. 199.)
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c) Margareta Baecx, geboren omstreeks 1572, nog levend in Juni 1593.
d) Magdalena Baecx, vermoedelijk getrouwd met een Ruysch, wijl Hendrik en
Hubert Ruysch, gebroeders, in 1628 hare erfgenamen zijn.
e) Barbara Baecx, op 5 Juli 1595 getrouwd met Jan Lap van Waveren Gijsbertsz.
Hij stierf te Utrecht in 't begin van Juni 1624 en op 2 Januari 1627 staat onder
de begravenen in den Dom aldaar geboekt ‘Joff. Barbara Baex van der Tommen,
wed. van zal. Jan Lap van Waveren, nalatende mundige kynderen’, als Joffer
Maria, Mr Jan en Mr Gijsbert Lap van Waveren. Deze laatste mag worden
geroemd als een der vroedste navorschers onzer kerkelijke geschiedenis en
oudheden.
Joachim, naar allen schijn de oudste zoon, te Utrecht geboren op St-Laurens van
het jaar 1562, werd opgeleid voor het heilig priesterschap. Zijne voorbereidende
studiën heeft hij allicht gedaan aan de Hieronimus-school, in zijne geboortestad
roemruchtig geworden door het onderwijs, dat de Fraterheeren daar plachten te geven.
Zijn hoogere vorming ontving hij te Rome, waar hij de huisgenoot mocht zijn van
den vermaarden ‘dottore Navarro’. Onze getuige hiervoor is Mr Arend van Buchel,
die schrijft: Romae aliquandiu vixit domesticus Doct. Martini ab Azpilcueta(1), quem
Doctorem Navarrum vocant. Inde domum reversus, presbyter factus Romanae
religionis, cum ea in Foederato Belgio aboleretur, ipse in Brabantiam se contulit.(2)
Op dien

(1) In het handschrift stond hier: Asplicuela.
(2) Te Rome heeft hij een tijdlang in huiselijken kring samengeleefd met Dr Marten van
Alzpilcueta, gemeenlijk de Navarreesche Doctor genoemd. Vandaar naar huis wedergekeerd,
werd hij priester van den Katholieken godsdienst, en wijl deze in de Vereenigde Nederlanden
werd afgeschaft, vertrok hij naar Brabant. - A. VAN BUCHEL. Vitoe eruditorum Belgicorum,
bl. 159, in handschrift bewaard ter rijks-bockerij te Utrecht. Zie Catalogus Codicum
Manuscriptor. no 838. De vriendschapsbetrekking, waarin A.v. Buchel stond tot Mr Gijsb.
Lap van Waveren, oomzegger van Jo. Baecx, strekt ten waarborg, dat zijn bericht hier uit
eene goede bron is gevloeid.
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beroemden Navarrees, als den geestelijken vader van onzen Joachim, dienen we een
wijle de aandacht te vestigen.
Hij was volgens F.X. de Feller en A. Butler een broeder van Maria Azpilcueta,
bekend als de moeder des Heiligen Franciscus van Xavier. Toen deze Heilige in 1541
zijn groote reize naar de Indiën zou aanvaarden, wilde de doctor zijnen neef
vergezellen en met hem aan de bekeering der heidenen gaan arbeiden. Maar de
krachten zijns lichaams, die zeer tenger waren, stonden niet in evenredige verhouding
tot de grootheid van ziel, die in hem leefde; hij moest zich vergenoegen met in zijn
Manuale op te teekenen: ‘Ik zou daar (in de Indiën) mijne dagen hebben geëindigd,
had Xaverius om wille van mijn leeftijd (vijftiger ongeveer) niet geoordeeld, dat de
vermoeienissen van het zendingswerk mijne krachten te boven gingen.’
Hij bleef dus hier in het Westen, bekleedde met roem een leerstoel zoo te Salamanca
als Coimbra en toog een kleine wijle vóór het jubeljaar 1575 naar de hoofdstad der
Kristenheid. Hier vestigde hij zich onder aan de helling van Monte-Pincio en gaf er
kosteloos op hoogst vriendelijke wijze zijne rechtsgeleerde adviezen. Spoedig werd
hij geroepen
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om zitting te nemen in de hooge vergadering der Poenitentiarie en verkreeg daar
straks een grooten invloed. Zijne eenvoud en heiligheid verwierven hem de achting
van allen, die met hem in aanraking kwamen. In gebed en studie en werken der
liefdadigheid sleet hij zijn voorbeeldig leven. Bijzonder trok hij veler aandacht door
zijn gulle mildheid jegens de armen; 't viel zelfs in het oog dat zijn muildier uit eigen
beweging stilstond, zoodra een arme hem naderde. Hij overleed den 21n Juni 1586
op den hoogen leeftijd van 94 jaren en werd begraven in St-Antonio der Portugeezen
aan de via della Scrofa. Zijn geleerde en deugdelijke werken zagen te zamen het
licht, in 6 folio deelen, eerst te Lyon in 1597, vervolgens te Venetie in 1602, daarna
te Keulen in 1616. Kardinaal J. Bona getuigt ervan, dat ze door aller handen gaan,
hem zelven ten roem en den lezer ten nut. Ook Kardinaal R. Bellarmino verkondigt
zijn lof (De Scriptor. Eccles. bl. 313) en roemt hem als een doorgeleerd en zeer
vroom man.
Een zeldzaam voorrecht gewis, zoo een jongeling, die de studie liefheeft, mag
samen wonen met zulk een grijsaard en de vruchten plukken van zijnen omgang. 's
Heeren Joachims studie te Rome viel blijkbaar in de laatste levensdagen van den
meester; allicht was het verscheiden van dezen de reden, waarom de leerling Rome
verliet, voor dat hij het doel zijner studiën had bereikt. Deze zal hij straks wel voltooid
hebben in de zuidelijke Nederlanden; want hier in het Noorden had de even looze
als verderflijke Unie van Utrecht alle katholiek leven vertrapt en, zooveel zij kon,
vernietigd. Doch nader aanwijzen, waar J. Baecx zijne studiën voltooide, waar hij
den titel won van ‘Magister’
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later door hem gevoerd, waar hij de priesterwijding ontving, dit kunnen we niet, bij
gebrek aan bescheiden. Ons vermoeden echter valt op Mechelen, den zetel van het
aartsbisdom, het brandpunt van het kerkelijk leven in die gewesten; ook meenen we
dat hij daar familie-betrekkingen had; want Dr Adriaen Baecx professor te Leuven
en de dochter zijns broeders, gehuwd met Dr Valerius Andreas, waren afkomstig uit
Mechelen en vermoedelijk zijne verwanten(1); Valerius Andreas althans noemt Mr
Gijsbert Lap van Waveren, oomzegger van heer Jo. Baecx, zijnen maag van de
spillezijde (cognatus). (Zie ook hierover Hist. Genoot., Berigten, I.I. bl. 30.)
Waar de jeugdige priester werkzaam was in de eerste jaren na zijn heilige wijding,
bleek ons evenmin. Bij gissing echter zijn we voor Brussel; want daar gaf hij bij J.
Monmart zijne twee eerste godvruchtige werkjes in het licht. Zijn oudste geesteskind,
verschenen in 1599, droeg een Fransch gewaad en voerde ten titel: ‘Le Ramon, ou
la Purge de la conscience.’ Hebben Burman (Traject Erudit. bl. 13) en v. Heussen
(Batav. Sacra II, bl. 127) niet gefaald, dan moet in 1610 een tweede en in 1616 een
derde druk van dit werkje zijn verschenen. Het andere kind, eerzaam in een Dietschen
rok gekleed, zag het levenslicht in 1610 en droeg tot naam: ‘Den Taelman ende
Voorspraecke van alle simpele oprechte Catholycke menschen.’ Doch een wijle voor
deszelfs geboorte was de vader naar de Vereenigde Nederlanden teruggekeerd.
Sasboud Vos-

(1) Misschien behoort ook tot zijne maagschap de Mechelaar Romboud Backx, zoo algemeen
bekend om zijne prediken, onder grooten toeloop gehouden in de Lieve-Vrouwenkerk te
Antwerpen.
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meer, de apostolische vicaris, die vol was van teedere zorg voor zijne hem
toevertrouwde kudde en menigmaal ter regeling van zaken bij Zijne Hoogheid den
Nuntius te Brussel kwam, zal hem daar hebben opgespoord en het deerlijk gebrek
aan herders hem zoo dringend hebben voorgesteld, dat hij na de sluiting van het
Twaalfjarig Bestand in vromen ijver weer naar ons Noorden toog. In het voorjaar
van 1610 vestigde hij zich binnen Utrechts veste, allicht bij zijne moeder die nog
leefde, en liep van daaruit naar buiten, om zorg te dragen voor de Katholieken op
het land.
Sinds eenige jaren had zich hier onder de priesterschap een kring gevormd, die de
handen vroom ineen sloeg, om zorg te gaan dragen voor het zielenheil van de weinige
in Zeeland overgeblevene, zoo erg verlatene Katholieken. Maar de vervolging woedde
er hevig, en een nog bitterder vijand vertoonde zich in de Zeeuwsche koortsen. Vijf
kloeke arbeiders waren achter elkander erdoor aangetast en afgestreden; één zelfs
boette het leven erbij in. 't Wederhield echter Mr Joachim niet, om zich mede te
scharen in dien kring van mannen des offers en moedig te deelen in hunne gevaren.
Straks toog ook hij op zijne beurt naar het onherbergzame land: van den
geloofsvervolger werd hij er niet erg gehinderd; maar de andere vijand greep hem
zonder genade aan en teisterde hem dermate, dat hij, helaas, met een langdurige
ziekte wederkeerde naar de stad zijner geboorte.
Hier werd op 15 October van het jaar 1611 de arbeid der Utrechtsche priesterschap
nader geregeld en haar werkkring omschreven. Die van Mr Joachim, na zijn herstel,
lag buiten de vesten, ter Tolsteegs-
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poort uit, en liep zuid- en zuid-westwaarts over de moerstreken, uit het slik der
rivieren eens opgerezen, over Jutphaes, Vreeswijk, Ysselstein, Benschop. enz. tot
Schoonhoven toe.(1) Vermoedelijk was hij hier, voor een deel althans, de
plaatsvervanger van heer Dirk van Eck, den ouden pastoor van Honswijk, die zich
daar zoo kloek op zijn post handhaafde, wijd in het rond zijne hulp verleende, doch
omstreeks 1609 afgestreden onder zijn schild neerzeeg.
Dat Mr Joachim zijnen voorganger zich waardig zou toonen, beloofde reeds zijne
lijfspreuk: ‘Hic amo excubias’: ‘Hier sta ik met lust op de wacht,’ eene toespeling
vermoedelijk op zijnen naam Baecx, dien hij door den vereerden Navarrees, zijn
ouden meester, ongeveer als ‘Waecx’ had hooren uitspreken. Dag en nacht bleef hij
waken ter hoede van 's Heeren kudde. Zijnen ledematen gunde hij nimmer de zoete
rust. Geen dag bijna ging voorbij, hoe ruw en woest het weer mocht zijn, of heer
Joachim was uit de stad en toog, meestal te voet, eenige mijlen ver onder de zijnen
in het rond. (Archief van 't Aartsbisdom Utrecht, I. 210.) Dikwijls sleet hij drie nachten
achtereen, met het brood des levens in dubbelen zin voor zijne trouwen te breken.
Liet de slaap onverbiddelijk zijne rechten

(1) Casp. Burman, die (Traject. Erudit. bl. 13) op gezag van v. Heussen beweert, dat heer Jo.
Baecx vervolgens nog pastoor was van de Roomschen onder St-Geerte te Utrecht, heeft
blijkbaar niet klaar uit de oogen gezien, toen hij van Heussen opsloeg. Want deze zegt
uitdrukkelijk (Histor. Episcop. I. bl. 90): non quidem S. Gertrudis pastor, sed operam rusticis
in fodinis impendens. - Doet het u geen pijn aan het oor, als ge meer dan eene eeuw later het
valsche liedjen van Burman nog hoort nazingen door B. Glasius, A.J.v.d. Aa enz.?
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gelden, dan was een scheepszeil hem voldoende, om daarin gewikkeld, eenvoudig
op den grond gestrekt, der vaak zijnen tot te betalen. Hij wist dat de adel des bloeds
den bezitter daarvan verplicht tot groote daden. Hij kweet zich van dien plicht, niet
in den kleingeestigen zin van de slaven der gulden wereld, maar in de breede opvatting
van de groote dienaren Gods, die het offer van geheel zich zelven brengen, alom en
op allerlei wijze. Met het landvolk, aan zijne hoede toevertrouwd, wist hij om te gaan
zoo eenvoudig en ongedwongen, als sproot hij uit hun midden; niettemin sprong de
adel des bloeds, hoe recht en slecht hij daar mocht verschijnen, voortdurend in het
oog. Dit oog aanschouwde met gretigen blik als een wedstrijd van de wijsheid met
den eenvoud, van de wetenschap met den ootmoed, van den begaafden spreker met
den bescheiden zwijger. Op 13 Februari 1613 getuigde Mr Jan Wachtelaer, de
rechterhand van den Apostolischen Vicaris: ‘Baex preekt voor het volk met zooveel
beleid en gemakkelijkheid, dat ge meenen zoudt, dat er een geest spreekt uit zijn
aangezicht en mond.’(1). Door vasten en waken kastijdde hij zich voortdurend.
Misschien gewerd hem hierdoor de zegen van boven, ter bijzondere hoede tegen den
Calvinistischen speurhond, die aanhoudend den neus in den wind placht te houden,
om een gehaten ‘Paep’ op het spoor te komen. Toch moest ook hij aan den vervolger
straks den bitteren tol betalen. 't Viel voor onder Ysselstein, waar hij binnen twee
dagen tijds

(1) Aldus naar de verdietsching in Bijdragen v.d. Geschied. v.d.R.K. Kerk in Nederl., bl. 78.
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tweemaal door den Drost onder zijn heilig dienstwerk werd overvallen.
Met dat al waren de vruchten van zijn vromen arbeid recht gezegend. Zie hier wat
de hoogwaardige Philips van Rooveen, de tweede der Apostol. Vicarissen, in zijn
verslag van de lente des jaars 1622 daarover meedeelt: De baronnie van Ysselstein
met Polsbroek, Benschop, Capelle, een wijde omtrek in die streek, voorheen gansch
opgevuld met de ergste bedorven ketters (Wederdoopers), werd sedert eenige jaren
ontgonnen en verzorgd door Mr Joachim Baecx, een man van Apostolischen geest.....
en wordt thans bediend door Mr Jillis Haefacker, een zeer getrouw en ijverig werker;
met gevolg dat ge nu den oogst van voortreffelijke Katholieken daar niet zoudt kunnen
tellen. (Archief van 't Aartsbisdom Utrecht, XX. 361). Ook getuigt Caspar Burman
(Traject. Erudit. bl. 13), dat heer Baecx bij de ‘Papisten’ hoog stond aangeschreven
om den vurigen ijver, waarmede hij den voorvaderlijken godsdienst verdedigde. Dit
slaat ook in 't bijzonder op zijne pennevruchten, waarvan wij er reeds twee vermeldden
en nu de rest laten volgen:
‘Den Waerom van veele Heretycken en van vele quade Catholycken.’ 's
Hertogenbosch, 1614.
‘Ban van alle Hereticken, Politicken off sandgrondighe Catholycken.’ Antwerpen,
bij Franchois Fikaert, 1616.
‘Bereydinghe tot 't gebet; item een Rosecransken, begrijpende d'articulen van 't
leven ende lijden Ons Heeren.’
‘Sekere nieuwe geestelycke Liedekens; sekere saecke, die alle slechte menschen
moeten weeten.’
‘Exhortatie totter Penitentie D(i)on. Carthusiani,
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achter Spiegel van de lieffhebbers des werelts D. Carthus.’
Aldus volgens de opgave, onder het hoofd Opera Joachimi Baexii presbyteri,
gedaan door des schrijvers oomzegger, den vroeden geschied- en oudheid-vorscher
Mr Gijsbert Lap van Waveren, in zijne Adversaria I, op het derde blad van achteren.
Het laatste bericht, door ons gevonden vermeldt, dat de vrome priester op 24
September (4 October) 1619 werd opgeroepen naar een beter leven.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

123

Oud-Vlaamsche gebeden,
medegedeeld door Jan Broeckaert.
NAAR aanleiding van het opstel des heeren G. DUFLOU, voorkomende in den vijfden
jaargang der nieuwe reeks van de Dietsche Warande, 1892, bl. 274 en vlgg., en van
het daarbij afgedrukte uit een handschrift der XVIe eeuw, meenen wij den liefhebberen
der Oud-Nederlandsche letteren aangenaam te zijn met hun, op onze beurt, een drietal
uittrekselen van een in ons bezit zijnde handschriftelijk gebedenboek, behoorende
tot de eerste helft der gemelde eeuw, mede te deelen.
Wij gelooven niet dat een enkel dier stukken door den druk ooit werd bekend
gemaakt. In de Bibliographie der Middelnederlandsche taal- en letterkunde van
PETIT vonden wij er althans geene melding van, terwijl in het onlangs door Dr DE
GHELDERE uitgegeven Ghetiden Boec een gebed in den aard van het volgende, noch
de beide biechtoefeningen zijn aan te treffen.
O almueghende God, ghedanct, ghelooft ende ghebenedijt moet ghi zijn vander
gratien die ghi mij verleent hebt dat ic een kersten mensche gheworden ben, ende
dat ic mijn vijf sinnen behouden hebbe;
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ende dat ghi mij ghesondheit verleent hebt. O almueghende God, ic biddy om hu
gratie: sonder u gratie en mach ic die haestighe doot niet ontgaen; sonder u gratie en
mach ic die maledictie niet ontvlien. O helighe maghet Marie, Gods moedere, wilt
den almueghenden God voer mij bidden.
O helighe sent Anne, wilt den almueghenden God voor mij bidden. O alle ghi
helighe apostoliken mannen, wilt den almueghenden God voor mij, aerme sondighe
creature, bidden.
O alle helighe santen ende santinnen, wilt den almueghenden God voor mij bidden.
O almueghende God, ic bidde om mijn daghelicx broot, want niemant en mach
mij verleenen in dese weerelt noch uuter weerelt, heere God, dan ghi; maer eylacen,
lieve heere God, ic en bent niet weerdich dat icker omme bidde.
O almueghende God, ie bidde u om gheluck ende om ghetidich weder.
O lieve Heere, wat gheluc hebdy mij verleent dat ic niet vermoort en ben; ghedoot
en ben; haestelic ghestorven, verdoempt en ben ten eeuwighen daghe; dat es, o Heere,
een groot gheluc voor mij.
O almueghende God, ic biddij voor alle mijn generatie dat ghijse wilt bescermen
ende bewaren ende verleenen haerlieder ziele salicheit, ende principalic alle die mij
aengaen.
O almueghende God, ic biddy voor alle mijn vianden en voor alle de ghene daer
ic oijt sonde mede dede, dat ghi onse sonden, o lieve Heere, vergheven wilt.
O almueghende God, ic biddy om pais in mijnen tijt; lieve Heere, hebbic uwen
pais, die vianden vander weerelt noch vander hellen en moghen mij deeren noch
hinderen.
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O almueghende God, ic biddy voor alle die aerme sondighe zielen die daer ligghen
ende doen penitentie voor haerlieder sonden, dat ghij haerlieder sonden vergheven
wilt, principalic alle mijne lieve vrienden zielen.
O almueghende God, ic biddy dat ghij mijn ziele ende lijf bewaren wilt naer uwen
eyghen wille.
O almueghende God, ic en can warachtich niet bewaren.
O almueghende God, ic bidde u om verghevenesse van alle mijne sonden, want
ic hebbe ghesondicht tot in die hoocheit van den hemel, tot in die alder diepste van
uwer zielen, tot in die gront van uwer herten.
O Heere, wilt mijnder ontfermen, in uwen handen bevele ic mijn ziele ende mijn
leven ten eeuwighen daghe; doeter mede dat u belieft.
O almueghende God, als mijn ziele ende lijf moeten scheiden van deser weerelt
ende dat ic mij selven sal moeten presenteren voor uwe rechtvaerdighe iusticie, ic
biddy om u gratie, dat ic mach regneren met U daer boven in den hemel ende met
alle u vrienden, daer eeuwich pais es sonder eijnde. Amen.
Hoemen biechten sal van die vij dootsonden ende al dat daer toe behoort.
Wij zouden dit opstel in onzen tijd met het woord Biechtspiegel, onderzoek van
het geweten, bestempelen, ofschoon het in eenen epischen of verhalenden vorm is
gegoten. Bij voorbeeld: de sprekende persoon beschuldigt zich ‘verstoort te hebben
geweest op zijnen man ofte huysvrouwe, evenkerstenen’ enz.
Verder heeft hij alle mogelijke zonden bedreven.
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Ook zulke die hij niet wil ‘bescrijven om der eerbaerheyt wille’.
Ziehier den tekst.
Ic geve mi sculdich dat ic ghezondicht heb tegen minen Heere ende God in eenich
vanden dootzonden. Ten eersten in hoovaerdicheyt, in woorden, ghedachten ende in
wercken, dat ic mij zelven verheven heb ende van ander menschen ghezien ende
ghehoort heb willen zijn.
Ic heb vermetel ende pompoos gheweest in woorden ende wercken ende heb idel
glorie metter herten gehadt. Van myn rijcdom, edelheyt ende schoonheyt heb ic mi
vermeten ende beroemt ende ander menschen versmaet, die dat niet en hadden. Die
ordinantie vander heyliger kercken en heb ic niet geacht, en heb ghesproken metten
genen die in den ban waren; die beneden mi waren heb ic versmaet; die boven mi
waren heb ic ghehaet; die mij ghelijc waren heb ic bemint. Mijn eygen wil wilde ic
altijt gedaen hebben ende wilde altijt recht hebben; ic ontsculdichde mij en
besculdichde andere; ic en heb God niet dancbaer geweest oft den menscen van al
tgoet dat my van hen gesciet is.
Ten ii geve ic mij sculdich in ghiericheyt, want onmanierlijc ende boven minen
staet heb ic begeert rijcdom, eere oft beneficien. Anderlieden goet heb ie bij mij
gehouden ende mijnen wille daermede gedaen. Uut giericheyt heb ic gelaten mijnen
even mensce aelmoessen te deelen diet van noode hadden. Ic heb met menigerande
spel gespeelt ende met teerlingen gedobbelt, uut giericheyt, des sondaechs ende
heylichs daechs. Ic heb om gelt, om eere ende beneficie te vercrigen gelogen, vlasce
brieven
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gescreven, bedrogen, gewoeckert, gerooft, gestolen, gekeven, gesworen, gevochten,
valsce vonnissen gegeven.
Ten iij kenne ic mij sculdich in onsuyverheyt in gedachten, in woorden, in wercken
met mij zelven oft met ongeorloofde persoonen, in hantieren, omhelsen oft cussen
oneerlic. Of in mijnen huweliken staet heb ic oneerlic, onbehoorlic ende onbegripelic
geweest. Al en heb ic metten wercken geen overspel oft onsuyverheyt gedaen, ic
hebt metter herten geconsenteert. Hier beraet u cortelijc ende eerbaerlijc met uwen
bichtvader, want in den huweliken staet mogen man ende wijf tsamen in vijf manieren
dootsonden doen, dwelc ic niet en bescrijve om der eerbaerheyt wille.
Ten iiij geve ic mij sculdich in nidicheyt, dat ic uut nide die eere van minen
evenkersten ende zijnen goeden naem ende welvaren benijt ende behindert heb, oft
mijn beste daertoe gedaen heb met leugenen over hem te usieren. Ic heb mi ooc uut
nidicheit bedroeft in zijn welvaert ende verblijt in zijn qualic vaert, ende hem gehindert
ende verdruct daer ic coste ende mochte; ooc heb ic achterclap achter zinen rugge
gesproken, ende die mij daer af gesproken hebben die heb ic gaerne gehoort, ende
ic heb onvrede gemaect daer pays ende vrede was.
Ten v kenne ic mij sculdich in gulsicheit dat ic die vastendagen vander heiliger
kercken geboden niet gevast en heb; ic heb ie geten voor die ure ende tijt vander
maeltijt, ende somtijts sonder appetijt, meer tot genuecht des vlees dan tot nootdorst
der natueren. Spijse ende dranc heb ic so gulselijc genomen, dat ic daer af qualic
gevaren heb, ende mijn reden ende verstant verloren. Costelike spijse
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heb ic laten bereyden ende heb mijn genuechte daer in gesedt; ic heb somtijts spise
geten die niet behoorlic en was op dien dach uut dat gebot der heiliger kercken.
Ten vj heb ic gesondicht in gramscap dat ic dicwils verstoort heb geweest op mijn
man oft huysvrouwe, op mijn kinderen, mijn huysgesin oft mijnen evenkersten
mensce. Ic heb mij uut gramscap willen wreken oft wrake begeert dat mi misdaen
was, heb ic mijn herte gedragen uut gramscap ende en hebt niet willen vergeten ende
ic heb hem laten toe te spreken ende den wech gescout. Ic heb uut gramscap gevloect,
gesworen ende mijnen evenmensce gehindert in zinen persoon oft in zijn goet; ic en
heb ooc geen reden willen verstaen, maer ic heb willens en wetens tegen die waerheijt
gestreden; ic heb tweedracht gemaect ende heb meer metten eenen geweest dan
metten anderen.
Ten vij geve ic mij sculdich in traecheit, dat ic veel goedts versuymt heb daer ic
toe verbonden ende van mijne conscientie toe vermaent was; mijn penitentien ende
beloften die ic beloft heb, en heb ic niet oft zeer traechlic volbracht ende met
verstroijder herten heb ic mijn penitentie gelesen. Ooc heb ic ledich ende traech
geweest, ende heb mijnen tijt in zonden overbracht, ende al heb ic zomtijts wat goets
gedaen met cleyn devotie, met droefheijt, met scaemte, met idel glorie, ic heb
versuijmelic geweest te leeren dat ic sculdich ben te weten. In dese vij dootzonden
oft in eenich van desen, daer ic God in vertoorent heb, geve ic mij sculdich.
(Slot volgt.)
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Prentenboeken.
Eene heusche Waarschuwing.
door H.J. Biegelaar.
ER was een tijd in de geschiedenis van Noord en Zuid - wie weet het niet? - dat het
‘kleine volkje,’ de ‘lieve kleinen’, het lezen leerden op school, door hardop samen
te spellen. Indien men eene overlevering gelooven mag, zouden de jongens zoowel
vroeger die van Jacob van Artevelde als later die van Jan de Witt ‘erg baladig,’ óók
‘op school’ zijn geweest. 't Was in den tijd, toen ‘men’ nog geen plaatjes en prenten,
laat staan prentenboeken, had, zelfs niet voor de ijverigste kinderen uit den rijken
stand. Toch zijn de losse prenten, gelijk de volksverhalen, ‘overoud’. Zoo verkochten
o.a. reizende boekverkoopers, in 't jaar 1616, te Doornik, het portret van ‘den
Wandelenden Jood’. Maar, bedriegt het geheugen schrijver dezer regels niet, dan
kwamen pas tegen het einde der zeventiende eeuw de schoolplaten op. Was daarmede
het ijs gebroken? Wie kan 't zeggen? Hoe 't zij, de geschiedenis onzer dagen - nadat
voor 't eerst werk is gemaakt van kinderlezing, door den ‘Kinderbijbel,’ den Braven
Hendrik,’ ‘de Brave Maria,’ benevens bewerkingen

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

130
van oude, Fransche kinderboekjes, met ‘morale en action,’ - onze tijd kan wijzen op
ettelijke kinderboeken, met gitzwarte prentjes, met uit de hand gekleurde plaatjes,
op linnen en op papier. Daaronder zelfs prentenboeken met zoogenaamde
‘cromolithographiën’. Men heeft verder verzamelingen van sprookjes door vermaarde
dichters en taalkundigen; boekjes over geschiedenis, voor kinderen bewerkt;
geschiedverhalen voor jongens; ‘Levens’ van zeehelden, van groote vorsten enz.
voor kinderen opgesteld. Zelfs de dagpers begint de kinderen, en lang niet vruchteloos,
intepakken, en ‘kindertijdschriften’ van allerlei godsdienstige en staatkundige
belijdenis zien wij ontstaan. Heel lang schijnt het niet meer te zullen duren, dat de
‘kleine kinderen’ onderscheid zullen leeren maken tusschen wezenlijk artistieke en
niet artistieke boeken. De oude ongekleurde boekjes, als ‘Groote kinderen,’ de prentjes
van ‘Martijntje,’ van ‘Pikkebeen,’ van ‘Bonte Mietje,’ van ‘Piet, de smeerpoes,’ ‘'t
Schip ligt bijkans aan den wal,’ en dergelijken meer, deugen niet meer! Maar, de in
kleuren schreeuwende en jankende prentenboeken, waarmeê de ‘lieve kleinen’ het
nu moeten doen, deugen die wèl méér? Die wansmakige plaatjes, meerdeels van
uitheemsche herkomst, bederven de oogen. De invloed van prentenboeken, op den
smaak van kinderen, is, in waarheid, niet gering te schatten. De eerst ontvangene
indrukken, van lijnen zoowel als van kleuren, blijven den mensch zijn leven lang
bij. ‘Groote kinderen,’ weet ge u een meesterwerk in de musea van Noord- en
Zuid-Nederland - om er geen van andere landen te noemen - zóó levendig voor te
stellen als de plaatjes uit uwe eerste prentenboeken? Zijn ze niet, met al de
kleurschakeeringen, als
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in- en overgedrukt in uwe groote en kleine hersenen? Gij weet u goed te herinneren,
bijvoorbeeld, welken vorm Noord- en Zuid-Nederland, Italië, Rusland, Spanje,
Zweden en Noorwegen, de Duitsche Landen, enz. hadden, op uwe eerst gebruikte
schoolkaart, in uw eerste kaartenboek (atlas)? Er is dan ook bezwaar tegen vele, zoo
niet alle, nieuwerwetschgekleurde kaartenboeken voor de jeugd, al zijn ze ook nog
zoo duidelijk. De tijden zijn voorbij, en dát is ook maar goed, dat de heeren
onderwijzers, op school, de leerlingen op de vingers tikten of ook wel sloegen, met
een soort rietje; maar, geeft nu de kaartenteekenaar, aan de leerlingen, niet soms
stompen in de oogjes, om hen toch te doen onthouden, wáár bergketenen van naam
verwisselen en wáár valleiën beginnen? Wellicht zullen de kinderen dat tikken en
slaan vergeten, maar levenslang zullen zij blijven zien het tartend kopergroen, het
gierend rood, het morsig bruin. En wat al zijn zij ten laatste op school ‘mooi’ gaan
vinden: die onmogelijke, die verschrikkelijke ‘kleurvereeniging?’ Men gewent er
aan, bijna even als aan ransel.... Maar, striemen op de handjes, genezen ze niet van
zelf? En wordt wansmaak wel ooit genezen?
Hetzelfde geldt van wandkaarten, waarvan het doel is: een algemeen beeld te
geven, van de ondiepten langs de kusten, om het stranden van schepen op banken of
buitengronden te doen begrijpen, en te doen zien, de noodzaketijkheid van vuurtorens,
boeien, enz.; om grint- en zandgronden, duinen en andere heuvelgronden duidelijk
te maken. Hierbij teekent men groote steden naar omtrekken van platte gronden, van
vroegere vestingen, komvormige dorpen, andere die uitgebouwd zijn in de lengte,
enz.
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Om nu het begrip daarvan te verduidelijken, vertoonen de kaarten nog allerlei diepten,
vaargeulen, banken, dijken, uiterwaarden, hoogere gronden, binnendijksche landen.
Wat zullen nu de pogingen van teekenaars, die, in navolging van beroemde Engelsche
meesters, hun best doen, om, voor prachtprentboeken, het kinderoog te gewennen
aan schoone kleurschakeeringen en lijnen - wat zullen die pogingen baten, als de
heeren onderwijzers nog zouden komen aandragen met kaarten, afgrijselijk om te
zien, waarop de leerlingen, week in, week uit, dagelijks uren lang moeten turen?
Het spreekt van zelf dat kinderen de gekleurde kaarten en prenten altoos boven
de zwarte zullen verkiezen, al zijn die nog zoo schoon vervaardigd.
Mogen de onderwijzers dan zorg dragen dat niet van de eerste jeugd af aan de
smaak voor harmonische tinten bij de kinderen bedorven worde. Op den meester ligt
in dit opzicht eene groote verantwoordelijkheid, want met het onderdrukken van het
gevoel voor kleurschoonheid wordt eene edele zijde der kinderlijke ziel benadeeld.
De onderwijzers zullen deze opmerkingen zeker zoo goed aanvaarden als zij
gemeend zijn.
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Eyne Kostel arstedie(1).
Medegedeeld door F.v. Meyenn.
Als bijdrage tot de oude Gezondheidsregelen, uitgegeven door Dr. P. Alberdingk
Thijm, in de werken der Koninklijke Vlaamsche Academie, moge het volgende
voorschrift, in 't platduitsch, merkwaardig zijn.(1)
Int erste nemet starken etyck(2), I stoueken(3), I beker honnyghes vnde latet tosamende
seden(4) vnde schume dewyle(5) dar schum vp is, vnde don(6) denne(7) darto: I lot stotter(8)
moscaten, I lot muscaten blomen, I lot eyn..... encian, I lot holwordes(9), III lot wytten
tymptams(10), III lot brune aderwort(11), III lot klene duuelsbete(12), IIII lot beuergheyls(13),
I verendels lorberen(14), IIII lot machandelen(15); dyt alle gestot to puluere, sunder de
beghergheyl(16), de schal hele blyuen, vnde tosamende myt deme anderen puluer in
den etyck vnde honnyghe ghedan schole(17) gy laten seden vnder ener stulpen beth(18)
dat dat drudde(19) del is inghesaden(20), so schale(21) gy nemen vnde braden

(1) Eene kostelijke artsenij.
(1) Jahrbücher des Ver. fr. Meklenburgische Geschichte, 1893. bl. 23. Uit een hs. van 't klooster
Dobbertin, van omstr. 1500.
(2) azijn.
(3) stoveken, stoofken.
(4) zieden.
(5) gedurende dat.
(6) doen.
(7) dan.
(8) gestooten.
(9) Holwortel (Aristochia clematitis).
(10) Dictam.
(11) Naterkruid (Lysimachia nummularia); volgens anderen Adderkruid (De Bo: Ontzwelkruid),
Polygonum bistortum.
(12) Mors du diable, scabieuse, Succisa pratensis.
(13) castoréum; bij 't volk het geil van den bever.
(14) lauwrier.
(15) Jeneverbessen.
(16) bevergheyl.
(17) zult.
(18) (?).
(19) derde.
(20) ingekookt.
(21) zult.
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olde schosalen(1), de schole gy to puluer bernen vnde stoten laten vnde droch: en
krude seue s(ch) ychten(2), den myt deme anderen vpseden laten, znde laten denne(3)
X daghe stan, dat ydt volt(4), vnde denne dat klare dryncken, dat ys beter wen(5) golt
vnde eddele stene, wen(6) dat dunne affgheghaten(7) is, kane gy dat gruntschop(8) myt
etike vnde honnyge na der vorschreuen wyse wedder twe male vornyen(9).
G.G.

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

schoozolen, schoenzolen; worden te Kortrijk nog verbrand tegen smettende ziekten.
door een kruidenzeef ziften.
dan.
valt, bezinkt.
denn, dan.
wanneer. Het schijnt, de stafrijmzieke afschrijver hadde alree het tweede wen in het hoofd
en gelezen, als hij 't eerste (mis)schreef. Zoo zeggen de jongens ‘posternoster’ voor
‘paternoster’.
(7) afgegoten.
(8) grondsop; voorhanden in 't spreekwoord: Grondsop voor de goddeloozen.
(9) vernieuwen.
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Schilderkunst
De muurschildering en de onderkerk van Anderlecht.
door L.D.
VOOR eenige jaren ontdekte men in de dwarsbeuken der kerk van Anderlecht
muurschilderingen, welke er naar algemeene denkwijze door Italiaansche monikken
achtergelaten zijn: zij behooren tot de Italiaansche schilderkunst der XIVe eeuw.
Zij ontsnapten, helaas! niet aan het noodlottig gebruik dat in de XVIIe eeuw
heerschte. De kerk werd gewit en de prachtige schilderijen verdwenen.
De kunstenaar Franz Meert is er nu in gelukt ze weder te voorschijn te brengen:
men ziet er rechts de Gedaanteverandering, links, het Laatste Oordeel en St Christoffel
het kindje Jesus dragend; al deze schilderijen waren erg beschadigd.
Op den noordermuur heeft men schetsen gevonden welke de legende der H.
Nathalia voorstellen. Onder de vensters links ziet men die van den H. Guido, der H.
Alena, des H. Benedictus, den marteldood van den H. Erasmus.
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De kapel van het H. Sacrament is in twee deelen verdeeld; het eerste versierd met
oude muurschilderijen, en het tweede, onlangs hernieuwd, met schilderijen van
meester Franz Meert.
De crypt is het oudste gedeelte der oude kerk, gebouwd in de IXe eeuw; zij is
hernieuwd door den bouwmeester van Ysendijck. Het hoofdaltaar is op de oude
grondvesten aangelegd, links en rechts ziet men nog de steenen banken waar de
monnikken den koordienst verrichtten; de oude zijdealtaren bestaan ook nog, zij zijn
van zeer ouden bouwtrant.
In de eigenlijke kerk, die van 1470 dagteekent, vindt men nog twee beeldwerken:
De aanbidding der wijzen en den doek van H. Veronica voorstellend, alsook het
praalgraaf van Arnold de Hornes en zijner vrouw Margaretha van Montmorency,
heer van Gaasbeek, en dat van Jan van Walcourt.
Het is een gunstig teeken van onzen tijd dat meer en meer de overtuiging veld
wint, hoe het geld besteed aan het witten onzer kerken (voor Anderlecht betaalde
men in 1630 aan Jean de Garnier 175 Rijnsche guldens) smakeloos uitgeworpen was.
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Dichtkunst, letteren.
Een Kunstliefhebber.
Vertelling van H.W. Mertens(1).
DE meubels stonden reeds op straat aan den ingang van het huis in een afgelegen
hoek van Rome. De oproeper zocht met luider stem de koopers aan te lokken. Eenige
voorbijgangers bleven staan; maar zoohaast zij eenen blik op de te koop gestelde
voorwerpen hadden geworpen, zetten zij hunnen weg voort. Zelfs bedelaars gingen
voorbij zonder aan hunne nieuwsgierigheid te voldoen.
De oproeper, moe van het vergeefsche schreeuwen, zweeg en schudde het hoofd.
‘Wij zullen de kosten nauwelijks dekken, meester Caverdone, zeide hij tot een
neven hem staand grijs manneke. Ik vrees, dat in gansch Rome niemand arm genoeg
is om zich den rommel van de weduwe Pelegrino aan te schaffen. Al wat daar staat
kan u hoogstens dertig liren opbrengen.’
‘En zij is er mij honderd schuldig,’ schreeuwde

(1) Met goedvinden van de firma J.P. Bachem.
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het manneke, met zijnen stok op den grond slaande. ‘Honderd liren, Jacopo! Misschien
nog meer; want ik had vertrouwen in haren man, ik leverde hem olie, penseelen en
verwen, zonder er te veel voor te rekenen, Hoe kon ik weten dat hij zou sterven
vooraleer hij mij betaald had; ik ben te goed van vertrouwen geweest. Gij ziet wat
die vent mij tot pand gelaten heeft: onbruikbare meubels, eene vrouw en vier kinderen.
Men kan noch de kinderen noch de vrouw verkoopen, en die oude boedel, zegt gij,
is geen dertig liren waard. Ja, ja, de arme lui die nog iets bezitten zijn zeer ongelukkig,
iedereen wil er nog voordeel van trekken, bedriegt ze en plundert ze...’
De oproeper draaide zich op eens half om: ‘Spreek niet zoo luid,’ zeide hij met
halve stem, ‘de weduwe staat ginder met hare kinders, en gij weet hoe haar die schuld
neerdrukt. En, meester Caverdone, is het de schuld van Pelegrino dat de koorts hem
heeft gedood?’
‘Neen, neen; maar het is toch zijne schuld dat hij bij mij voor honderd liren waren
kocht.’
‘Hij zou ze ook betaald hebben, als hij niet gestorven was.’
‘Ik denk het wel.’
‘Waarover beklaagt gij u dan?’
‘Hoe, waarover ik mij beklaag?’ riep de oude toornig. ‘Daarover, dat hij niet
genoeg achtergelaten heeft om zijne schuld te betalen. Gij zijt zonderlinge menschen,
men zou haast denken dat de doodengraver een kwijtbrief geeft voor alle schulden.
Gij moet ook weten dat men geene schulden maken moest als men sterven kan zonder
ze te betalen.’
De oproeper trok de schouders op. ‘Mijn God,’
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zegde hij, ‘de armen kunnen maar met hunnen arbeid betalen en, als God hen de
gezondheid ontneemt, blijven zij niet verantwoordelijk. Wie weet, meester Caverdone,
of die honderd liren u niet voor eene plaats in den hemel aangerekend worden.’
De kleine, oude man trok een boos gezicht. ‘Scherts zoo niet, Jacopo, roep liever
koopers bijeen.’
Jacopo gehoorzaamde al lachend, terwijl Caverdone tot de op straat verstrooide
meubels naderde, om opnieuw te onderzoeken wat zij hem wel opbrengen konden....
De arme weduwe zat onbeweeglijk niet verre van den dorpel; zij hield twee
kinderen van bijna denzelfden ouderdom in de armen gedrukt, die elkander aan de
loshangende haren trokken, een derde kind rolde aan hare voeten en het jongste
vlocht zingend eenige strooihalmen, die het uit zijn bedje had getrokken. Het uitzicht
der weduwe was kalm: noch tranen in de oogen, noch zucht op hare lippen. Het was
eene onderwerping nog smertelijker dan klagen, nog bitterder dan de wanhoop.
Eindelijk waren toch eenige voorbijgangers blijven staan voor de armoedige
huisvrouw, en de oproeper bood altoos weer de voorwerpen te koop; nu kwamen er
opnieuw lieden aangeloopen, bleven staan, omdat andere der stonden, en weldra was
aldaar, waar zooeven niemand zich bevond, eene gansche menigte verzameld.
Niemand kocht, maar allen zagen toe, zonder te weten waarom. Iedereen keek minder
op hetgeen hij zelf zag dan op dat wat bij anderen de nieuwsgierigheid wekte.
Twee welgekleede heeren, welke voorbijgingen, werden door de menigte
opgemerkt.
‘Wat is dat daar?’ vroeg de oudste, blijkbaar een Engelschman.
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‘Wel, zoo het in onze stad Parijs ware, Mylord,’ zegde de andere, op gemaakten
toon, ‘zou ik antwoorden: ofwel hier geeft eene portiersvrouw haren man een pak
slagen, ofwel, er is eene kat die men de ooren afsnijdt.’
‘Het is nog minder dan dat heeren,’ merkte al lachend een jood op, die de woorden
der beide heeren gehoord had.
‘Wat is het dan?’
‘De armzalige huisraad van een schilder, die over eenige dagen gestorven is, en
welke meester Caverdone laat uitverkoopen.’
‘Wie is meester Caverdone?’
‘Een koopman, die u zeer goedkoop verfwaren zal leveren.’
‘Gij denkt zeker dat wij schilders zijn,’ zoo viel hem de Engelschman met
verachtelijk gezicht in de rede.
‘Inderdaad, deze jood is lastig,’ voegde de Franschman er bij. ‘Weet, man, dat gij
met Lord Pembroke, en mijnheer de Vivonne spreekt!’
Het gelaat van den jood helderde op: ‘Lord Pembroke?’ zegde hij, ‘is dat niet de
groote schilderij-liefhebber?’
‘Ja, zoo is het.’
‘Hoe gelukkig, mylord, dat ik u toevallig ontmoet, ik heb tehuis werken van alle
spaansche- en italiaansche meesters.’
De engelschman bezag hem nauwkeurig: ‘Hoe is uw naam?’
‘Israël.’
‘Ah! zoo, men heeft mij inderdaad uwen naam reeds genoemd. Men zegt dat gij
uwe kunstwerken niet goedkoop weg geeft; maar dat doet niets ter zake. Hebt gij
Poussin?’
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‘Drie, mijnheer.’
‘Crespi?’
‘Verschillende.’
‘En Domenichino?’
‘Ook al.’
‘Uwe woonplaats.’
De jood gaf ze op. Terwijl lord Pembroke die opschreef, bood de oproeper eene
wieg te koop. Niemand bood. De Franschman bemerkte het.
‘Meester Caverdone zal moeite hebben om hetgeen men hem schuldig is bijeen
te krijgen,’ zeide de jood tot hem.
‘Is het veel?’
‘Honderd liren, mijnheer.’
‘En heeft de weduwe niets kunnen geven?’
‘Neen.’
‘Heeft zij dan niemand die haar kan helpen?’
‘Het waren zulke arme lieden!’ merkte Israël op.
‘Honderd liren,’ hernam de heer de Vivonne. ‘Verstaat gij, mylord, hoe men leven
kan van honderd liren?’
‘Dat volk heeft weinig behoeften,’ merkte Mylord filosofisch op.
‘Het is zeer gelukkig! Ik geef 300,000 franken in het jaar uit, en er ontbreekt mij
van alles! Ik ben verplicht mijne bosschen uit te roeien, mijne landerijen te verkoopen
en mijne uitgaven te verminderen; want ik heb nooit 200 gouden Louis te veel.’
‘Ja, wie kan tegenwoordig leven? Ik zelf heb reeds meer dan mijn inkomen van
6000 pond uitgegeven.’
‘De adelstitel is niet meer voldoende, Mylord, men moet met den burger rekenen.
Dat is verne-
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derend! Als ik rijker ware, zou ik die arme vrouw 100 liren schenken, maar het spel
heeft mij ten gronde gericht.’
‘Zooals mij de kunstverzameling! Geloof mij, als ik op dit oogenblik eenen
handelaar in schilderijen 150,000 franken voor een Poussin bood, zou ik hem niet
krijgen? Ik zou 200,000 franken moeten bieden, en misschien nog meer.’
Niet verre van de beide vreemde heeren had een andere heer ook dit gesprek
afgeluisterd. Het was een man van middenjarigen ouderdom, gansch in het zwart
gekleed; hij had niets bijzonder merkwaardigs aan zich dan levende, doordringende
oogen. Toen hij de klachten der beide vreemdelingen gehoord had glimlachte hij en
wierp hun eenen spotachtigen bitteren blik toe.
Op dit oogenblik bood Jacopo eene oude, vuile schilderij te koop.
‘Wat? Zijn hier ook schilderijen?’ vroeg Lord Pembroke lachend.
‘Een uithangbord van een koopman in maccaroni, welke deze aan den schilder
gegeven heeft op afkorting voor een nieuw.’
‘Zes paoli,’ riep de verkooper.
‘Die zal ze niet opbrengen,’ zegde Israël.
‘Ik geef 30 liren,’ zegde plotselijk de zwartgekleede heer.
Een gemompel doorliep de menigte.
‘30 liren!’ de jood verwonderd.
‘Wie is dat?’ zeide Mylord.
‘Dat is meester Stella.’
‘De groote schilder?’
‘Ja, en een onzer beste kenners.’
‘Heeft de schilderij wezentlijke waarde?’
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‘Het is misschien een meesterstuk,’ antwoorde de heer van Vivonne onverschillig.
‘Wie weet? Een Carraccio of een Titiaan’
‘Dat bij eenen verwer?’
‘Waarom niet? Heeft men laatst geen Correggio boven de deur van een
knopenfabrikant gevonden?’
‘Dertig liren,’ zeide de oproeper opnieuw. ‘Niemand meer?’
‘Ik geef veertig liren,’ zegde de jood.
‘Ik, tachtig,’ herhaalde Stella luid.
‘Honderd liren!’
‘Honderd twintig.’
Er was eene poos stilte; Israël wilde de schilderij van nabij onderzoeken.
‘Dat is niet noodig,’ riep de heer in het zwart levendig uit. ‘Ik geef twee honderd
liren.’
Tot nu toe had lord Pembroke, zonder een woord te zeggen, dit alles afgezien. Hij
trad wat vooruit, en op rustigen, fieren en kouden toon, zeide hij kortweg:
‘Vijfhonderd liren!’
De schilder keerde zich naar hem toe: ‘De schilderij is zooveel niet waard.’
De engelschman wierp hem een schuinschen blik toe, en lachte met een zeker
gevoel zijner eigen waarde. ‘Dat is goed,’ zeide hij, heen en weer wiegend, ‘men
heeft geene verzameling van 100,000 pond waarde, zonder wat van de schilderkunst
te verstaan. Gij hebt zeker rede, meester Stella, die schilderij zoo hoog op te jagen?’
‘Inderdaad, Mylord.’
‘Nu, ziet ge, ik heb de mijne ook.’
En zich tot den oproeper wendend riep hij: ‘Duizend liren! Dat zal wel genoeg
zijn.’ Iedereen was verwonderd, aller oogen waren naar den lord
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gericht. De weduwe, buiten zich zelve van vreugde, meende dat het een droom was.
Meester Caverdone poetste lachend zijne brilglazen. Nadat de oproeper driemaal
had gevraagd of niemand meer bood, sloeg hij de schilderij aan den lord toe. Meester
Stella was nader gekomen en ontving de 1000 liren uit de hand van den lord.
‘Gij hebt er zeker niet aan gedacht, mij hier te vinden,’ zegde deze, terwijl hij den
schilder met een spottenden blik opnam.
‘Toch wel, Mylord,’ antwoordde Stella, ‘ik hoopte er op.’
‘Hoe dat?’
‘Ik was getuige uwer samenspraak met dezen heer. Ik wist, dat gij, alhoewel te
arm om deze weduwe 100 liren te geven, toch rijk genoeg waart om voor een Poussin
meer dan duizend pond te betalen. Ik heb gebruik gemaakt van uw lust tot verzamelen,
om u de gelegenheid te verschaffen, deze arme vrouw te helpen. Het is mij gelukt u
wat goeds te laten verrichten met deze schilderij op te jagen. Als ik 30 liren bood
was ik zeker dat gij er meer zoudt geven.’
‘Zoo, die schilderij.....?’
‘Is niets meer waard dan 6 paoli, waarvoor zij ingezet is.’
De heer van Vivonne brak in een luid lachen uit. ‘Dat is onmogelijk,’ zeide de
engelschman toornig. ‘Als dat waar is zult gij mij rekenschap geven.’
‘Zeer gaarne, als gij mij niet opgeboden had, zou ik de schilderij gekocht hebben,
niet om een meesterstuk te bezitten, maar om eene schoone herinnering te meer te
hebben. Als gij u be-
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klaagt dat men u eene aalmoes afgeperst heeft en als gij over geene 1000 liren ten
gunste dezer weduwe beschikken kunt, dan moogt gij mij den koop afstaan.’
‘Stil, stil! “zegde Vivonne,” als hij den koop afstaat neem ik hem aan. Dat is eene
les, nietwaar meester Stella? Gij wildet toonen, dat men zich vaak op de kunst wat
laat voorstaan, zonder er wat van te kennen, en dat wij verkwistend in onze eigene
neigingen, dikwijls te gierig zijn eene plicht der liefde tot den naaste te vervullen.’
‘Zoo is het,’ zegde Stella; ‘maar zoo zijt gij alleen niet, zoo zijn de meeste
menschen. Onze liefhebberijen ontaarden meermaals in gebreken. Wij hebben de
meesterstukken niet lief, om anderen door hunne kunst en schoonheid te laten
genieten, maar om alle blikken van hen af te trekken, om ze ergens in een hoek op
te hoopen, gelijk de gierigaard zijne schatten. Onze liefde voor de kunst is in 't geheel
niet, wat ze zou moeten zijn: een weerschijn der liefde tot het menschdom, maar
eene zotheid welke wij koesteren. Hetzij dat wij schilders of liefhebbers zijn, wij
verkiezen meestal een oud beschilderd stuk doek boven een vriendelijk lachend
menschengelaat. Adams kinderen zijn boven alles baatzuchtig en daarom hard tegen
anderen.’
‘Gij predikt niet slecht, meester,’ zegde Vivonne met een gedwongen lachje. ‘En
tot bewijs dat gij bijval bekomen hebt, neem dit voor uwen beschermeling aan.’
Hij reikte den schilder eene beurs toe, welke deze aannam.
‘En ik behoud de schilderij,’ voegde lord Pembroke erbij.
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‘Gij doet het best, Mylord,’ zeide Stella, ‘als ge daaraan eene plaats in uw museum
geeft. Iederen keer dat gij er voorbij gaat, zult gij u herinneren aan een gezin dat gij
hebt getroost. Deze gedachtenis is meer waard dan een Raphaël.’
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Beeldhouwkunst.
De houtinlegkunst in het land van Rembrandt,
door H.J. Biegelaar.
WAAR, in het land van Rembrandt, schuilt thans dat kunstvak? Op die vraag kwam
schrijver dezer regels, bij het zien en bewonderen, alhier (te Rome) en in andere
plaatsen van ‘Bel Paese’, der werken van Damiano da Bergamo en Giovanni da
Verona, die bovenaan genoemd worden op de lijst der kunstenaars in de
houtinlegkunst, naar alle waarschijnlijkheid, uit Azië, door Venetiaansche kooplieden,
overgebracht naar Italië. Welken buitengewonen bloei die kunst bereikte - zich
aanvankelijk aan de steenmozaïek aansluitend, - weet iedereen. Aan de kloosters in
het ‘schoone land’ komt, óók in dit geval, de eer toe, die kunst het eerst te hebben
beoefend en aangewend in de kerkgebouwen; later verloor ze hare kerkelijke kleur,
en werd gebezigd tot wereldlijk doeleinde, ter versiering van kisten en kasten, zetels
en tafels. De geschiedenis der kunst
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leert, dat in de XIIIe eeuw, Vienna een hoofdzetelplaats der houtinlegkunst was, dat
een Domenico een der voornaamste beoefenaren, zelfs van staatswege, onderwijs
gaf in dat belangrijk vak; en dat, in de XVe eeuw, de ‘Bloemenstad’ (Florence) de
hoofdplaats was der houtinlegkunst. Niet minder dan vierentachtig werkplaatsen
telde men toen aldaar, met medewerking der grootste kunstenaars van dien tijd. Die
houtinlegwerken waren aanvankelijk eenvoudige, meetkunstige figuren, gaandeweg
vertoonden zich bloem- en figuur-motieven, eindelijk zelfs verschenen groepen met
doorzicht (perspectief), waarvan de ontwerpen door de grootste, Italiaansche meesters
schijnen te zijn geleverd. Ook de behandeling was aan verandering onderhevig. In
't eerst bepaalde men zich bij het inleggen van eene enkele houtsoort in eene of andere
kleur, meestal donker op lichten of licht op donkeren grond. Later, naar gelang de
‘motieven’ zich wijzigden, werden ook velerlei andere stoffen: ivoor, koper, schildpad,
paarlmoer enz. tot inlegwerk gebruikt.
De bloeitijd van deze kunst komt overeen met den tijd der zoogenaamde
Italiaansche Renaissance van 1600. Zoodra echter de zoogenaamde ‘barokstijl’ was
opgetreden, ging de schoone eenvoud der houtinlegkunst in Italië verloren, al werden
er ook nog wel enkele meesterwerken geleverd.
In de eerste jaren der XVIe eeuw was die kunst van Italië overgebracht naar de
Dietsche landen. Te Neurenberg en Augsburg kwam ze daar 't eerst in eere, breidde
zich dra nog meer noordwaarts uit en werd met groote onderscheiding beoefend door
den vermaarden Frans Schieferstein.
Frankrijk kwam, in tijdsorde, op de derde en
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misschien wel op de vierde plaats. 't Is niet onwaarschijnlijk, dat in 't land van
Rembrandt, die kunst vroeger reeds bloeide. De inlegkunst is uit Duitschland naar
Frankrijk ingevoerd, maar hare beoefenaren schijnen in Nederland in de leer te zijn
geweest Het is o.a. een feit dat Boulle, die zulk eene ongehoorde hoogte in het vak
bereikte, dat zijne werken, Boulle-werken zijn geheeten, tot leermeester had een....
Nederlander. Opkomst, bloei, verval, drie tijdstippen in alle kunstgeschiedenisssen,
vertoonen zich ook in het tijdperk der zoons (Boulle had er vier die hem nawerkten),
met dat van den vader verwisseld.
Tijdens de regeering van Lodewijk XVI, leefde de houtinlegkunst wederom ietwat
op, zij 't dan ook in den zoogenaamden rococostijl, om bij gelegenheid der bekende
wereldtentoonstellingen, weder blijken van leven (van nieuw leven?) te geven. Onder
de beste beoefenaars tot laatst bedoeld tijdperk behoorende, vindt men óók den naam
van J.C. Cremer. Heeft men ook hier niet te doen met een Nederlander? In de
‘techniek’ der houtinlegkunst zou men thans kwalijk verder kunnen gaan, aangezien
de vroegere eenvoudige hulpmiddelen vervangen zijn door de fijnste werktuigen.
Maar, aan den werktuigelijken arbeid ontbreekt de persoonlijke eigenaardigheid van
den vervaardiger van weleer, die niet slechts zijne handen en spierkracht aan het
werk wijdde, maar er ook zijne ziel in poogde uit te drukken, zooals de kunstwerken,
die nog bestaan, kunnen getuigen. Dat Nederland indertijd niet achterstond bij het
beoefenen der houtinlegkunst, zou men nog kunnen afleiden uit de versieringen in
een tempelgebouw te Dantzig, toegeschreven aan
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Hans Freedeman den Vries. Meesters gaf Nederland aan het buitenland; maar hunne
namen zijn zoo goed als.... verdwenen. Eenige kasten in 't rijksmuseüm, en hier of
daar in bijzondere huizen, nog gaaf bewaard, zijn de karige getuigenissen, dat het
vak toch metterdaad moet gebloeid hebben Wordt het geen tijd, het welbehagen voor
deze kunst wat meer aantesporen, haar verleden, in 't land van Rembrandt,
uittevorschen, meer licht over die oude kunst te verspreiden, en haar, zoo mogelijk,
wereldkundig te maken? De houtinlegkunst, is eene versieringskunst van meer dan
bescheidene, van hooger beteekenis dan ‘men’, oppervlakkig beschouwd, zou durven
vermoeden, en die aan het kunsthandwerk in 't algemeen grooten dienst kan bewijzen.
Rome, April '95.
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Iets over Gobelins,
door A. van Redichem(1).
‘Ich musz zu Feld, mein Töchterlein,
Und Böses dräut der Sterne Schein;
Drum schaff du mir ein Nothgewand,
Du Jungfrau, mit der zarten Hand!’
‘Mein Vater, willst du Schlachtgewand
Von eines Mägdleins schwacher Hand?
Noch schlug ich nie den harten Stahl,
Ich spinn und web' im Frauensaal....’

Hoe ver in het grijs verleden voert ons deze ballade van Uhland terug! Terug in den
tijd toen voor ons werelddeel de reeds zoo lang sluimerende beschaving herleefde,
die, volgens de klacht der voornaamste toenmalige schrijvers, scheen verzonken in
den doodslaap, om nimmer meer te kunnen ont-

(1) Paul Lacroix (Le bibliophile's Jacob): Les arts. Renaissance. Hofdijk: Ons Voorgeslacht.
J.F. Petit: Eygenlycke beschryvinge der vrije Nederlandsche provinciën, door J.F. Petit,
Griffier van Bethuwe. Arnhem 1615. De tapijtfabrieken der 16e en 17e eeuw door M.J. van
de Graft. De Gobelm-fabrieken te Parijs, door Ernst Pasqué. Kronijk van het Hist. Genootschap
te Utrecht. Notice historique sur les manufactures impériales de Tapisseries des Gobelins,
par A. Lacordaire. De Kanter en Dresselhuis: ‘De provincie Zeeland,’ enz.
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waken. Terug naar de dagen, toen de eerste Evangeliepredikers nog alom hadden te
worstelen met onkunde en bijgeloof, maar toen toch, door den invloed van het meer
en meer veld winnend Christendom, zachtere zeden, mildere gebruiken, de
overwinning behaalden op ruwe kracht en heidensche dolingen. Kunstvaardige
vrouwenhanden, die voorheen zich alleen onledig hielden met het benoodigde lijnwaad
te vervaardigen voor het gezin, die de kunst verstonden dit te versieren met
geheimzinnige beelden en teekenen, welke zij een talisman geloofden voor alle
lijfsgevaar (naar Uhland's ballade verder verhaalt):
‘Als nun das Heer ausritt zur Schlacht,
Da trägt der Herzog sondre Tracht,
Mit Bildern, Zeichen, schaurig, fremd,
Ein weiszes, weites, wallendes Hemd.’

leerden thans spille en weefspoel dienstbaar maken aan de, hen tot nu toe geheel
onbekende kunst van tapijtweven. Met de voortbrengselen dezer om het zeerst
bewonderde uitvinding versierden zij voortaan de naakte wanden der eerste
Christenkerken.
Reeds lang te voren was het borduren ‘het schilderen met de naald’ de meest
geliefde vrouwen arbeid, boven het weven, zelfs meer dan het oud Germaansche
spinnen. Niet alleen in onze gewesten, ook in het hooge Noorden, waar de naam
‘borda skögul’ (borduurmaagd), als een der vleiendste eeretitels eener jonkvrouw
gold. Hoe moest thans deze voorliefde toenemen, waar die schoone kunst als nieuw
leven ontving, dienstbaar gemaakt aan zulk een verheven doel! In het kalme,
afgescheiden vrouwenverblijf of ‘de weefplaats’ als dit menigmaal werd ge-
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noemd, zat, verre van het gedruisch der rumoerige hal, waar de vorst of burchtheer,
met zijne volgelingen uitrustte van de wilde jacht op beer en everzwijn of van het
nog woester krijgsspel, de geboren vorstinne of burchtvrouw neer, omringd door
hare edelvrouwen en maagden. Allen trachtten in kunstvaardigheid te wedijveren
met de beroemde Penelope, van wie de meistreelen in hunne sproken en zangen
verhaalden.
Echter stond de kunst van het tapijtweven reeds vele eeuwen in hoog aanzien, in
de verre landen die door de gloeiende zon van het zuiden worden bestraald, toen zij
eindelijk doordrong en met verbazing en bewondering werd ontvangen in het door
grijze nevelen omsluierde westen.
Reeds in Exodus vindt men een beschrijving van de kostbare geweven voorhangsels
die den tempel omgaven en de verschillende gedeelten van elkander scheidden;
terwijl met edelgesteenten versierde en geborduurde stoffen werden gebruikt voor
het plechtgewaad van den hoogepriester.
Volgens de overlevering, vond men ook te Babylon reeds geborduurde
wandtapijten, waarop de verschillende mysteriën van den godsdienst waren
voorgesteld en gewichtige gebeurtenissen werden vereeuwigd. Philostratus verhaalt
in ‘Het leven van Apollonius van Tyana,’ dat het paleis der koningen van Babylon
prijkte met tapijten, die met goud en zilverdraad waren doorweven, met tafereelen,
menigmaal herinnerend aan de Grieksche fabelleer. Ook de Babylonische vrouwen
muntten uit in het weven en vervaardigen van kostbare en fraaie stoffen. Apollonius
van Rhodus, de Grieksche dichter, die een eeuw voor onze jaartel-
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ling leefde, beschrijft vol bewondering hare kunstvaardigheid en goeden smaak, in
zijn vermaard dichtstuk: ‘De Argonauten.’
De beroemde tapijten, welke ten tijde van Metellus Scipio voor 800,000 sestertiën
(ongeveer 165,000 fr. van ons geld) werden verkocht, die Nero honderd jaar later
voor 2,000,000 sestertiën (omstreeks 412,000 fr.) kocht, om er de aanlegbedden voor
zijne drinkgelagen mee te versieren, waren eveneens te Babylon geweven.
De Grieken schreven de uitvinding dezer fraaie kunst aan Minerva toe en achtten
haar een nieuwen lauwer voor de godin der wijsheid. Deze toonde echter, dat zij nog
geenszins de volmaakte wijsheid bezat: Volgens de overlevering, maakte zij zich
eens zoo woedend op de bevallige Arachne, die, vol eigen waarde beweerde beter
te kunnen weven dan de godin zelve, dat zij haar, toornig over den haar aangedanen
hoon, terstond in een groote spin veranderde. Op deze wijze werd Arachne gedoemd
voortaan steeds te midden van haar kunstig weefsel te leven.
Maar eeuwen voor de cithers ruischten en de kransen werden gevlochten ter eere
van Pallas Athene, was het tapijtweven reeds bekend in het land der sphinxen en der
pyramiden, in het oude Egypte, dat zoo menigmaal den naam van ‘de bakermat der
beschaving’ draagt. Of van de geheimzinnige boorden van den Nijl deze schoone
kunst, die zulk een grooten rol speelt in de Grieksche mythologie, werd overgebracht
naar Hellas' schilderachtige eilanden? Was het een donkerkleurige slavin van die
verre Nijloevers, welke Penelope hare fraaie weefsels leerde vervaardigen? Wie had
Philomele de
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kunst geleerd zoo fraai op linnen te borduren, dat zij hierdoor, zelfs nadat Tereus
haar de tong uit den mond had laten rukken, in staat was hare rampen wereldkundig
te maken, ondanks haar harde gevangenschap?
In de gedichten van Homerus is gedurig sprake van fraaie weefsels, die als
wandversiering dienst deden, of voor oppergewaad werden gebruikt. Gedurende het
beleg van Troje hield Helena zich bezig op een fijn weefsel de bloedige heldendaden
te vereeuwigen der strijders die om harentwil lijf en leven waagden. Op den mantel
van Ulyssus zag men een hond, die een jonge ree verscheurt. Deze gewoonte op den
mantel voorstellingen te borduren van jachten, zelfs van veldslagen, schijnt lang te
hebben stand gehouden. Zij blijkt niet uitsluitend den Grieken eigen te zijn geweest,
daar Herodotus bericht: hoe sommige barbaarsche volken aan de Caspische zee,
hunne kleederen versierden, door borduursels van bloemen, ‘landschappen, enz.’
De mantel bleef langen tijd het onderscheidingsteeken en plechtgewaad van den
man van rang en aanzien; men herinnere zich slechts de witte toga's der Romeinsche
senatoren.
De bekende wijsgeer Herillus versmaadde echter iederen opschik en was altijd
hoogst eenvoudig gekleed. Eens werd hem door zijn onaanzienlijk voorkomen den
toegang geweigerd tot Polycratus, tiran van Samos.
Hij ging zwijgend terug, hing zich een kostbaren mantel over de schouders en
werd nu terstond de hofzaal binnengeleid. Toen hij voor den vorst stond kustte hij
eerbiedig den zoom van zijn eigen mantel. Natuurlijk werd hem gevraagd, waarom
hij
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dit deed. Kalm antwoordde hij: ‘Honorantem honoro. (Ik eer den eerende), want wat
geen deugd kon verkrijgen verwierf dit kleed.’... Zegt het, verlaat de zaal en laat den
hofstoet beschaamd achter.
Steeds meer en meer werd de kunst volmaakt. Zij nam zelfs zoozeer toe, dat
bisschop Amasius zich in de 3e eeuw onzer jaartelling beklaagt ‘dat de lieden heden
ten dage schatten verspillen aan zulk een ijdelen, overtolligen opschik. Tegenwoordig
gelijken bijna allen wandelende schilderstukken, de kinderen wijzen hen met vingers
na en de volwassenen staan stil van verbazing,’ zucht de vrome bisschop.
Eenparig verhalen de schrijvers uit de eeuw van keizer Augustus, met welk een
weelde de huizen der aanzienlijken waren ingericht, hoe kostbaar geborduurde tapijten
neergolfden van de wanden en de aanlegbedden versierden, die voor de gastmalen
werden gebruikt.
De Attalische tapijten, zoo genoemd omdat zij behoorden tot de erfenis door
Attalus, koning van Pergamus, nagelaten aan het Romeinsche volk, waren bijzonder
fraai gewerkt. Cicero maakt er vol bewondering melding van in zijne geschriften.
In den tijd toen het eens zoo machtige Westersch Romeinsche rijk, snel zijn
ondergang tegemoet ging en weldra zou worden verdeeld onder de aanrukkende
vreemde volkstammen, zegt een schrijver minachtend van de jonge Romeinen, ‘dat
zij liever tapijten weefden, dan hun land verdedigden’.
Toen kwamen de groote volksverhuizingen, de sombere eeuwen waarin bijna alle
beschaving scheen verbannen uit Europa, dat lag verzonken in

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

157
den nacht der barbaarschheid, waar slechts woestheid en ruw geweld heerschten,
met ijzeren vuist.(1) Ter zelfder tijd, beschermden en steunden in het Oosten machtige
kaliefen de kunstenaars. Door hun vaardige hand geweven schilderstukken versierden
evenzeer den divan van den Beheerscher der geloovigen als zij den toegang afsloten
van den tempel te Mekka. Tevens golden zij in alle bazaars voor de kostbaarste
handelsartikelen.
Het was daarom ook naar het Oosten, dat koning Dagobert, toen hij in 629 de
Basilica te St-Denis wilde versieren, zijne boden moest zenden, die hij den aankoop
gelastte van ‘Sarraceensche’ tapijten. Zij waren echter al een eeuw vroeger in
Frankrijk bekend, daar Gregorius van Tours reeds in de 6e eeuw verhaalt ‘dat
geborduurde voorhangsels en wandtapijten werden gebruikt bij kerkelijke
plechtigheden.’ Zelfs waren, toen koning Clovis den doop ontving, niet slechts de
kerk, maar ook de straten met tapijten versierd. De reeds genoemde wandtapijten
der abdijkerk te St-Denis, waren met goud geborduurd en met parelen doorweven.
Zij werden vele jaren zorgvuldig bewaard in de schatkamer der abdij. Deze schatkamer
werd later door Adelaïde, de gemalin van Hugo Capet, nog verrijkt met een kasuifel,
een altaarkleed en met ‘wandtapijten door haar vervaardigd’. Thans was de tijd
gekomen, dat de vrouwen niet alleen deze schoone kunst hadden geleerd, maar ook
trachtten haar te volmaken. Doublet, de geschiedschrijver der aloude abdij van
St-Denis, meldt, dat koningin

(1) Wij laten dit oordeel, waarmede wij ons volstrekt niet kunnen vereenigen geheel voor rekening
van den schrijver.
RED.
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Bertha verscheidene historische tafereelen borduurde op klaverdoek, waardoor vele
gebeurtenissen, welke haar huis tot roem verstrekken der vergetelheid werden ontrukt.
Meer en meer werd de kunst verbeterd. In de oude kroniek van Auxerre vindt men
aangeteekend, dat bisschop Anthelmus aldaar († 828) prachtige tapijten liet weven,
waarmede hij het koor zijner kerk versierde.
De vrouwen kregen intusschen geduchte mededingers bij het uitoefenen harer
schoone kunst. Nauwelijks honderd jaren later vond men reeds een tapijtweverij in
het klooster Saint Florent te Saumur, en omstreeks denzelfden tijd droeg Poitiers
roem op een dergelijke inrichting, die zoo beroemd werd, dat haar van alle zijden de
bestellingen toevloeiden, tot zelfs uit Rome en Ravenna. Dat deze weverij eene
Europeesche vermaardheid bezat bewijst, onder meer, een briefwisseling, die
omstreeks 1025 werd gevoerd tusschen Leo, een Italiaansch bisschop en Willem IV,
graaf van Poitou. Deze stad was toen even bekend door hare schoone muilezels als
door hare fraaie tapijten. De bisschop verzocht den graaf hem een tapijt en een
muilezel, die beiden even wonderbaar (mirabiles) moesten zijn, te doen toekomen.
Hij herinnert den graaf, dat hij er reeds tien jaar om had gevraagd en belooft hem
elk bedrag over te maken, dat deze dubbele aankoop zou kosten. De graaf antwoordde
schertsend:
‘Het is mij thans onmogelijk u te zenden wat gij vraagt, want, als een muilezel
den naam “wonderbaar” verdiende, moest hij gehoornd zijn en drie staarten of vijf
pooten hebben. Deze wondersoort heb ik in ons land niet kunnen ontdekken, daarom
zend ik hierbij maar den besten, dien ik vinden kon.
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Wat het tapijt betreft, ik weet niet meer van welke lengte gij het wenscht. Zend mij
dus een nieuwe aanwijzing en gij zult ook dit weldra ontvangen.’
Maar niet alleen in Frankrijk, ook in Engeland bevonden zich toen reeds zeer
bekwame tapij twevers. De ‘kroniek der hertogen van Normandië’ in de 11e eeuw
door Dudo geschreven, vermeldt hen met lof. Wilde men een bijzonder fraai tapijt
aanduiden, dan noemde men dit ‘engelsch werk’ (opus anglicanum). Ook vindt men
in deze kroniek opgeteekend, dat hertogin Gonnor, gemalin van Richard I, met behulp
harer vrouwen, de Onze Lieve Vrouwekerk te Rouaan versierde met zeer fraaie, met
zijden doorweven tapijten.
Doch vóor alle overige mocht de kathedraal te Bayeux roem dragen op hare
prachtige wandversieringen. Zij toch prijkte met het reusachtig tapijtwerk, dat ‘De
verovering van Engeland, door Willem den Veroveraar’ voorstelde. Het was
vervaardigd door diens gemalin Mathilde en hare jonkvrouwen. Op dit, 19 duim
hoog, 212 voet lang tapijtwerk, dat nog niets aan frischheid heeft ingeboet, ziet men
72 verschillende groepen en voorstellingen. Zij worden afgewisseld door legenden
en met saksische woorden vermengde latijnsche volzinnen, waarin de geschiedenis
der verovering wordt verhaald, even goed betrouwbaar als de beste kroniek uit dit
tijdvak. De kerk, waarin der vorstin een laatste rustplaats werd bereid, ontving dit
omvangrijk werk ten geschenke, dat zoowel van haar vlijt als van haar kunstzin,
altijd volgens den maatstaf van dien tijd, de meest vleiende getuigenis geeft.
In de 12e eeuw leerde men in de Vlaamsche steden Atrecht, Rijsel, Brussel en
Doornik het tapijt
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weven naar een nieuwe methode ‘en haute et basse lisse’: een uitvinding, die zelfs
de hooggeroemde opengewerkte tapijten, welke uit Azië en Egypte werden ingevoerd,
in de schaduw stelde. Sinds de 12e eeuw, na de eerste kruistochten, begon men behalve
de kerken, ook de kasteelen met tapijten te versieren. Welk een nieuw veld van
werkzaamheden opende zich daarmede voor de smaakvolle handen der edelvrouwen!
De ruwe wanden der hooge hal of der kemenade werden niet alleen aan het oog
onttrokken door een sierlijk met fraaie kleuren prijkend tapijtenbehangsel, zij werden
ook welsprekend. Zij verhaalden immers thans in woord en beeld de ridderlijke
daden, vol hoogen moed van den burchtheer. En waar zij geestdrift en bewondering
opwekten, prikkelden zij tevens tot navolging, plichtbetrachting en onversaagde
dapperheid. Elders, waar zij, in hun zwijgen zoo welsprekend, de aangrijpende
geschiedenis verhaalden van de martelaren der Christenkerk, die, ondanks alle
wereldsche machten, onversaagd den kamp hadden gewaagd met heidendom en
bijgeloof, wekten zij den gewijden wensch op te worden als zij: getrouw tot in den
dood.
Bij het veld winnen der beschaving, bij het toenemen der weelde kwamen ook de
tapijten meer en meer in gebruik. In de 13e eeuw namen vaak de edelen aan de hoven
der vorsten op tapijten plaats. Ook hierin volgden zij de zeden van het Oosten na,
die zij, tijdens de kruistochten, hadden leeren kennen. Bij blijde inkomsten golfden
van de muren fraai bewerkte tapijten neer, op de tornooien sierden zij de zitplaatsen
der edelvrouwen. Op jachtfeesten en krijgstochten dienden zij als voorhangsel van
de tenten der aanzienlijkste rid-

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

161
ders. Dezen lieten ook menigmaal hun wapen in een tapijt weven, dat door hunne
dienaars werd opgehouden bij hoffestijnen of medegevoerd in den statigen stoet, die
zich, bij de plechtige ommegangen vormde.
Verscheidene burgers van Venetië en Florence hadden, op hunne reizen in het
Oosten, reeds de kunst geleerd tapijten met gouddraad en zijde te doorwerken; in de
overige landen van Europa bestonden de grondstoffen meestal uit wol, hennip of
linnen. Nergens echter bracht deze tak van nijverheid zooveel welvaart, die weldra
tot weelde steeg, als in de reeds genoemde Zuid-Nederlandsche steden. Geen der
overige landen van ons werelddeel konden tevens met hen wedijveren in bekwame
wevers en uitgestrekte werkplaatsen, ofschoon er ook in Frankrijk vele werden
opgericht.
Er bestaat, uit het jaar 1379 (21 Jan.) nog een inventaris van al de goederen,
kostbaarheden, edelgesteenten enz., die toebehoorden aan Karel V, koning van
Frankrijk Onder deze kostbaarheden vindt men het eerst vermeld, een aantal fraai
geweven voorhangsels, tapijten en geborduurde stoffen. Bovendien bezat Karel V
op zijn slot te Melun een menigte ‘excellente tapisterijen’. Zij waren thans een
weeldeartikel der aanzienlijken geworden, zoowel de feodale burchten als de statige
abdijen bezaten een groot aantal wandtapijten. Die der laatsten hadden tooneelen uit
den Bijbel of uit de Evangeliën tot onderwerp; op de eersten zag men ridderlijke
tafereelen of geschiedkundige feiten geborduurd.
Zij vormden nog altijd een zeer kostbaar eigendom, zooals blijkt uit verscheidene,
eeuwenoude documenten.
Amaury de Goire, tapijtwever, ontving, o.a. in
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1348 van den hertog van Normandië en Guyenne, ‘voor een bewerkt stuk laken,
waarop men tafereeken zag uit het Oude en het Nieuwe Testament, 429 ponden, 3
stuivers, 9 penningen.’
Door Karel V van Frankrijk werd eens een tapijt, waarop de geschiedenis van
Theseus was voorgesteld, gekocht voor 1200 pond, een verbazende som voor dien
tijd!
Er bestaat een zeer fraai tapijt van Beauvais, dat de stad Parijs voorstelt, in het
midden der 15de eeuw. De levensgroote figuur van den koning prijkt op den
voorgrond; het onderschrift luidt:
Mil cinq cents ans quarante et neuf passez
Du déluge Pâris le noble roy
Dix-huitième: fonda en grand arroy
Ville et cité de Paris belle assez
Devant que Rome eust des gens amassez
Six cent cinquante et huit ans comme croy.

Dit is: Mille cinq cent quarante-neuf ans après le déluge le noble roi Paris,
dix-huitième du nom, fonda en grande pompe la belle ville et cité de Paris
antérieurement à la fondation de Rome, qui eut lieu, je crois 658? ans avant
Jésus-Christ.
Eerst in de 16e eeuw echter, onder de regeering van den kunst- en prachtlievenden
Frans I, werden de Fransche tapijtweverijen zoo uitgebreid en verbeterd, dat zij zich
met die der Vlaamsche steden konden meten. Deze vorst stichtte, op zijn geliefd
Fontainebleau, een weverij waar tapijten uit één stuk werden vervaardigd, in plaats
van, als tot nog toe, uit verschillende deelen, die later aaneengehecht moesten worden.
Thans werd ook zilver en gouddraad tusschen de wollendraden gevlochten.
Waarschijnelijk gaven de Italiaansche en Vlaamsche wevers, die de koning tegen
een aanzienlijk jaar-
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geld tot zich riep, hierin zijnen wevers onderricht.
Ondanks de vele vreemdelingen: wevers, schilders, en andere kunstenaars, b.v.
Benvenuto Cellini, die Frans in de benedenverdieping van zijn lustslot een woning
inruimde, mild begiftigde en vele privilegiën schonk, vergat hij toch zijne
landgenooten niet. Dit bewijst een kwijtschrift der Sieurs Miolard en Pasquier. Dezen
verklaren te hebben ontvangen ‘410 pond tournoois, om daarvoor de grondstoffen
te koopen, die geacht worden noodig te zijn voor het oprichten eener weverij van
zijden tapijten.’ Vervolgens wordt van een dezer tapijten het patroon aangegeven:
‘daarop moest zijn voorgesteld een Leda, omringd door nimfen, en saters,’.
De opvolger van Frans I, Hendrik II, stelde de weverij te Fontainebleau onder het
oppertoezicht van den vermaarden architect Philibert de l'Orme. Tevens liet hij een
nieuwe, soortgelijke inrichting openen in het hospitaal de la Trinité te Parijs, waar
nu 136 weeskinderen onderricht ontvingen in het weven van tapijten. Onder vele
anderen werd hier ook een tapijt voor 's konings gemalin vervaardigd.
Van dien voorspoed konden de buren de oorzaak maar niet begrijpen, of misschien
dien ook wel niet goed verdragen, en aldus achtte hun vernuft het noodig er een
buitengewonen grond van te zoeken. Daar het nu eenmaal is aangenomen, dat hij
die zoekt vindt, onstak ook weldra hun genie licht in de duisternis. Zij kwamen er
achter: Gilles Gobeelen had zijn ziel aan den duivel verkocht en daarvoor in ruil had
deze hem het geheim doen kennen der nieuwe veel bewonderde scharlakenkleur.
(Slot volgt.)
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Zedegeschiedenis.
Wat schilderijen waard zijn.
Het aansprekers-oproer te Amsterdam, van het jaar 1696.
DE heer J.F. Gebhard jr heeft onlangs in het Oudheidkundig genootschap te
Amsterdam zijne jongste onderzoekingen medegedeeld omtrent het zonderlinge en
voor de zedegeschiedenis zoo merkwaardige oproer der ‘Aansprekers’ of lijkbidders,
geschied in den jare O.H. 1696, te Amsterdam.
De oudste gedrukte bron, welke van dit voorval melding maakt is, naar ons beste
weten, de Chronijk van de vermaarde zee- en koopstad Hoorn, des jaars 1706.
Vervolgens is dit verhaal ook medegedeeld in een boekje getiteld Historie van den
Oproer te Amsterdam voorgevallen, enz., uitgegeven bij Willem Lansvelt,
‘boekverkooper aan de nieuwe kerk’ en is deze zaak in de 2e klasse van het Instituut,
ten jare 1847 besproken door Jeronimo de Vries.
J.A. Alberdingk beschreef de geschiedenis in knuttelverzen, die wij hier ter
inleiding van de mededeelingen des heeren Gebhard, ons door Het Vaderland van
den tienden Maart aan de hand gedaan, laten
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volgen. De studie van den heer Gebhard is eene verlichting van het tafereel des heeren
Alberdingk Thijm. De twee pennevruchten maken elkander volledig.

Het aansprekersoproer te Amsterdam. - Anno 1696.
In dure tijen en koue winters hoort men, in beschaafde kringen steeds gewagen
Van de zware vorst van 't jaar zóoveel, en die dure, verschrikkelijk dure dagen,
Toen, bij gebrek van brood, tot zelfs pasteikorsten en doode dieren werden gegeten,
En het water bevroor in de grachten; en de armen niet hebben geweten,
Waar zij een klein brokjen vleesch of een onnoozel turfvuurtjen voor niemendál zouden krijgen.
Biedt temant een dwerg te kijk of een landspost te koop, dan kan geen mensch er van zwijgen,
Wat klelne, kieine mannetjens hij al gezien heeft, en hoe, in Frankrijk, Louis Philippe
Quazi de Konstitutie liet regeeren, maar met zijn enorm fortuin, de stemmen in de Kamer, voor
item zooveel, wist te praepareeren in 't geniep.
Is er quaestie van leven of van sterven, dan weet ieder met ingenomenheid te verhalen,
Hoe oud al de leden van zijn famielje zijn geworden, en toch eindelijk het leven met den dood
moesten betalen.
Zoo is des menschen geheugen, die schoone en onschatbare fakulteit,
Eigenlijk zoo veel als een echo, die wat er plaats vindt of bedreven wordt, of gezeid,
Met meer of minder nadruk, op verschillende tonen, komt herhalen en herzeggen,
En (dáarm onderscheiden van den echo) zelfs nader weet te staven, te ontwikkelen, ja, vaak te
wederleggen.
Wat wonder, dat men in dagen van beroerten, als waar men tegenwoordig zoo van leest,
De geschiedboeken op heeft geslagen, en er op uit is geweest Volgends de berekeningen der heerlijkste wetenschap onzer eeuw
(Ik bedoel de Statistiek) te konstateeren, hoe veel intensiteit van geschreeuw,
Hoe veel knuppelslagen, met meer of minder hartstocht gegeven,
Hoe veel materiaal van scheldwoorden, straatsteenen, en andere bewijzen van staatkundig leven,
Bij verschillende volksoploopen in de schaal zijn gegooid; door hóe veel kindren, hoe veel
mannen, hoe veel vrouwen Om de balans van het gezach in zijn huisjen te helpen houën.
Maar welke mamfestatie eeniger krachtige meening of merkwaardige begeerte van het volk
Men, bij dez gelegenheid, heeft beschouwd en beschreven - ik verstrek hier ten tolk
Aan het voorbeeldeloos tumult, dat in Zestien-zes-en-negentig de Amsterdamsche straten
Weêrgalmen en rinkinken deed van het geschreeuw en geklop van Burgers, Aansprekers, en
Soldaten.
Men moet dan weten Daar waren in Zestien-honderd-zes-en-negentig nog niet wat men over-een-gekomen is
Aansprekers te heeten.
Hoe is 'et mogelijk, dat onze voorouders, toch lieden van overleg en fatsoen,
Het bijna achttien-honderd jaar zonder Aansprekers hebben kunnen doen?
Hoe is 'et mogelijk, dat men zoo veel brave huisvaders, als we thands voor hun gezin in die
betrekking zien vigileeren,
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Tot in Zestien-honderd-zes-en-negentig van honger heeft laten sterven, of zich met andere
middelen van bestaan vast allerpoovertjens geneeren!
Mijn hemel! had men dan in die tijd, bij reder droevig sterfgeval, niet van die wezens met half
gedienstige, half bevelende gezichten,
Riekend naar jenever- en geverwd rouwgoed, en die, uws ondanks, u verplichten
De hansworsterij bij de tragedie van het overlijden te gedoogen Al ijvert ge nóg zoo tegen Shakespeare, gelijk hij optreedt voor uw oogen
Onverhanseld door Ducis? - Zoo ontbrak dan toen geheel het humoristiesch element?
Stelt u gerust, mijne vrienden - zoo'n barbaarschheid, zoo'n ellend',
Zoo iets had uw bet-oud-overgrootvader zoo min als gij kunnen verkroppen.
Het eenig onderscherd was - de Aansprekerij was toen geen ambt, en zelfs geen ambacht, gelijk
later. Was ergends een lijkjen - 't stond uw voorvader vrij, gelijk den mijne, rustig aan het
sterfhuis te kloppen,
En met betraande wangen te verzoeken den doode te mogen gaan begraven,
De rouwstoffen te leveren, lijk- en lantaarndragers te bezorgen, benevens verhuurders van
kannen en van glazen, om de dorstigen te laven.
En dat ging dan ook goed; en het is te voorzien, dat de vrije konkurrentie in alle vakken
Eerlang het Aansprekerschap met mantel en bef zal in weten te pakken.
Maar wat gebeurt er? - het gaat alles op en af: het Despotisme
Heeft nog nooit gemankeerd zirh den vervanger te betoonen van het dartelst Anarchisme;
De winter brengt den zomer, en 't vermakelijkst vertelsel,
De vervelendste moraal aan het einde; zóo het stelsel
Van de vrijheid ook gewoonlijk een systeem van privilegies,
Van bescherming, door de Wet, of door intriges, of duizend andere manegies.
Het getal dier Aansprekers zonder patent (om te-rug te komen op de historie) was tot eenige
honderden gerezen;
Daar waren er enkelen in trek; daar waren er anderen, die, wáar ze zich ook aan mochten melden,
áf werden gewezen,
Om dat zij geen konnexies of geen takt hadden, of geen behoorlijke fyzionomie
Als bij zoo'n gelegenheid vereischt wordt. Mocht nog deze soms of die
Van de smalle gemeente eens een aanzoek krijgen om (voor een fooitjen) de vrienden wat te
helpen De tranen van de meederheid waren te droogen noch te stelpen,
Sints dat ze door hun broeders, door de vluggen, door de ‘kwajen,’
Al het gras tot onder de voeten zich dus wech moesten zien maayen.
Wat doen zij? - Juist als heden, wij progressisten. - Zij vergaadren honderd keeren,
En elndigen ten laatste met besluiten tot besluiten - en tot flink petitioneeren.
Bij die petitie werd verzocht, ‘dat Hun Edel Achtbaren van den Raad
Toch wat orde mochten stellen in de bediening van zoo deftig een vak, dat, in den Staat
Niet onbelangrijker kon gerekend worden dan de post van moeder en van vader:
Want het is nog een quaestie - geboren of begraven worden - wat is je noodiger, wat je nader?
Zoo dan mocht het den Heeren gelieven om de loonen te willen bepalen Opdat zekere schraapzieke gildebroeders niet al het vet van den ketel mochten halen,
En indisponeeren daardoor tevens de klanten, die aldus ingenomen raken tegen het sterven,
En, zoo de dood niet wierd afgeschaft, althands hun tóch al gierige erven
Wel eens gelasten konden, eigenhandig op verbeurte der legaten
Het lijk er onder te helpen, zonder tusschenkomst dier kerrekhof-soldaten.
Door de Heeren aan zích getrokken, werd het Aanspreken een gewilde beneficíe,
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Aan de Heeren bleef de zorg voor 't kostuum en de konditie.
En de Heeren begaven het ambt aan bekwame personen; - bij voorbeeld aan ds teekenaars der
petrtie.
't Welk doende, caeteraque, de derd'half honderd ondergeteekenden
Zich, bij leven en sterven, de meest dienstwillige Vroedschaps-dienaars rekenden.’
En wat besloot de Vroedschap te besluiten? - Burgemeesteren
Hadden zich juist in een geheime missive vol allerlei vleyende woordtjens door de Staten laten
begeesteren,
Laten belezen, laten beduyen, om, door een kleme belasting op de necessaria, als Trouwen en
Begraven, of de drommel weet wat rechten,
Te helpen betalen wat het gekost had, om, voor een engelsche famieljezaak, tegen de Franschen
te loopen vechten.
Wat uitkomst dus voor allen - in het Aansprekerschap een beneficie te fingeeren
Dat de Stad en den Staat, zoowel als de Requestranten zou beneficieeren!
Daarbij kwam, dat vrij wat klachten waren vernomen bij de rijken,
Die ongaarne, bij het begraven, voor elkander de vlag hadden willen strijken,
En ondertusschen, bij een pracht, waar hun beurzen ontzaglijk van hadden gelejen,
Door de Aansprekers van de mode allergruwelijkst werden gesnejen;
‘Zoo dan verzochten die rijken een verbodschrift van de Heeren
Om zooveel kostlijk geld aan doode lijken en levendige Aansprekers te mogen spendeeren.
Aansprekers, die den avond van den dag, waarop ze hun diensten hadden geboden
Eindigden met lijken te zijn, zoo bont en bleek en roeiloos als de dooden.
't Welk doende, caeteraque, d'ondergeteekende rijke luî
De goedstemmers van hun voorstel zouden bedenke in een prezentgeverige but.’
Zoo dan verzett'e zich niemant tegen het uitschrijven van de Keur Maar toen de ‘resolutie’ wat bekend werd, och hoe stelde zij hen te leur!
Drie-honderd Aansprekers werden versmolten en verdampt tot drie dozijnen.
Men kan licht nagaan, hoe die twee-honderd-vier-en-zestig uitgeloten liepen te kliemen en te
grijnen;
Hoe hun vrouwen op de Nieuwmarkt, en op den Dam, op 't Amstelveld, en door de straten,
Hardop van die ‘beesten van Burgemeesters’ en ‘stadhuisrekels’ liepen te praten,
't Ging zóo ver, dat eindlijk het getal door de Vroedschap goedgunstig op twee, en-zeventig
werd gebracht Maar dien je den vinger geeft - het lijdt niet lang of heel je hand heeft 't in zijn macht.
Toen dan ook, ter puye van 't Stadhuis, de reglementen op de loonen,
De ordonnantie op de kleeding, waarin men zich zou hebben te vertoonen,
- Als de lengte van den mantel en den lamfer, en de breedte van de zoomen van de beffen Vol statie wierd afgelezen, om de menigte te treffen Toen bolden er wel tranen op in de oogen, bij het hooren der oratie,
Maar het was niet van verrukking over den stijl der publikatie.
't Was van woede, 't was van honger, of van deernis met die braven,
Wien officieellijk nu verboden werd ‘de dooden te begraven’.
Staat ook vast, gij, Heeren Raden, tegen d' een-en-dertigsten Januari,
Als zij in moet gaan, uw Keur. - Wat was het nu al een bombarie!
De koopluí van het ambt en de dragers, die bevelen kwamen halen aan 't comptoir,
Werden immers beschimpt, bij de mantels getrokken, met drek gesmeten en verhinderd in hun
debvoir!
Ja, men heeft zich niet ontzien, zoo wel persoonlijk als bij hoop n,
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Bij het ‘afgaan’ van 't Stadhuis den korpulentsten Burgemeester tegen het lijf te durven loopen.
De schrille stem van menig Aanspreker klonk op straat hem in 'et oor,
En nep hem toe, in plat Jordaansch, of Kattenburgsch, of Haarlemmerdijksch ‘Zeg, waar hebben
we jouluî voor?
Is 't ook, om, in artikel zes-en-twintig van je verdijde Keur d'Ordonnantie te beschrijven en
bevelen
Dat al het loon in éene beurs komt, daar jij eerlijk uit zult deelen;
Alsof een kruk zooveel verdiend had, als een kaeiel, die zijn handen weet te roeren,
En jij den sleêknol de eigen haver van de paarden zoudt mogen voêren!’
Dat alles moesten ze hooren en de vuilnis van de straat
(O schennis!) maakte kennis met deftig zwart gewaad
En 't blank gelaat
Van de leden van den Raad!
Hierbij kwam nog een praatjen, dat de heele Ordonnantie
Neêrkwam op verdrukking van den arme, die volstrekt nu maar geen kansie
Op eene heerlijke begrafnis meer kon hebben, sints Piet Stompneus zich uit de Keur had
vergewist,
‘Dat de gemeene man stond begraven te word in een slechte, witte kist,
Met Stadswapen op 'et deksel;’ en daarbij, in elk geval,
‘Wie wil het perremeteeren, dat de Stad benoemen zal
Wie 'k me lijk wil laten kisten,... me onder de aard wil laten stoppen...’
‘Nou maar toonen, Amsterdammers! dat ge kaerels bent met koppen!’
Dat alles moesten ze hooren. Maar dien Dinsdag, d' een-en-dertigsten - ai mij!
Daar hadt ge de poppen aan 'et dansen, en de mannentjens er bij.
Dat was je op den Dam een gewemel en een gewoel en een gejoel onder elkandren!
Nu staat te weten, dat Hun Ed. Groot Achtbaren zich verschanst hadden achter eenige vendels
soldaten, als zoo veel kloeke medestanderen
Ter verweering van 't gezach, en om de wetten en besluiten
Te helpen handhaven; en de drift van het kanalje op een ringmuur van geladen musketten te
doen stuiten.
Maar helaas! dat was een strootjen in 't wiel gestoken - want alom liepen de vrouwen
Der aansprekers, en ook de Aansprekers-zelf in politiek, onder het volk, om de gisting altoos
gaande te houen.
Intusschen, terwijl op alle punten van de stad
De moedige soldatenbenden post hadden gevat,
(Wat velen, als een vooizorgsmaatregel hoog hebben geroemd, en ook velen, onder ons gezegd,
uit de hoogte hebben veroordeeld, als een bewijs van zwakheid in 't Bestuur,
En ook om dat het volk vaak de muggen slacht, en toeschiet op het vuur)
Inmiddels dan, zoo liepen door alle wijken, woeste horden
Van overwinterende zeeluî en losse knapen, die niets liever dan rentier-propriétaire wilden
worden;
Ook vinnige, onbeschofte wijven, met kinderen op den arm,
Die schreeuwden, scholden en vloekten op de Heeren, recht onverbloemd en warm,
Meestal aangevoerd door verkleede Aansprekers, of vrouwen dier miskenden,
En andere belhamels, die zich met luiwagens, bezems, puthaken, en boezelaars aan stokken
aan de spits voegden dier benden.
Men zag er met botertonnetjens en biervaatjens, gestolen of geleend uit komenijen en kroegen,
Waar ze met hoepelstokken en talhouten de s ormmarsch op sloegen.
Zoo ging het ook, onder anderen, Damwaards met een kerel, die zich dood hield, en zoo lang
als'i was op een schaaf bank lag gestrekt,
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Om de lijkstatiën, en wat er aan vast was, bespottelijk te maken. Zoo wierd er gescholden en
gegekt
Op en met alles, wat het vroom en zedig besjen en de brave bestolen komenijsman nuttig hield
en heilig!
Zoo waren de Heeren op het Raadhuis zelven niet meer veilig!
En tóch daar tegenwoordig!! - toen er brieven op werden geplakt
(De voorvaders der februari-Franschen hadden d' aardigheid hier gelezen en een exemplaar er
van gezakt),
Brieven, waarop te lezen stond: ‘Een huis te huur - om daadlijk in te varen’
't Was of die woorden de bestemming hadden voor goed den oorlog te verklaren.
Want aanstonds stroomde 't volk ter Princengracht, en daar ging je mên 'et leven
Aan den gang... voor 't Aalmoesniershuis - om dat men daar een kamer tot comptoir aan de
‘Commissarissen’ der Aansprekers had gegeven.
Daar begonnen ze met een hagelbui van straatsteenen tegen de mets-kwaads vermoedende
soldaten,
Die, onder het gepeupel. weldra ook de wevers herkende van de Noorder-, Nieuwe Looyer- en
andere deftige straten.
Zij schoten! - - 't Losse kruid uit hun menschlievende musketten
Diende nergends toe, dan om het volk zich al feller tegen het Bestuur en zijn krijgsmacht te
doen verzetten.
't Was al wat je hoorde maar schelden en jouwen
Van helden en vrouwen;
't Was krijten en smijten van tranen en steenen;
't Was schieten en beenen;
't Was jagen en stuiven en slaan tot den bloede,
Met Aansprekerswoede,
Met krijgsliedengeestdrift, betaald door den Raad.
Hier - ranselden de vrouwen een in den knel geraakt soldaat.
Trokken 'em de kleêren van 'et lijf en de haren uit 'et hoofd;
Kiabden 'em en schopten 'em, dat 'i verloren werd geloofd!
Ginds - sloegen de aangebleven Aansprekers, met den rouwhoed, onder de afgezette snaken,
Dat de lamfers als bannieren in de lucht wapperden, en den oorlogsmoed der krijgeren ontstaken.
Maar 't leed, helaas! met lang, of de krijgsmacht koos het hazenpad - voor zoo ver zij,
overrompeld
En omcingeld, in de gracht niet kopjen onder werden gedompeld.
Daarop loog men, versterkt door een heirschaar uit de Jonkerstraat en Ridderstraat, ter
Heerengrachte, naar het huis van Burgemeester Boreel;
Om dat iemant van dien naam, nota bene! als Sekretaris het besluit had geteekend, ‘Dat 's veel!
't Gaat te grof!’ riep Kapitein Spaaroog; en zijn groote groen-blaauwe oogen,
Welker milde blikken, lang voor zijn kampanjie, reeds naar 'et tooneel van den oorlog waren
gevlogen,
Bliksemden van toorn. Hij kreeg dan ook bevel
Het Burgemeestershuis te ontzetten; maar ja, morgen! maar ja wel!
Eerst spant hij zich nog in, om die Aansprekersvloekgenoten aan te kunnen spreken:
‘Ga' na' je huis!’ roept hij hun toe; 'jij, hondsvod den, den nek zal ik je breken,
Zegt hij ter zijde; maar weêr luide: ‘Hun Ed. Groot Achtbaren hebben de goedheid tot het
uiterste gedreven:
De Keur zal nog geen voortgang hebben.... ga' na' je huis!.. de Rezolutie wordt beschouwd als
niet geschreven!’
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Maar ja, morgen! maar ja wel! - Kapitein Spaaroog wordt genoodzaakt met scherp te laten
schieten;
Och arm! hij moet het bloed van zijn natuurgenoot doen vlieten:
Pofferdepof en nog eens pof, en pofferdepof zoo klonk het schot:
Twee personen, twee meuwsgierigen(1) zijn de slachtoffers van 'et lot.
De soldaten, zonder vrees en zonder blaam, doch weér omeingeld, moeten het Huis des
Burgervaders
Ten prooi zien aan de plunderzucht, de baldadigheid, het onverstand dier gruwbre gruweldaders!
Met een lantaainpaal rammeyen ze de boven- en onderdeur in twee;
Dáarmeê dringen ze t' huis in; er is geen hoûen aan een zee,
Die de noodweêr-hechtste dijken zoû bedelven en vernielen.
De boedel van den Burgemeester, zijn keurige schilderijen, heerlijke ‘pourtraits’ en
gedenkteekens der famihe worden een buit dier lage fielen,
Waaronder hier en daar een Aanspreker nog het ijzegrimmig hoofd
Naar boven steekt men een grimlach, en den Burgemeester naroept: ‘Wat had ik je beloofd!’
...
't Porcelein wordt onder de magere vingers der doodenverklikkers, en de spiegels onder de
vuisten der varensgasten tot pulver vergruizeld.
De heerlijkste hang-pendules, weêrglazen, koper- en blikwerk, de staatsierok van den
Burgemeester, kortom alles wordt van den wand gerukt en het venster uitgesmeten, met een
woede, dat er een leidekker van duizelt.
De Burgemeester-zelf was inmiddels, op het bidden van zijn vrinden,
Schrijlings op de heining van zijn tuin niet meer te vinden.
En 't was niet genoeg: als een uitgeroofd kavalje,
Als een middeleeuwsche kerk stond het huis daar, toen 't kanalje
Het den rug keert; thands in gramschap, ja tot wraakzuchtswoede ontstoken
Op den man, die ze zoo welmeenend had laten beschieten, en ze zoo deftiglijk toe had gesproken,
Den braven Spaaroog, die eerst gekend en op zijn waarde wordt gesteld,
Als men verneemt, wat Bilderdijks boezemvriend, Wagenaar, in zijn Amsterdam, van hem
vertelt.
Zij vhegen naar 's mans woning - - Och wat lot treft zijn keurig kabinettjen schilderijen; zijn
kabineitjen van rariteiten met hoorns en schelpen, munten, gedroogde vleêrmuizen, dingen op
sterk water, en fraaye sabels en geweren!
Die berden, en ook zijn kabinettjen, fijne wijnen, worden een prooi dier woeste beeren.
't Eerste kabinettjen raakt op straat; het tweede gedeeltlijk op schouder, en het laatst
Raakt in den gorgel dier barbaren! Maar het heetste, maar het kwaadst
Scheen voor dien dag dan ook beleefd te zijn, want de gantsche Borgerij
Kwam in de wapens, en zóo hep het huis van Buigemeester De Haze, waar men het óok nog
op gemunt had, dit maal vrij.
Maar 's andren daags - zijnde den eersten Februari - daar begonnen zij 'et zelfde liedtjen weêr
te zingen.
Dit keer zouden ze 't huis van den Engelschen Konsul, Mr Kerby gaan bespringen;
Om dat het zijn Lordschap was, die, ter betaling van den oorlog met Engeland tegen Frankrijk,
de belasting op het trouwen en begraven

(1) ‘Een Bakker en een Timmerman.’ Amsterdam. Beschr. van WAGENAAR.
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Onzen Staten aan de hand had gedaan(1). John Bull houdt wel van draven,
Vooral wanneer hij de Hollandsche Rijders er voor op kan laten draayen; maar het plunderzieke
graauw
Meende 't zoû, op zijn beurt, nu maar eens in de geldkist van den Engelschen snuiter putten,
ter voldoening der eventuëele kosten van begrafenis of trouw.
Ondertusschen stond op alle lantaarnpalen, van wege Hun Ed. Groot-Achtbaren, aangeplakt,
‘dat het uit was met de Keure;
'Dat alles wegens het begraven op den ouden voet zoû blijven; dat de Vroedschap ieder Burger
gebood, behalven die in de wapens waren, naar huis te gaan, want dat er nog GESCHOTEN
zoû worden uit den treure.’
Maar het was den doven gepredikt. ‘Zij haten fel en lang’
Die Aansprekers; en gaan zij ook voor een voetzoeker aan den loop - hun makkers, de wevers
en zeeluî, waren niet bang.
Daar moest nog geplúnderd worden;
Spijt alle bezitters van eigendom en voorstanders der orden.
‘Eerst Kerbij
Aan een zij;’
Dan De Vries, François de Vicq, de Onderschout Engelbrecht, en, o ijzing! het rasphuis, o
gruwel! de Bank van Baimhartigheid, communiter Lommert genaamd......
Maar o waai! een wakkere stoet van ‘vrijwillige Heeren’, te recht befaamd,
Zaten te paarde en met bloote sabels in de vuisten reden door de straten,
Aangevoerd door den jongen Heer Hinlopen, zoon des Burgemeesters, den Heer Postmeester
Sicx, den dapperen Heer Burg, den jongen Heer Huydecoper, een zoon des Burgemeesters en
Heeren van Maaiseveen. Door de klingen dier soldaten,
Maar meest door goede woorden, werd de menigte verjaagd.
Een burger was er, die nog verschrikkelijk naar zijn gezondheid werd gevraagd:
't Was de rijke Heer De Pinto op de Jodenbreêstraat; meest omdat 'i rijk was; maar, volgends
het zeggen der bandieten,
Omdat hij zijn leven lang geen Aanspreker een duit had laten genieten(2).
Als wilde katten klauterden zij op tegen de tralies van het huis, sloegen de ruiten in, drongen
naar binnen, zakten handen vol goud en diamanten....
De arme Jood was met zijn vrouw naar den Haag; doch de vrijwillige Heeren, op deze optocht
attent gemaakt, togen ten zijnent, klopten, hakten, en sloegen naar alle kanten,
Geadsisteerd door al de Joden, die, ter hulp der Burgerij,
Met belangstelling elkander toeriepen: ‘Nah! daar rijdt er weêr een voorbij!’
Intusschen bracht men een dertig van de roovers naar de Waag op den Dam, wel gekneveld en
gevangen,
Waarvan er twee dien eigen avond (zoo ging dat in die dagen), bij fakkellicht, ten venster uit,
nog op werden gehangen,
Het waken der Burgerij, het aangroeyen der ruiterlijke helden, het gedurig patrol jeeren
Hield de stad in goede rust; terwijl den 2n Februari de beul er nog een drietal aan een touwen
collier tot gezelschap gaf aan de reeds genoemde Heeren.

(1) Den Heer Kerby werd hiervoor eerlang een jaargeld van vyftienhonderd guldens, gedurende
zijn leven toegelegd’ WAGENAAR, I, 711, aanhalende Resol. Holl. 9 Octob, 1699, bl. 1114.
(2) ‘De Jooden waren (ook) van de keure op het begraven uitgezonderd. WAGENAAR, I, 711.
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Zoo kwam de schrik onder de muitelingen; terwijl de Aansprekers sints lang in hun schelp
waren gekropen,
En handenwreven en grinniklachten, toen zij den 6n Februari er nog een zevental op kwamen
zien knoopen.
Een zevental hunner voormalige bondgenoten, zoo wevers als zeeluî, wie, nota bene, de vrouwen
der Aansprekers (gelijk men wil) voor de uitgeloofde premie van zes-honderd gulden, met
‘secretering’ van haar namen,
Geleverd hadden in handen der Justitie; ‘ter betrachting van de plichten, die allen braven,
ordèntelijken, burgeren betamen.’
Zoo werden de twaalf, dertien martelaren der Aansprekerszaak niet eens door Aansprekers
begraven Maar in de Volewijk (het galgeveld) ter spijs gegund aan de wézendlijke raven.
De Aansprekers daarentegen,
Toen zij het verplichtende bericht hadden gekregen,
Dat, dank zij den krachtigen volkswil, de gehate, doch eerst door hen-zelven verlangde Keur,
het werkelijk af had gelegen,
Riepen tot de dragers en lantaarnvoerders, terwijl zij, in triomf, een verscheurd exemplaar van
de straat hadden genomen:
‘De Heeren gelieven dit lijk op te vatten, en vervolgends in het bierhuis te komen!’
En de Burgemeesters - wat deden die? - Voor-eerst hebben zij permissie gevraagd aan hun
kollega Boreel
Om hem schaâvergoeding te mogen geven voor de geledene verliezen. Neen, ik waag niet te
veel
Als ik den Lezer volkomen geruststel, die het breken en verscheuren
Van die heerlijke hang-pendules, dien staatsierok en die portretten nog zit te betreuren:
De Regeering woû geen oortjen van de schadevergoeding zich kwijt hebben gescholden,
En den Burgemeester werden zijn rampen met alle intressen vergolden:
Voor schrik en schade, verdriet en verlies werd hem het bagatel van
acht-en-twintig-duizend-vijf-honderd gulden betaald.
Kapitein Spaaroog, géen Burgemeester, heeft natuurlijk zoo véel er niet van gehaald:
Zijn kabinettjen schilderijen, dat van wege de Stad getaxeerd werd op een negenduizend gulden
(Ofschoon z'u heden, met zulke stukken, voor geen anderhalve ton er zoo eentjen vulden) Dat werd met vijfd'half-duizend gulden, gelijk men meende, nog al tamelijk wel vergoed:
Alzoo er geen profanatie bij viel in rekening te brengen, als op de
Burgemeesters-familieportretten had gewoed.
Ja, dat profaneeren!... Was het wonder, dat de kaalgeplukte pruiken van Boreel van tachtig tot
honderd-twintig gulden hebben moeten gelden Terwijl ze Spaaroog veertig gulden voor een Govert Flink hebben betaald, en sestig voor een
Van de Velden?
De Burgemeester voer er dus nog al wél bij; de goede Spaaroog ietwat schraal Maar de Pinto van de Jodenbreêstraat misschien het slechtste van allemaal:
De Jood kreeg niets - dan een quitantie van den hoofdman der ‘Vrijwillige Heeren’,
Die, bij de plundering, wel pro Deo hun dienst hadden willen praesteeren.
Ziedaar een staaltjen ter onzer spiegeling, ter onzer stichting, en onzer leering.
Van de justitia distributiva der toenmalige Stadsregeering.
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En de Burgemeesters - wat deden zij meer? - Een blinkende medalje werd vervaardigd, ter
vereeuwiging der treffende viktorie(1),
En met behoorlijke ceremonies aan de brave burgerij, zoo paardevolk als voetvolk, uitgereikt,
tot hunner en der nageslachten glorie.
Maar de Keur was er toch af, en wanneer gij dus, in onze dagen(2),
Den Aanspreker zich, in zijn gracelijk kostuum, met zoo groote deftigheid en fierheid en wat
eenigen brutaliteit noemen, ziet gedragen Bedenk dan, dat harte hem steeds moedig slaat en hoog,
Sints Amsterdam met heel zijn Vroedschap en Burgemeesters voor hem boog;
En dat het Charter, 'twelk hem recht geeft op zijn airs of arrogantie,
De twee verscheurde stukken zijn eener Burgemeestersordonnantie.

De heer Gebhard wees er op, dat Ter Gouw in zijn Geschiedenis van Amsterdam,
de historie der 17e eeuw den gouden tijd en die der 18e eeuw den pruikentijd noemt.
Men houde zich echter niet aan de letter. Er is een tijd van overgang geweest. Dien
overgang vormen de laatste 10 jaren der 17e eeuw en de eerste 10 jaren der 18e eeuw.
Over die jaren ligt nog veel in het duister. De aansprekers waren eigenlijk niet de
mannen van het tumult, zij werden er slechts in betrokken. Van de straffen, na de
demping van het oproer, werd dan ook geen enkele op een bidder of aanspreker
toegepast. Er werden een twaalftal muiters te Amsterdam opgehangen, en vier aan
de Volewijk met de voeten naar beneden, nadat zij eerst te Amsterdam terecht hadden
gestaan, en op ‘een horde’ waren weg-

(1) ‘Op de eene zyde zag men Neptunus, staande in zijne koets, op welker rug het wapen van
Amsterdam uitgebeeld was; en de winden, die de zee onstuimig hadden gemaakt, bestraffende.
Om den rand stond:
MOTOS PRAESTAT COMPENERE FLUCTUS. (Virg. AEneid. Lib. 1)
dat is, volgens Vondels vertaalinge:
- - Maar beter het ontstelt
En byster onweêr eerst beslecht in zijne paalen.
Op den voorgrond, zag men twee watervogels hun nest verlaatende.
Aan de andere zyde, vertoonde zich een bedaarde zee, die van de opkomende zon beschenen
werdt, en op welke de watervogels hun nest wederom innamen.
Boven de zee, las men:
HALCYONIBUS. REDUCTIS. SENATUS. AMSTELOD. CIVIBUS. SUIS. HOC. ANTIQUAE
VIRTUTIS. SPECTATAEQUE FIDEI PRAEMIUM LABGITUR.

dat is (?):
De rust hersteld zijnde, schenkt de Raad van Amsterdam deze erkentenis der aloude
dapperheid en beproefde trouwe aan dezelfde Burgerye.

Onderaan stondt het jaartal MDCXCVI.’ WAGENAAR, I, 719.
(2) In 1848.
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gesleept... Doch men had zelfs van ‘omverwerping der Regeering’ gesproken.
Het tumult had de aandacht van het geheele land getrokken. En niet alleen hier,
maar ook in Duitschland; want daar waren, zoo goed als hier, herinneringspenningen
geslagen.
Over de wijze van rechtspleging was men het te Amsterdam niet eens. Men meende
dat men met het hangen moest ophouden, en aan den kuipersknecht, die een
lantaarnpaal uit den grond had gehaald om de deur van den burgemeester Boreel
open te loopen, een andere straf moest opleggen. Hierbij beriep men zich op het
oorlogsrecht. In dien zin werden door de burgemeesteren brieven geschreven,
waarschijnlijk opgesteld door Witsen, aan Boreel, die zich te 's Gravenhage bevond
voor de onderhandelingen van den vrede, die weldra te Rijswijk gesloten zou worden.
Burgemeester Boreel eischte voor de plundering van een deel zijner woning een
schadevergoeding van ruim f. 28,000 en ontving f. 28,750. Den 7n Februari diende
hij zijn verklaring in; 5 dagen later werd bij besluit der vroedschap een commissie
van onderzoek benoemd en 2 maanden later werd de schadevergoeding goedgekeurd
en uitbetaald.
In de declaratie van den burgemeester staan posten voor de vernieling, gepleegd
in de verschillende vertrekken zijner woning, als: in den wijnkelder, provisiekamer,
kookkeuken, houten zijdekamer en steenen zijdekamer, groote zaal en slaapkamer.
Porcelein op de schoorsteenmantels werd door den burgemeester geraamd op f.
10.000, waarvoor hij f. 6000 noteerde. Voor lijnwaad rekende Z.E.A. f. 4281,
zilverwerk f. 1200, kleederen f. 3000; voor loon betaald aan de buren voor het bergen
der aan de plundering onttrokken voorwerpen f. 500; f. 450 voor
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Rijnschen wijn, groote sommen voor Canarie Sect, Italiaanschen wijn, Genueesche
olie, enz. Vernield behangsel in de zijkamer schatte hij op f 450.
Een NETSCHER, ‘een portret van mij en mijn vrouw, voortreffelijk geconterfeit,’
schatte Boreel op 150 ducaten, en bracht het voor 150 guldens in rekening; eene
schilderij van Metzu: twee kinderen, f. 300. De verwoesting der groote zaal schijnt
niet zoo groot geweest te zijn, zij werd getaxeerd op f. 500, met inbegrip van
Venetiaansche kant, gehaald uit het Japansche kabinet.
De eigen verliezen van den burgemeester waren: een zwart lakensch kleed, eenige
paren kousen, een beste nieuwe pruik; de verliezen van mevrouw de burgemeesteresse
werden geschat op f. 1180, waartoe o.a. behoorde een Oost-Indische tabbert, een
Fransche rok met passement. Voor een neteldoeksch doekje genaamd ‘Steenkerken’
werd f. 12 gerekend. Steenkerken's waren los toegeknoopte dassen, dus genaamd
omdat toen het Fransche corps de garde, bestaande uit rijke jongelui, plotselings
gecommandeerd Steenkerken te overvallen, geen tijd had de dassen stijf vast te
maken, maar die flodderig toeknoopte. Een der zoons van burgemeester Boreel schijnt
een pronker geweest te zijn. Hij vorderde f. 180 aan pruiken, en een vergoeding voor
12 paar vrouwenhandschoenen met linten(!).
Verder komt op de taxatie van Boreel voor ‘een fluitendoos’ met eenige opera's
f. 30.
Spaaroog, het hoofd van een compagnie schutterij, diende ook een memorie van
onkosten in. Hoewel hij het oproer had helpen stuiten en groote verliezen had geleden,
daar zijn geheele huis, van boven tot beneden, geplunderd was, waaronder kostbare
schilde-
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rijen, werd op zijn rekening veel gekort; hij moest zelfs eeden van goede trouw
zweren en ontving het geld eerst na verloop van langeren tijd. Dit toont hoe een
burgemeester van Amsterdam aangebeden werd.
Spaaroog had in het geheel gevorderd f. 23,710 en ontving er met moeite f. 20.000.
Hij had zelfs zijn schilderijen-kabinet geschat op f. 9860. Onder deze stukken worden
afzonderlijk genoemd: 7 schilderijen van Wouwerman, het hoogste op f. 230, het
laagste op f. 120; een kapitale Jan Steen, f. 225; stukken van Lingelbach, Both A.v.d.
Velde, en andere groote meesters, elk op f. 240. Ostade, het duurst van allen, op f.
260. Verschillende bloemstukken van Deheem, op f. 200, f. 160, f. 120; van
Hugtenburg op f. 130 en f 150; een kapitale Berchem, op f. 160; verschillende schoone
stukken afdalende van f. 140 tot f. 20; een groote Moucheron, op f. 120; bloemstukken
van Mignon, op f. 70 en f. 40; Jacobus Ruysdael f. 90; Berckheyde f. 40; eene oude
Jan Lievensz f. 45; nog een Ruysdael, slechts f. 40; Lairesse f. 50; Willem v.d. Velde
f. 30; een portret van hem zelven f. 40; een portret van zijn ‘oom-zaliger.’ Met groote
bescheidenheid had Spaaroog niet in rekening gebracht een groot stuk met bloemen,
‘door mij zelven ges childerd,’ benevens nog andere proeven zijner kunst.
Verder noemde Spaaroog onder de verliezen: bijbels, psalmboeken,
reisbeschrijvingen, o.a. van Schouten, Mercurius. De beschrijvingen van Amsterdam,
met vermelding van alle soort honden; voorts wat hij noemde rijmboeken, van Hooft,
Cats, Huygens en ook van J. Van den Vondel. De geheele bibliotheek werd geschat
op f. 300.
Merkwaardige maatstaf! Een burgemeesterspruik is vier maal meer waard dan
eene schilderij van Ruysdael!
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Aan ‘den rijken Jood Pinto’ - zooals het volk hem noemde - werd in het geheel geen
schadevergoeding gegeven. Men achtte hem waarschijnlijk te rijk, want zijn rijkdom
was bekend tot ver over de grenzen. Toen hij stierf liet hij schatten na, gelijk bleek
uit een zeldzaam stuk, door den heer R.W.P. De Vries ter tafel gebracht.
‘Volgens de “Leipzigsche Courant” van den 11 Juli 1754, en de ‘Berlijnsche Courant
van den 9den der zelfde Maand, zoude de Portugiesche Jood Pinto, laatst te Amsterdam
overleden, testament bestaande in XVII Artykels, gemaakt hebben:
I.

Aan de Heeren Staaten
Generaal

II.

Aan deselve om den oorlog f 1.509.000
te voeren, zonder intres
daarvan te neemen

III.

Aan de Christen kerken te f 1.000 000
Amsterdam en in 's
Gravenhage

IV.

Aan de Christen
f 250.000
weeshuyzen te Amsterdam
en in 's Gravenhage

V.

Aan de Luithersche kerk te f 20.000
Amsterdam

VI.

Aan de armen te
Amsterdam alle jaar 40
schepen turf

VII.

Aan ieder weeskind, ten
tijde van zijn (des heeren
Pinto's) sterven weezenlijk
in de Weeshuyzen te
Amsterdam en in 's
Gravenhage zijnde, en
daarna uitgaande om te
trouwen, of iets bij de hand
te nemen, 1000 guldens.

VIII.

Aan den Portugiessen
tempel te Amsterdam

f 1,500.000

XI.

Aan het Portugiesche
Weeshuis

f 75.000

X.

Aan de Armen het swarte
laaken,

f 500.000
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waarmede des overledene
huizen en Buitenplaatsen
behangen waren.
XI.

Aan het Joodsche
Genootschap van de stad
Jerusalem

f 1.000.000

XII.

Aan den tempel der
Hoogduitsche Jooden

f 15.000

XIII.

Aan zijnen neef Pieter
f 3.100.000
Aariest, met beding om des
overleden nigt te trouwen

XIV.

Aan zijne weduwe alle
f 3.000.000
zijne tusschen Amsterdam
en 's Gravenhage leggende
Huizen en Buitenplaatsen,
en daarenboven

XV.

Aan ieder neef 25.000
f 250.000
guldens, zijnde 10 in getal

XVI.

Aan elk drager van het lijk f 84.000
1000 ducaten, dat is 5250
guldens, zijnde het getal
16, makende dus

XVII.

Aan zeeven in zijnen dienst f 70.000
zijnde knegten en
maagden, elk 10.000
guldens, makende
_____
f 11.464.000’
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Boekenkennis.
Bastaardwoordenboek, door JAN BROECKAERT, werkend lid der Koninklijke
Vlaamsche Academie. Gent, Siffer, 1895.
De Vlaamsche Academie ontwikkelt eene standvastige werkzaamheid; eensdeels
door de uitgave van bekroonde prijsschriften, over de meest belangrijke en
verschillende onderwerpen hande'end, andersdeels door de werken van haar eigen
leden opgesteld.
Eene geheele rij wordt reeds daarmede gevuld.
Heden werpen wij een oog op de laatste soort, namelijk op het jongst verschenen
werk van den heer J. Broeckaert over de schuim- of bastaardwoorden.
De schrijver geeft ter inleiding een kort overzicht van de geschiedenis der
taalverbastering en van de pogingen sedert de zestiende eeuw aangewend, om alle
schuimwoorden uit de taal te verbannen, waarna vervolgens Spieghel, Huygens,
Hooft en anderen in onze dagen met minder of meer goeden uitslag hebben gestreefd.
Van het werk zelfs kunnen wij niet anders zeggen, dan dat het in 't algemeen
uitmuntend is geslaagd. Dat velen het, ondanks de 440 bladzijden, toch niet volledig
zullen vinden, behoeft niet gezegd te worden; het is eene soort van neuswijsheid,
dewijl zulk een werk nooit volledig is, en nooit volledig kan zijn, ten minste voor
ieders oor en oog niet.
Eerst zou men daartoe moeten vaststellen wat men door de uitdrukking
bastaardwoord verstaat; men zou de uitdrukking moeten definieeren, dat wil zeggen
zóó ‘omschrijven’ dat de gezamenlijke eigenschappen daarvan worden aangeduid.
Dit houd ik voor onmogelijk, want eene menigte uitdrukkingen zullen door dezen
tot de bastaarden worden gerekend, door anderen niet.
Men zegt, b.v. kapitein, kolonel, officier zijn geen bastaardwoorden, ook telegraaf,
telephoon, niet. En toch zijn zij wel door meer nederlandsche woorden te vervangen,
al moet de weg door Hooft ingeslagen ook afgekeurd worden.
Ik heb daarvan zelf de ondervinding opgedaan en vind de nederlandsche woorden
dan ook meest bij Broeckaert vermeld. Verder is b.v. een woord als piano niet van
bastardij verdacht en zou toch wel degelijk
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voor de rechtbank der Taalzuivering moeten staan, en gemakkelijk door 't meer
dietsche klavier kunnen vervangen worden. Minder gemakkelijk is het woord school
te missen ofschoon men beweert dat het een bastaardwoord is van het grieksch en
vervolgens van het latijn afgeleid. Maar het is noch grieksch, noch latijn
(Oud-noordsch, skóli, Angels., skol, Oud-duitsch, scuola) daarom zou ik het niet
vervangen willen zien. Dat er een groot getal bastaardwoorden bestaat, waarvoor
geen nederlandsch gelijkwaardig woord gebruikelijk is, kunnen wij op vele bladzijden
van den heer Broeckaert lezen. Het verhoogt de waarde van zijn boek, dat hij ook
zulke woorden ter leering heeft opgenomen. Daarom zijn zij toch wel te vermijden,
wanneer de schrijvers zich slechts de moeite willen geven der omschrijving.
Dat is het! De moeite is de vijand der luiheid, en deze luiheid houdt men te vriend
ten koste van den geest der taal.
Om deze reden dan, bij de vele andere redenen, juichen wij het verschijnen des
boeks van harte toe en wenschen het in handen niet alleen van de mannen der pen,
maar van allen die hunne taal liefhebben en haar zuiver willen spreken.
A.T.
Almanak voor Nederlandsche Katholieken onder redactie van J.C. ALBERDINGK
THIJM en JAN F.M. STERCK, ao Di 1896. Amsterdam, C.L. Van Langenhuysen.
Dit belangrijke werkje handhaaft zijn alouden roem. Bijzonder munten in dezen
jaargang uit de studien van eerw. Albers S.J. over S. Lambertus. die van den heer
Velthuysen over De geestelijke broederschappen en de armenverzorging in de
middeleeuwen, de Levensschets van Zuster Angela van J.H. Hofman, De Nobelaers
ook in betrekking tot Vondel, door H.J. Allard, S.J., met portret tegenover den titel,
Een haarlemscke spookgeschiedenis, door J. Sterck, Het klokje van S. Elisabeth,
door Mevr. Bongartz, Onze dierbare dooden (vervolg van 1894), door J.J. Graaf,
enz. allen merkwaardige bijdragen in proza.
Wij willen de verschillende schrijvers in dit kort artikeltje niet voor de k r i t i s c h e
rechtbank roepen en bij voorbeeld niet den geest der staatkunde van de Pippijnen in
verband met de uitbreiding des Christendoms bespreken. Evenmin willen wij aan
den schrijver over Geestelijke broederschappen onvolledigheid verwijten, welke in
eenen vorm als die van zijn opstel, en die van het boek waarin 't is geplaatst, wel niet
goed te vermijden was. Doch het ware ons lief geweest, indien hij zich bij een zeer
klein gedeelte van het veld had bepaald, dat hier door hem wordt betreden, en vooral
niet alle ‘middeleeuwen’ had willen omvatten. Dat is meer dan een reuzenarbeid.
Tevens had hij dan hier en daar oorspronkelijke bronnen in plaats van vertaling
kunnen bezigen.
Wat de dichtstukken betreft, daarvan hebben wij hier een allerliefst museum en
vinden met voldoening namen als die van Br. Florentius, Siegfried, Van Meurs,
Tonus, Van Roermund, Stumpel, de Stuers, (Gedachtenis in proza), Leo, De Vlam,
De Veer, S.J., J.C. Alberdingk Thijm, Brom, Van Lindewoude, V. Vlijmen (elegie
in proza).

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

181
Gaarne waren wij een' naam als die van Lodewijks en anderen ook tegengekomen.
Zonder twijfel heeft deze jonge dichter, wiens groot talent tot heden door ootmoed
van geest wordt vergezeld, bij eene klare uitdrukking zijner edele gedachten eene
glansrijke toekomst voor zich, welke hij ter eere Gods en der kunst binnentreedt.
Zonder nu op deze verdienstelijke bijdragen bepaalde aanmerkingen te willen
maken, zouden wij alleen in 't algemeen aan de jonge dichters willen raden, zich 1o
vóór het nederschrijven hunner gedachten, duidelijk rekenschap te geven van hetgeen
zij willen zeggen, 2o zich af te vragen of de woorden en zinswendingen, die zij
bezigen, wel worden verstaan door de lezers waarvoor zij schrijven, 3o gevolglijk
dan ook met woorden als vizioen, extase, enz. een weinig spaarzamer te zijn, want
heuschelijk gezegd zulke zaken, ‘vervangen’ te zeer in onzen geest.
Wanneer Maerlant verhaalt dat aan zekeren monnik verlangende de heilige maagd
een oogenblik te zien, ware 't ook met verlies van een oog, Maria verscheen, dat hij
daarop 't oog verloor, doch zoo verrakt was door de schoonheid, dat hij ook het
tweede oog verpandde en eene tweede verschijning had - dan, aldus verhaald,
ontbreekt niets aan dit gedicht, om het een vizioen te noemen, dat ons duidelijk tot
den geest spreekt. Maar met velerlei vizioenen van onze jonge mannen is het geheel
anders!
A.T.
De Gedichten van Constantijn Huygens, naar zijn handschrift uitgegeven door Dr
J.A. WORP, I, 1607-1623; II, 1623-1636; III, 1636-1644; IV, 1644-1652; V,
1652-1656. Groningen, J.B. Wolters, 1892-1895. - Prijs f. 2.90 het deel.
Men kent den onvermoeiden ijver van Dr Worp, die door zoo velerlei studie van
hoogst practischen aard onze letterkunde jaar in jaar uit verrijkt. De uitgave der
Gedichten van Huygens geeft van dien ijver opnieuw bewijs en de boekhandelaar
Wolters toont niet minder zijne alombekende ondernemingszucht voor uitgebreiden
arbeid, welke hier opnieuw (tot heden) in vijf prachtige en in linnen gebonden
boekdeelen schittert.
Het is tegenwoordig in den geest der tijden, de werken van beroemde mannen, of
over belangrijke tijdperken handelende, zonder eenige schifting uit te geven. Men
vraagt algemeen meer naar v o l l e d i g h e i d dan naar esthetische s c h o o n h e i d ,
naar strekking, naar nut.
In zooverre hebben Dr Worp en de uitgever Wolters gelijk, dat zij den stroom des
tijds achten. Naar onze meening evenwel wordt door deze richting wel eens van het
goede (?) te veel gegeven. Wij willen echter op die volledigheid niet vitten en sluiten
ons gaarne aan bij de volgende getuigenis.
‘De Huygens-uitgave wil een historisch werk zijn; zij treedt niet op aesthetisch of
taalkundig terrein. Zij dient om al de verzen van den dichter te publiceeren - lijdt
zijn naam als kunstenaar daardoor, het zij zoo; het is om de waarheid te doen en niet
om iets anders - en
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daardoor het leven van een merkwaardig man beter te leeren kennen. Zij wil
bijzonderheden geven over vele personen uit den ruimen kring, waarin de dichter
leefde, bijzonderheden, die voor een deel van belang zijn voor de letterkundige
geschiedenis en tevens een beeld opleveren van de maatschappij in dien lijd. Zij
tracht ten slotte, wat het technische gedeelte betreft, de regels vast te stellen, volgens
welke verzen van onze zeventiende-eeuwsche dichters naar het handschrift moeten
worden afgedrukt.’
Alphons M. van Liguori, uitgegeven door Pater JOS. HEIDENREICH te Weenen:
Recitativo e Duetto tra l'Anima e Gesù-Cristo, met begeleiding van viool, met
becijferde bas en hier en daar tromba, geschreven. Het stuk was waarschijnlijk
bestemd voor de kerk der H. Drievuldigheid te Napels, waar Alphonsus zich in 1760
ophield.
In de uitgave van P. Heidenreich onder den titel Recitativo e Duetto tra l'Anima
e Gesù-Cristo, is de klavierbegeleiding met veel kundigheid behandeld door Dr Max
Dietz. Hij heeft ook, naar den wensch van den uitgever, over de kunst- en esthetische
waarde van het toonwerk een hoogst grondig oordeel gegeven. Hieruit blijkt dat S.
Alphonsus niet bij den eersten besten liefhebber te vergelijken is, en reeds als knaap
grondig in de toonkunst onderwezen, hij werd niet alleen door zijns vaders onderricht,
maar ook door zijnen eigen iever en vlijt aangedreven. Men verhaalt dat hij op zekeren
dag in eene Opera ‘De H. Alexius’ die door een gezelschap van adelijke heeren werdt
opgevoerd, de toehoorders in geestdrift bracht als ‘klavierspelende duivel.’
Daar hij zijne kennis in een der drie conservatoriums welke toen in Napels
bestonden verworven had, moet hij er met kunstenaars van den eersten rang omgegaan
zijn, zooals bijvoorbeeld met de stichter van de italiaansche Opera Alessandro
Scarlatti, sedert 1708 bestuurder van het conservatorium van Sant Onofrio, alsook
met Händel, Leonardo Leo enz. - Logroscino, Durante, Hasse, Jomelli, Piccini, en
meer andere kwamen van deze school voort.
Dr Dietz meent in de composities van den heiligen Alphonsus den invloed van
Leonardo Leo, leeraar aan de muziekschool della Pietà te Napels te herkennen. In
alle geval spiegelt zich in de muziekstukken datgene af, wat aan den persoon van
den H. meester eigen was. Het roerend tafereel is wonderlief, wanneer de H. grijsaard
van den last van het bisschopschap ontslagen, maar diep onder dien van den ouderdom
gebogen, in de avondstilte zijns levens te Nocera, nog eens door zijne zonen, zijn
Duetto tra l'Anima e Gesù-Cristo laat zingen. Het was zijn eenige niet: nog heden
zingt het italiaansche volk liederen van den. H. Alfonso. De uitgave bevat eene
vertaling van den italiaanschen tekst.
Häuslicher Ratgeber. - Ein praktisches Wochenblatt für alle deutschen Hausfrauen,
mk. 1.40 in 't vierendeel jaars, voor 52 num
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mers in fo. of 48 kolommen diuks. Breslau, Robert Schneeweiss, Heinrichstrasse,
1896.
Dit tijdschift, in zijn tiende jaar, is niet alleen geschikt voor Duitsche huismoeders
en meisjes, maar voor alle huiselijk gezinde vrouwen, jonkvrouwen, jongelingen,
vaders zelfs, welke goeden raad zoeken, om de tevredenheid van hart en hoofd en
maag, en aldus de liefde in het huisgezin te bevorderen en te genieten.
Ver van alle bespiegelingen, van droomerijen, van sentimentaliteit is het tijdschrift
de vrucht van den meest gezonden zin en geeft daardoor mededeelingen omtrent
alles wat het huiselijk geluk bevorderen kan.
Het vrouwelijk handwerk en de mode worden niet vergeten en met platen
opgelutsterd. De ziekenverpleging vult een deel der aflevering; een of ander wel
geschreven verhaal vroolijkt den lezer op; gebeurtenissen uit het alledaagsche
huwelijksleven en op de natuur betrapt trekken de nieuwsgierigheid; spreuken en
kleine gedichten roeren bevredigend het hart; de kookkunst wordt door de
verrassendste voorschiften gehuldigd; goede wenken voor het behoud van
lichamelijken welstand, van de kleederen, van de muren, vloer, tapijten, dringen
onwillekeurig in 't geheugen door de smakelijke voorstelling. Wasch- en borduurwerk
worden niet vergeten. Kortom, hier vindt men een schat bijeen, gelijk er kostelijker
ter nauwernood in een tijdschrift te vinden is: het bevordert gezondheid van lichaam
en geest. Inhoud van Tijdschriften.
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Inhoud van Tijdschriften.
België.
Archéologie (Annales de la Soc. d'). X, 1. De Raadt: Mobilier et bibliothèque
ecclésiastique au 15e s. Hecq et Paris: La poétique franç. au Moyen-âge et à la
Renaissance. Vander Linden: La franchise de Merchtem du 16e au 18e s. Hecq: Hist.
de la prononc. franç. De Loë: Les Roches-Polissoirs du ‘Biuzel’ à St. Mard. Combaz:
Le château de Horst.
Belfort. 1-3. Scharpé: Sedert 1830. De Paepe: Mithrem, een afgod. De Vreese: Jan
v. Ruusbroec. Seghers: Lefere's Diedrick's Sage. De Boerenkrijg. Roelants: Tragische
Kunst. Leenaers: Verdwijning der auwelen. Pauwels: Vilhers de l'Isle-Adam. Meert:
Uit de pathologie der taal. P.M. Blommaert. J. Barbey d'Aurevilly.
Biekorf. 24. 1-4. Ten en ter, of te? Gezelle: Op de wagens. Brugge-Zeehaven.
Vlanderen en Engelland. Gezelle: Op 't 25ste verjaren in 'thl. Priesterdom van Kan.
Soenen. Het hervonden schilderstuk v. Memlinc te Antwerpen. De aloude bevolkinge
v. West-vlanderen, Gezelle: Ichthus eis aiei! Meumkenrede. Hoe dient onze tale te
heeten? De Schrevel's Hist. du séminaire de Bruges. Bouvines. Guide Gezelle.
Fédération artistique. 12-20. Évangéline, opéra de X. Leroux. Spécialistes. De la
personnalité en Art. Jean-Marie, opéra de Ragghianti-Gilson. Rubens et l'École
romaine. L'Idéal et le tempérament flamand. La Guitare. Les 3 nouv. peintures de
Lalaing, au Sénat. La doctrine idéaliste.
Loqueia. 3-8. Allezoleven, betuimelen, cremoli, gassereerd, keuteleerde, kneuzelen,
kroonepateel, neu, nijnagel, nijpvleesch, pakkleed, peperkruid, stapans, triboel, amper,
belleman, fijneegde, fikkelen, kagaaien, krasseljaren, lukkeboone, merrenbol,
moezewulf, schudavegeer, spruitsilderije, vunderen; avondsch of ken, beles, doeskop,
gekawauwer, griselde, insch, keersepijpe, klossedrager, lerven, meltschap,
ontfrutselen, schroppen, trekijzer.
Revue de l'Art chrétien. VI. 6. Barbier Montault: Symbolisme architectural de la
cath. de Poitiers. Le tombeau de S. Dominique à Bologne. Delassus: Iconog. de la
Basil. de N.-D. de la Treille et de St. Pierre. Chabeuf: L'égl. St. Bénigne de Dijon.
Les ruines du palais imp. à Nimègue. Découv. réc. de peint. relig. en Italie. Litre
funèbre de l'égl. d'Anais.
Revue générale. 2. Woeste: Frère-Orban. Saey: Le Spiritisme. Poullet: Les premières
années du royaume des Pays-Bas. Leclercq: Les Boers. Delvigne: L'hist. de la poésie
en Italie. La Renaissance de la sculpt. en Belg., par Destrée. J.J. Rousseau et les
orig. du cosmopolit. litt., p. Texte.
Revue Néo-Scolastique. 1. Hallez: Le temps et la durée.
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Domet de Vorges: L'objectivité de la connaiss. intellect. De Craene: Nos
représentations sensibles extér. Sentroul: Le socialisme et la quest, agraire.
Toekomst (De). 17-20. De Mont: Kunst in Zuid-Nederland. Gittée: Maartens' Joost
Avelingh's Zonde. Hamlets Monoloog To be or not to be. Van Vloten's Nederl. Dicht
en Ondicht der 19e eeuw.
Vlaamsche school. Bl. 161: Henricus en zijne boekverluchtingen. 179: De
verzameling Menke te Anwerpen. 182: Evert Pieters en Emiel Jespers. 191: Het
muzikale bij Shakespeare. 197: Loveling's De Bruid des Heeren en Mijnheer
Connehaye. 188: Th. Verstraete.

Nederland.
Archief voor Nederl. Kerkgeschiedenis 3-4. Pijper: Een nonnenklooster onder den
invloed v. Windesheim. Gallée: Middeleeuwsche kloosteriegels. Kleyn; De
pseudoniem Balleus Carfenna Hylander. Wustenhoff: Frendeswege in de
Windesheimer Congregatie ingelijfd door Bonifacius IX, 1400. Gallée: Kloosterregels
van h. klooster Bethlehem bij Hoorn.
Gids (De). 1-2. Groenewegen: Brunetière's La science et la religion. Buitenrust
Hettema: 't Fries en z'n studie. Van Deventer: Platonische studiën. Viotta: Bülow's
brieven. Chop's Leiddraad door Wagner's werken. Lapidoth: De macht van het
geheimzinnige. Patijn: Het ‘type-criminel’. Fruin: Klönne's Amstelodamensia. Viotta:
Chamberlain's Wagner. Paul Verlaine. Henri de Régnier. Vosmeer de Spie's Felicia
Beveridge.
Illustratie (Kath.) 33-39. Kardinaal Gibbons. Dr. Lueger. Ontwerp van Keizer
Wilhelm II. De nieuw ontdekte krypte te Geertruidenberg. Het lichaam v.d. martelaar
Sebastianus, n. Gotze. De nieuwe tenor, n. Zimmermann. De dichter, n. Rembrandt.
Widukind's doop, naar Kehren. Een oogenblik rust, n. Meissonier. De schelpvisscher,
n. Baiscerat-Verdaguer.
Katholiek (De). CIC. 1-2. Van Rootselaar: De geschiedschrijver Fiuin. Van der
Lens: Huysmans' En route. Herwych Gijsbertz. v. Amstersdam. Brom's Opgang.
Navorscher (De) 12. 1-2. Journal van een reis v. Groningen, n. Kleef in 1740 (slot).
Platen v. Rijnberks beleg. Dirk de Jong. Oude schilderijen. Heidens in de Nederl.
Comte de Frise. Tubalkain. Saksische penning. Pamflet van 1615. Thomas Gruterus.
Gijsbrechtiana. Wachtendoncksche Psalmen. Achza. Nalez. op Oudeman's Middenned.
woordenb. Soebatten. Prentwerk.
Noord en Zuid. XIX. 1. Poelhekke: J.A. Alberdingk Thym. Stoett: Bekend als de
bonte hond. - Het liedje van verlangen zin-
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gen. - De bokkepruik op hebben. - Door de bank. - In de bus blazen. - Bij het hek
zijn. - De mijl op zeven gaan. - Varen. - Iemand vierkant de deur uitgooien. Worp:
Arlekijns en Krispijns op ons tooneel. - Toose: In Staring's studeercel. - Stoet:
Muizenesten in het hoofd hebben. - Stellwagen: Vertalingen v. Vondel's treurspelen,
Oud-Holland. XIII, 4. Worp: Dirk Rodenburg 1619-1644. Sterck: Brokst. v. doeken
d. Jac. Cornelisz. geschilderd, te Amsterdam. Hofstede de Groot: E. Moes opstel
over Leonard Bramer.
Spectator (Nederl.) 1-9. Friesche Volks-almanak. De slag bij Heiligerlee naar de
prent v. Hogenberg (1580). Ten Brink's Robespierre. Drentsche Volksalm. Notulen
myner daghen ofte tyts getuigenissen clapper van A. en P. Calkoen (1661-1709).
Vergelijkende Mythologie. Couperus' Wereldvrede. † Paul Verlame. In en om Pompeï.
Noord-Hollandsche Oudheden. Klönne contra Fruin. Henriette vander Schalk's
Sonnetten. Geschiedbronnen v. Rotterdam. Karel XII v. Zweden. Van Deyssel's
Prozastukken. Brom's Opgang. Anatole France ‘immortel’ benoemd. Grotias
redivivus. De saksische tongval in Nederland. J.A. Alb. Thijms' Brieven. Op den
bodem van het meer v. Nemi. Slavische volksliederen. De eerste nederl. Doctoren
in de nederl. letteren. Fransch ‘argot.’ Autotyp. reproductie v. grieksche en latijnsche
handschr. Brieven aan Lisst.
Taxandria. 12-1. Noordbrabantsche Schepenzegels. Bezoek v. Kon. Lod. Napoleon
aan Croy 1809. Familie de Ram. Ravestein. Het Liesselsche Blockhuis.
Commissieboeken v. Bergen-op-Zoom. C. Huygens. Kapel te Holthees. Een kerstlied.
Grafkelders te Breda. Het kasteel v. Etten.
Studien op godsd., wetensch. en letterk. gebied. XLV. 5. Van Kasteren: De Joodsche
Canon. De Groot: Het stoomrad van de Laval. Hoe het spreekw. ‘Daar loopt wat van
St. Anna onder’ zou ontstaan zijn.
Vlaamsche school. 1. De Mont: De Dertienen. Romain Steppe en Alf. van Beurden.
Filips: Begijnekens-Leven. Verkest: Het kasteel van Beauvoorde. De zending der
Kopersnee sedert de laatste volmakingen der Lichtteekening.
Ons Volksleven. 1. Moll, Baelen en Desschel. Sagen. De taal der Vogelen. Sprookjes
en Vertelsels. Engelsche Kinderrijmen. Volksgebruiken in N.-Brab.

Duitschland.
Anzeiger d. Germ. Nationalmuseums. 6. Baldung's Madonna mit der Meerkatze
u. Ruhe auf der Flucht n. Aegypten. Deutsche Grabdenkmale. Schulkomödien in
Rothenburg a.d. Tauber i. 17. Jahrh. Die Handzeichnungen d. Manuser. d.
Schedelschen Weltchronik.
Alemannia. 2-3. Weiss: Die Juden im Bistum Strassburg. Ott:

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

187
Murners Verhältnis zu Geiler. Heilig: Bastlösereime aus d. Gegend v. Heidelberg.
Fliegende Blätter f. kath. Kirchenmusik. 1-2. Das Studium der Kirchenmusik.
Ueber die Zulässigkeit des Allg. Cäcilienvereins in Oesterreich.
Jahrbuch. (Historisches) XVI. 4. Stiglmayer: Der Neuplatoniker Proclus als Vorlage
d.s.g. Dionysius Areopagita in der Lehre vom Uebel. Merkle: Hercules Severoli u.s.
Tagebuch ub. d. Trienter Concil. Pieper: Ueb. die Correspond. d. Papstes Hadrian
VI. Paulus: Ueb. Luthers Lebensende. Unkel: Der erste Kölner Nuntiaturstreit u.d.
Einfluss auf d. Kirchl. Reformbestrebungen im Erzbist. Köln um die Wende d. 16.
Jahrh.
Magazin für Litteratur. 1-8. Hanns v. Gumpenberg's psychol. Roman Der fu nfte
Prophet. Nachklänge von der Menzel-Feier. Aus Viktor v. Andrejanoff's Nachlass.
Lyrik und Lyriker. † Leopold Jacoby. Paul Hervieu. Das Drama Florian Geyer v.
Gerhard Hauptmann. Der historische Florian Geyer. Jung-Belgien. Max Koch's
unbrauchbare Gesch. d. deutsch. Litteratur u. Klees' Grundzüge der deutschen
Litteraturgesch. Aus der neugriech. Litteratur. Ein altes Wiedertäufer-Liederbuch.
Al. Dumas der Jüng. im Urteil der Jungen. Kunstleben in Moskau. Wetterzeichen.
Gustav Renner, ein lyrischer Self-made-man. Unser Konversation-Lexicon. Die
Zukunft der italien. Litteratur. Volkshochschulen. Henri Houssaye. Paul Verlaine.
Dresdner Leben. Alfr. Austin, der neue Poeta laureatus v. England. Lettische
Litteratur.
Stimmen aus Maria-Laach. 2. Rattinger: Der hl. Bonifaz, Univ.-Prof. zu Paris, etc.
(Schluss). Kreiten: Pascal's ‘Gedanken’. Baumgartner: Die Dichtungen d. hl. Ephräm
des Syrers. Knöpfler's Lehrb. d. Kirchengeschichte. E. Mu nzenberger u.S. Beissel,
Fastenrath's Columbus.
Zeitschrift für christl. Kunst. 10. Wilhelm v. Herle und Hermann Wynrich v. Wesel.
Niederrheinische Tafelgemälde 1300-1440. Beissel: Das Reliquiar d. hl. Oswald im
Domschatz zu Hildesheim. Schultz' Gesch. d. bildenden Ku nste. Kraus' Gesch. d.
christl. Kunst. Die S. Lucius-kirche zu Chur. Strassburg u. seine Bauten. Beissel's
Fiesole und Münzenberger'sches Altarwerk.

Frankrijk.
Correspondant. 12-1. Proudhon, sa vie et ses oeuvres. Les galeries célèbres et les
gr. collect. privées; le château de Dampierre. La peinture au chât. de Chantilly. Le
retour au roman historique en Angleterre. Proudhon et le christianisme. Le P. Joseph
écrivain. La confession de M. Jules Lemaitre. Les maisons de Paris.
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Etudes religieuses. 12-1. Fénelon, d'après quelques critiques contemp. Un docum.
contemp. s. Jeanne d'Arc. La convers. d'Aug. Thieiry et la presse. Du Guesclin, dans
la poésie, au théâtre. A. Dumas et les journaux.
Nouvelle Revue. Déc.-Janv. Maeterlinck: La bonté invisible; La beauté intérieure;
la vie profonde. L'origine des Basques. La Noël en Russie et la veillée de l'an.
Revue des Traditions populaires. Nov.-Déc. Une poésie du 16e s. restée ds la trad.
pop. La légende du prêtre mort. Ruses de marchands. Métiers galants. Rites
d'enterrement. Les cris des rues. Le filleul de la Mort. Les météores. Médecine
superstitieuse. Les ongles. Sorciers. Coutumes de mariage. Le tabac. Textes inédits
recueillis p. Vinc. d'Indy. Gâteaux traditionnels. Les petits cochons d'Aix. Superstit.
de Noël. La femme a une tête de diable. La caverne de la nuit.
Revue des Deux Mondes. Déc.-Janv. Etude sur John Ruskin. Boccace, la comédie
italienne. Ch. Gounod. L'éditeur Renduel et V. Hugo. Petrus Borel, Lamennais, A.
et P. de Musset, Ste Beuve, le romantisme et l'éditeur Renduel.
Revue de Paris. 12.-1. L'esprit de M. Bourget. Al. Dumas. Meissonnier d'après ses
entretiens. Sully-Prud'homme. Décad. de la peinture ital. La peinture à Chantilly.
Polybiblion. 1. Robert v. Blois' Sämtliche Werke, par Ulrich. Jean Gigoux, sa vie et
ses oeuvres, p. Estignard. Publ. réc. sur l'Ecrit. Sainte et la litt. orientale. An old
french satire on women. H. de Kleist, sa vie et ses oeuvres, p. Bonafous. La Chanson
de Roland, p. A. d'Avril.
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Omroeper.
Toonkunst.
Tinel. Te Manchester werd den 6n Februari, onder 's meesters leiding, zijn Franciscus
opgevoerd. Onnoodig is het er bij te voegen, dat, zooals overal, het werk ook hier
aller harten in storm veroverde. Den 24n Maart, zal de tweede uitvoering van het
Oratorium te Dresden plaats hebben.
Peter Benoit is hersteld. Zijn verblijf in Vlaanderen is hem gunstig geweest. De
geneesheeren hebben hem echter verboden te werken. Hij is nu naar Vlaanderen
teruggekeerd, tot hij zijn werk mag hervatten. Het schema van Pol de Mont's zangspel
Prinses Zonneschijn is gecomponeerd; het eerste werk van Benoit zal zijn het stuk
te voltooien dat hem in de hoogste mate toelacht.
Ambroise Thomas, de onlangs overleden toonkunstenaar, schreef van 1837 tot 1896,
zeven ‘groote’ en zestien ‘komische’ opera's. Mignon, die den meesten bijval had,
is van het jaar 1866. Dit werk werd duizend maal opgevoerd; Le Caid van het jaar
1849, 360 maal; Le Songe d'une nuit d'été, van 1850, 270 maal. Zijn oudste opera,
La double échelle, van 1837, ging 187 maal over de planken. Hamlet (eene gr. opera),
van 1868, 276 maal; Le panier fleuri, van 1839, 128 malen. Alle overige, op Psyché,
van 1857 na, bleven beneden de 60 voorstellingen. Het allerminst begunstigd was
eene ‘groote’ opera, Le Comte de Carmagnola, van 1841, die slechts acht
voorstellingen beleefde.
Der Ring des Nibelungen zal te Bayreuth vijf maal worden opgevoerd en wel van
(Zondag) 19 tot (Woensdag) 22 Juli; van 26-29 Juli, van 2-5 Aug., van 9-12 Aug.,
van 16-19 Aug. De opvoeringen van Rheingold beginnen te 5 uur, de overige te 4
uur des namiddags.
Breitkopf en Härtel kondigen eene nieuwe uitgave aan van Palestrina. Die van
BACH zal vermoedelijk einde 1896 compleet zijn (ze werd in 1851 begonnen). Het
laatste deel zal Bach's handschrift geven, in 142 bladen, naar tijdorde gerangschikt.
Van Florimond Van Duyse. te Gent is, bij den uitgever J. VUYLSTEKE aldaar,
verschenen een belangrijke bijdrage op het gebied der Nederlandsche
muziekgeschiedenis, onder den titel: Het eenstemmig Fransch en Nederlandsch
wereldlijk lied in de Belgische gewesten, van de XIe eeuw tot heden, uit een muzikaal
oogpunt beschouwd. Aan dit werk viel de onderscheiding ten deel der bekroning
door de koninklijke Belgische academie, klasse der Schoone Kunsten.
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Plastische kunst, enz.
Een internationale tentoonstelling, ter bevordering der photographie en aanverwante
vakken, zal gehouden worden te Haarlem van 16 tot 26 Mei e.k., in de groote zaal
der Sociëteit ‘De Vereeniging’, onder eerevoorzitterschap van jhr. mr. J.W.M. Schorer,
Commissaris der Koningin in de prov. Noord-Holland, en jhr. mr. J.W.G. Boreel
van Hogelanden, burgemeester van Haarlem. Deze tentoonstelling is uitgeschreven
door de Haarlemsche Amateur-Fotografen-Club. De internationale jury zal bestaan
uit Hollandsche, Fransche, Duitsche en Engelsche deskundigen.
Er zullen afzonderlijke afdeelingen zijn voor beroeps-photografen en voor
amateur-photografen, ieder op hun eigenaardig gebied. Als bekroningen worden
eerediploma's, zilveren en bronzen medailles ter beschikking gesteld der internationale
jury.
Inzendingen moeten uiterlijk vóor 1 Mei franco te Haarlem gedaan worden.
De regelings-commissie bestaat uit de heeren F.J.M. Huysser, voorzitter; Maurits
H. Binger, secretaris; C.G.H. Bakker, penningmeester, G.K.J.H. Claassen en Henri
Huysser.
Standbeelden woede. - Het plan bestaat te Berlijn eene laan aan te leggen, waarin
links en rechts de beelden der pruisische vorsten en helden moeten prijken: eene
gedachte, gelijk kunstkenners wel weten, eertijds reeds bij de Egyptenaren
opgekomen, die geheele lanen van sphinxen, leeuwen, enz. aanlegden, ten toegang
tot hunne tempels.
Men heeft in Berlijn echter gezien dat allerlei zwarigheden de uitvoering van het
plan verhinderden, en nu tot eene wezenlijke wijziging ervan besloten. Er zouden
ongeveer 60 standbeelden van 30 Brandeburgpruisische vorsten en evenzooveel
merkwaardige tijdgenooten geplaatst worden.
De zwarigheid bestaat hierin dat van alle historische personen geene toereikende
afbeeldingen bestaan. Nog moeilijker zal echter de keus der tijdgenooten zijn, zelfs
bij de vorsten der laatste eeuw, in het regeeringstijdvak van Frederik den Grooten,
Frederik Willem III en IV, Keizer Willem I enz.
Daarbij komen nog overwegingen van esthetischen en geldelijken aard, zoodat
men besloten heeft zich bij de standbeelden der vorsten te bepalen en de herinnering
der minder aanzienlijke tijdgenooten, alleen op de voetstukken te beitelen.
Ledeganck. Het komiteit ter oprichting van een standbeeld voor K.L. Ledeganck
heeft besloten de uitvoering van het gedenkstuk toe te vertrouwen aan J. Lagae,
beeldhouwer te Brussel.
Dr. Nuyens. Een commissie van katholieke landgenooten, met Dr. Schaepman aan
het hoofd, vraagt bijdragen voor een monument op het graf van Dr. Nuyens. Tot
Paschen worden giften in ontvangst genomen.
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Verlaine. Men zal voor Paul Verlaine een borstbeeld stellen in den tuin van het
Luxembourg. De kosten van zulk een gedenkteeken zijn niet hoog en men denkt dat
het benoodigde geld in het Quartier Latin spoedig bijeen zal zijn.
Aan Florian zal een gedenkteeken worden opgericht. Eene voorstelling daartoe in
de Gaieté gegeven heeft 30,000 franken opgebracht.

Schilderkunst.
† Lord Leighton, de beroemde engelsche schilder. Door oorspronkelijkheid in zijn
renaissance-achtig symbolisme (in den ouden zin) trok hij oog en hart, en stemde 't
tot tevredenheid, niet zonder weemoedigen toon.
Van der Ouderaa werkt aan een groot schilderstuk: De kindermoord van Bethlehem.
De broeders Alexianen of Celliten te Leuven hebben besloten twee der grootste zalen
van hun prachtig hoogliggend gebouw met voorstellingen uit de geschiedenis van
België, het kloosterleven, en bezielde landschappen te doen beschilderen. Dit werk
is opgedragen aan den landschapschilder Pulinckx van Antwerpen,
Muurschildering. - Zulk plan verdient den hoogsten lof.
Sedert dat men de middeleeuwsche beschaving is gaan vervangen door de
heidensche, is de gewoonte opgekomen kerken en paleizen zoo kaal mogelijk doodend
wit te kalken.
Witte kalkmuren, welke aan de armen, die geen muzeüms kunnen bezoeken geen
spoor, geen schijn van troost, van opbeuring geven! Witte, doode kalkmuren, welke
aan het kind in de school de liefelijke verbeelding uitdrijven, dooden, in plaats van
haar tot het genot van schoone lijnen en kleuren op te wekken, en hen te leeren
schouwen in den spiegel der eeuwige, der goddelijke schoonheid, in de kunst.
Men scheen het er op gezet te hebben eer de wanhoop, de vertwijfeling van het
volk te voeden, dan het te sterken en te laven door de gaven Gods.
In gekkenhuizen moet men allerminst verkwisten wat de goede God ons geschonken
heeft om naar ziel en lichaam gezond te blijven.
Dat hebben de broeders van H. Alexis begrepen. Zij mochten hunne krankzinnigen
niet nog dwazer maken, door hun van alle kunstleven uit te sluiten en aldus tot
verwijfeling te prikkelen.

Letterkunde.
Nederlands taalcongres te Antwerpen. - Aug. Snieders en Max Rooses zullen
presidenten, Pol de Mont vice-president, Melis en Van Menten secretarissen zijn van
het Letterk. congres te Antwerpen. Eere-voorzitters: de gouverneur en de
burgemeester.
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Koninklijke Vlaamsche Academie. - Zittingen van Januari en Februari 1896.
Benoeming van commissien: 1o voor den rekendienst de Pauw, Micheels en Obrie;
2o voor de beoordeeling der prijsantwoorden (Middelnederlandsche taal- en
letterkunde): de Flou, Willems en Gailliard; 3o voor Nieuwere taal- en letterkunde:
Coopman, Claes en Micheels; 4o voor Geschiedenis: Coopman, van Even en
Broeckaert; 5o voor Kunst- en Vakwoorden, ambacht van den timmerman: Coopman,
de Vos en Janssens; 6o voor id ambacht van den metselaar: Coopman, de Vos en de
Gheldere. Bijdragen van de heeren ten Brink, over den geest onzer letterkunde,
Gailliard over de uitdrukking Gadoot, Seghers (voor Génard), Over de vorming van
eigennamen.
Koninklijke Akademie. Afdeeling letterkunde. Zitting van Januari, Voordracht
van den heer N.P. van den Berg, over de ‘Regeling der bankbilletten-emissie hier te
lande’, bevattende de geschiedenis der Nederlandsche bank vóór 1864. - Zitting van
Februari. Voordracht van prof. Polak over de jongste gedaanteverwisseling der
Homerische kwestie, naar de vingerwijzingen van Naber, Christ, Cauer, enz.
Op het oogenblik dat de laatste bladzijden dezer aflevering ter perse gaan, kondigt
men ons het plotseling afsterven aan van den verdienstelijken letterkundige, den
dichter en schoolopziener Frans Willems, te Brussel.
De overledene was een der werkzaamste briefwisselende leden der Koninklijke
Vlaamsche Academie en der Zuid-Nederlandsche maatschappij van taalkunde.

Splinters.
Alle teederheid, alle edelmoedigheid tegenover eene geliefde ziel is slechts eene
poging om door te dringen tot het Eeuwige, het Oneindige, wat het Eindige van het
bemind voorwerp omhult.
TOTTMANN.
(Geheel in den geest van Prof. Martinus van der Hoeven, zaliger gedachtenis.)
RED.
De schrijfpen is een zwaard, wat een rechtschapen man slechts voor eene edele zaak
moet aangorden.
Id.

Friesche spreekwijzen.
Een stien kan allinne nen mool maelje.
Hoe eeler baem hoe boeghsaemer twiegh.
Antwoorden op de plat-duitsche raadsels van bladzijde 94.
1. Omdat hij geene oogen van achteren heeft. 2. Het horloge. 3. Een vrool.
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Bijlagen.
Iemand die te Parijs verstrooid is.
Schets van Léon de Tinseau.
OP een winteravond van het vorige jaar liep ik op het perron van de Gare du Sud
heen en weer en wachtte op den sneltrein van zeven uur. Eensklaps voel ik mij op
den schouder kloppen; ik wend mij om: mijn vriend Jacques staat voor mij.
‘Waar gaat gij heen?’
‘Naar Nizza.’
‘Ik ook, mijn vrouw is daar.’
‘Prachtig, dan reizen wij samen!’
Terwijl wij onze wandeling over het perron voortzetten, praten wij over alle
mogelijke onderwerpen. Terwijl wij den postwagon voorbijgaan, zeg ik tot Jacques:
‘Dat is me een handwerk! In welken toestand moeten die arme postambtenaren
wel verkeeren, als zij eindelijk te Marseille aankomen!’
‘Ja,’ antwoordde Jacques, ‘dan is men tamelijk wel geradbraakt. Ik kan uit
ondervinding spreken. Ik heb ook eens tweehonderd mijlen ver in zulk een hok
meegereden.’
‘Jij! Jij in een postwagon? Hoe kwam dat?’
‘Dat zal ik je dadelijk vertellen! En die komische geschiedenis is eigenlijk tevens
de geschiedenis van mijn huwelijk,’
De bel luidde voor de laatste maal. Wij stapten in,
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maakten het ons in onzen coupé zoo gemakkelijk mogelijk en Jacques begon als
volgt:
‘Een zekere blonde gravin, die gij ook wel kent - want ik verdenk er je van,
schavuit, dat ook jij haar het hof gemaakt hebt - deze bekoorlijke gravin was toen
sedert drie jaren weduwe, en men dacht levendig, ja, zeer levendig aan een huwelijk
met mij.
Ten tijde dat deze geschiedenis voorvalt, het was in den herfst, bevond de gravin
zich op haar landgoed in Bar. Wij schreven elkaar bijna elken dag, ik, om haar mijne
hartstochtelijk gevoel te schilderen, zij, om hare lange dagen eenigszins te bekorten
en mij met allerlei boodschappen te belasten; want ik vertoefde toen te Parijs. Ter
zelfder tijd - de sterveling, wien met iets dergelijks overkwam, werpe den eersten
steen op mij - had ik, of beter gezegd, trachtte ik een andere, minder ernstige
liefdesbriefwisseling in der minne tot een goed einde te brengen. In dit geval was de
persoon in kwestie geen gravin. Mijn brunetje woonde in Normandië en de zaken
stonden tusschen ons reeds zoo, dat zij mij schreef, hoe zij mij lief had. Arme Louise!
Slechts op één punt bestond er een zekere overeenkomst tusschen haar en de gravin;
beiden hadden de manier mij met boodschappen te belasten.
Op zekeren morgen - ik vermoedde, sakerloot, niet, dat ik dienzelfden dag nog
naar het Zuiden zou reizen - bracht men mij twee brieven aan mijn bed, in elk waarvan
ik een lange lijst met alle mogelijke commissies vond. Gelukkigerwijze kon ik alles
in het Louvre krijgen. Ik sta op, ontbijt, schrijf mijn beide antwoorden: vurig aan de
gravin, koel en gelaten aan Louise en spoed mij daarop naar het Louvre. Ik zoek de
gewenschte stalen uit, doe ze in de nog open enveloppen, maakt deze dicht, steek ze
in mijn zak, en juist als ik het gebouw verlaat, komt mijn vriend Maxime voorbij,
die in zijn wagentje naar het Bois rijdt. Hij neemt mij op, vertelt mij zijn gewone
grappen, en het had maar weinig gescheeld of ik zou mijn brieven vergeten hebben,
wanneer niet de blauwe lantaarn in de Rue de Marignan mij daaraan herinnerd had.
Ik laat stilhouden, stap uit, koop postzegels, gooi het epistel aan de gravin in de
bus, en terwijl ik den postzegel op de tweede enveloppe plak, voel ik, dat die in plaats
van stalen zijde, stalen katoen bevat. Het koude zweet
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breekt mij uit; ik scheur de enveloppe open... vriend, ik had mij vergist. Mijn brief
aan Louise ging naar Bar, en, te duiker, dat zou natuurlijk aan al mijn
huwelijksplannen den bodem inslaan.
Nu viel er niet te aarzelen; ik verzoek Maxime, alleen verder te rijden, en vlieg
het postkantoor binnen, om mijn domheid weer goed te maken. Ja wel, je denkt
misschien, dat dat zoo gemakkelijk ging. Men neemt mij met achterdochtige blikken
op: men doet mij een kruisverhoor ondergaan, om mij met een preek over het
onbetamelijke van de verstrooidheid te beloonen. Kortom, je weet, dat geduld mijn
fort niet is, ik word woedend en lees allen flink de les.
Daar schiet mij te binnen, dat een mijner oude schoolkameraden een aanzienlijke
betrekking bij de posterijen bekleedt; ik spring in een fiacre en rijd naar de Rue de
Grenelle. Mijn vriend was niet op het kantoor; hij was voor ambtszaken naar dat in
de Rue Jean Jacques Rousseau. Er verloopt een half uur, eer ik mijn man vind. Wij
spoeden ons te zamen terug naar de Rue de Grenelle, en verlaten die met een
bevelschrift van den minister in den zak, waardoor alle brievenbussen in het rijk voor
mij geopend moeten worden.
Maar toen ik in de Rue de Marignan terugkwam, was het 5 uur 40 minuten en zag
ik daar juist een postwagen voor de deur staan, op het punt om naar het hoofdkantoor
in de Tuilerieën te vertrekken. Mijn brief was natuurlijk in die rammelkast.
Ik beveel mijn koetsier, het rijksvoertuig te volgen. Wij bereiken de Tuilerieën.
Ik geef mijn bevelschrift af en ontvang zeer beleefd het volgende antwoord:
‘Mijnheer, in den tijd van drie kwartier moeten wij twee- of driemaal
honderdduizend brieven, die naar alle mogelijke richtingen moeten verzonden worden,
sorteeren. Gij zult het dus begrijpelijk vinden, dat het positief onmogelijk is, den
uwen uit dien chaos op te visschen. Er blijft voor u geen ander middel over, dan u
tot het spoorwegkantoor aan de Gare de Lyon te wenden; zoodoende zult gij
misschien, te meer daar gij een aanbeveling van den minister hebt, uw doel bereiken!’
Ik stap weer in mijn fiacre, kom op den Boulevard Mazas en al spoedig sta ik voor
twee van zulke rijdende postkantoren, als wij er zooeven een zagen. Eerst wil men
mij naar den duivel jagen, maar ik smeek en laat mijn
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bevelschrift zien. Daarop zegt de chef, die mij waarschijnlijk voor iemand van de
geheime politie hield, die een spoor volgde: ‘Goed mijnheer, stap in. Wij zullen
trachten dat zaakje onderweg op te knappen. Op het oogenblik kan ik u echter niet
langer te woord staan!’
Ik klim in den wagen, die reeds voor de helft volgepropt is met postzakken..... en
dat was nog maar een begin. Van alle kanten vlogen ze naar binnen, bij dozijnen.
Soms waren er twee mannen noodig, om een van die zakken erin te tillen. De bijwagen
was reeds vol en met den eigenlijken postwagen scheelde het niet veel meer. De vijf
ambtenaren en ik vonden nauwelijks een hoekje, waar wij staan konden. Mijn moed
dreigde mij te begeven, maar dat hielp niets. Als de gravin den voor Louise bestemden
brief kreeg, was ik verloren. En niet alleen was zij een schitterende partij, maar
bovendien was ik smoorlijk op haar verliefd.
Eindelijk kwam er een einde aan den stroom der postzakken. Het was tijd! Tusschen
reusachtige, leeren zakken, waaraan het vuil van geheel Europa kleefde, stond ik in
een hoek gedrukt, waar ik bijna stikte en niets zag dan de lampen aan de zoldering.
Plotseling voelde ik, dat wij ons in beweging stelden. Nu vroeg de chef aan het
ambulante postkantoor, wat ik eigenlijk verlangde. Ik deelde hem mede, dat het mij
te doen was om een brief, die naar het slot Beillans, bij Barjols, gericht was.
‘In dat geval, mijnheer, gaat de brief over Lyon. De daarvoor bestemde brieven
komen eerst na Lyon aan de beurt. Er schiet dus voor u niets anders over, dan zoolang
te wachten.’
Ik wachtte, gezeten op een zak, die, naar den indruk, dien hij op mijn zitvlak
maakte, te oordeelen, zeker met monsters hout gevuld was. De vijf ambtenaren
werkten staande in vliegende haast. Het rook daar naar stempelinkt, tabak, gesmolten
lak, ‘en nog iets anders’, zooals Flaubert, zou zeggen, want sommige van de heeren
hadden voor het gemak de laarzen uit en pantoffels aangetrokken. Zoo verliepen er
lange, lange uren.
Allerlei kwellingen schenen er voor mij weggelegd; vooral de honger begon mij
erg te plagen. Het was immers de tijd voor mijn lunch. Juist zouden nu anders de
cotelette en spiegeleieren aan de beurt geweest zijn. En ik zat daar met mijn hoogen
hoed, wit vest, verlakte laarzen, een badientje
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in de hand, dus volstrekt niet in reistoilet. Ach, mijn vriend; welk een nacht!
Doch laat ik mijn lijdensgeschiedenis bekorten. Gij kunt u voorstellen in welken
toestand ik den volgenden morgen aan het station Saint Maximin aankwam. Daar
pakte men de post voor Barjols uit. En mijn brief was daar niet bij!
Ach, groote hemel! Toen de trein stil stond, helderde alles zich op. De
postambtenaren, doordrongen van het groote gewicht van dien ongelukkigen brief,
hadden gemeend, dat hij aangeteekend geweest was en dientengevolge in de gewone
pakketten er niet eens naar gezocht. Een groen linnen zak, gemerkt Barjols vloog op
het perron; ik liep dit groene meubel, dat mijn opus, mijn vervloekt opus, bevatte,
na, vast besloten het tot het einde der wereld te volgen.
Te zamen, de groene postzak en ik, namen wij plaats in een wankelende tilbury,
die geheel open was. De regen viel in stroomen uit den hemel. Mijn gekleede jas,
mijn wit vest en mijn hooge hoed.... stel u voor, hoe ik er uitzag. De koetsier zeide
mij, dat de afstand van Saint-Maximin tot Barjols 26 kilometers bedroeg. Overigens
spraken wij weinig, in de eerste plaats omdat ik geen Provençaalsch ken en in de
tweede, omdat ik in gepeinzen verdiept was. Wij reden door een zeer woeste streek
en niets scheidde mij van mijn vreeselijken brief, dan de harde houten bank, waarop
ik zat. Ik had den postbode wel kunnen wurgen of omkoopen. Voor het eerste ontbrak
het mij echter aan kracht, want ik was uitgeput, voor het tweede, aan geld, want alles
en alles had ik vijf à zes louis in den zak, en zonder die zou ik mijn terugreis naar
Parijs te voet en bedelend kunnen ondernemen.
Eindelijk kwamen wij te Barjols, een mooi dorp met 1000 inwoners, aan. Ik wilde
eerst terstond naar het postkantoor ijlen, om door middel van fooitjes mijn brief
machtig te worden. Maar bij nader overleg kwam ik daarvan terug. Want, zoo dacht
ik, een heer uit Parijs komt te Barjols; ondanks den stroomenden regen bestaat zijn
geheele bagage uit een wandelstokje met gouden knop; hij eischt, steunende op een
bevelschrift van den minister, een brief terug, die geadresseerd is aan de gravin....,
de eigenares van een kasteel uit de buurt.... Die geschiedenis zou immers als een
loopend vuurtje de ronde hebben gedaan, en zou
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ongetwijfeld mijne gravin ter oore gekomen zijn. List scheen mij dus in dit geval
beter toe. Toen ongeveer een uur later de postlooper in wiens rayon het slot Beillans
lag, Bajols verliet, sloot ik mij, als bij toeval, bij hem aan, en vroeg hem den weg
naar het landgoed der gravin
‘Ik moet daar ook heen,’ zeide hij, ‘wilt gij met mij gaan? Het is goed drie uur
loopens.’
Drie uur gaans! En ik was zoo moe als een molenpaard. Niettemin volgde ik mijn
postbode door dik en dun.
In elke herberg trakteerde ik den braven man. Tot na het vierde dorp, dat wij
passeerden, hield hij zich dapper, maar toen was hij ook overgeleverd. Als wij langs
een sloot kwamen, bracht ik, schijnbaar onwillekeurig, mijn stok in aanraking met
zijne beenen, en hij rolde in den drie voet diepen afgrond. Hem naijlen, onder
voorwendsel hem te helpen, zijn tasch open maken, mijn brief er uit goochelen eindelijk, eindelijk, eindelijk, hem in mijn zak stoppen - dat alles was zooals gij kunt
denken, het werk van éen oogenblik. Mijn held uit de sloot te halen, was veel
moeilijker. Juist toen ik bezig was, hem bij den kraag te pakken - de hemel was
inmiddels opgehelderd - hoorde ik op den weg een rijtuig aankomen. Ik kijk op. Het
was een poneywagentje, dat door de gravin zelve bestuurd werd.
Nog heden vraag ik mij af, hoe zij mij, in den toestand, waarin ik verkeerde,
herkende. En hare verbazing was even groot als mijne verlegenheid.
‘Groote hemel,’ riep zij uit, ‘wat gebeurd er hier? Wat is u overkomen? Wat heeft
u in dien toestand gebracht?
Nu of nooit! Het kwam er nu maar op aan, mij op een schitterende wijze uit mijn
netelige positie te redden
‘Gelooft gij aan voorgevoel?’ antwoordde ik haar met een stem, welke door een
vreeselijke verkoudheid, die ik had opgedaan, een diep melancholische tint had
aangenomen. ‘Gister, ik stond juist op het punt een briet, dien ik aan u had geschreven,
op de post te doen, hoorde ik u driemaal achter elkaar duidelijk op angstigen toon
mij bij mijn naam roepen! Ik vreesde, dat dit een van die mystieke waarschuwingen
was, waarvan ik reeds zooveel gehoord heb, en door schrik overmeesterd, spoedde
ik mij, zonder verzuim, zooals ik reilde en zeilde, naar u toe. Ach, ik heb u toch zoo
lief, Amélie!’
Ik zag dat hare fraaie oogen vochtig werden. Wat de
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mijne betrof, mijn verkoudheid zorgde er wel voor, dat de tranen daaruit langs mijne
wangen biggelden. Amélie verzocht mij naast haar plaats te nemen en reed met mij
naar het slot terug. Dit bewijs mijner liefde had haar diep geroerd en toen wij voor
de poort stilhielden, was het beroemde ‘ja,’ waarmede zij reeds sedert zes maanden
geaarzeld had, vast en duidelijk uitgesproken.
Op deze wijze, mijn waarde, kwam mijn huwelijk tot stand. Later heb ik deze
geschiedenis uitvoerig aan mijn vrouw verteld. Als dol heeft zij daarover gelachen,
zeker wel het beste bewijs, dat zij geen berouw gevoelt over het toen genomen besluit.
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Gedichten van Mevrouw Zubli, geb. v.d.B.v.H.
Aan Paul Verlaine.
Ogroote Dichterziel! voorwaar gij zijt niet dood En toch wij treuren bij 't verstommen van uw lied Wie kent uw lijden niet, uw strijden en uw nood?
In 't dichterwoud een Eik - voor God ‘'t gekrookte riet.’
Arm als de bedelaar, die peluw heeft noch brood,
Doch rijker dan een koning door uw machtig woord; Rust zacht, o Paul Verlaine, uw naam is wondergroot,
Tot wêerziens, o mijn Dichter, tot in 't Hemelsch Oord!

Aan een vierjarig meisje (R.S.),
bij het overlijden harer lieve moeder.
WOLKJE, wit wolkje zoo zacht,
Gaat gij naar Moeder heen?
Donzig - als een schapenvacht Wolkje! neem mij toch meê!
Zeg Haar: ‘O kom gauw terug!’
Zoolang bleef ze reeds weg!
O Moedertje, kom heel vlug!
'k Ben nu altijd heel zoet.
's Avonds als 't zonnetje zinkt
Lacht Moeders oog mij toe!
En zie ik een Ster die blinkt,
Dan roep ik Haar: ‘Nacht Moe!’
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Dichtkunst, letteren.
Mr Jillis Haefacker.
door J.H. Hofman.
IN den aanvang der zeventiende eeuw vinden we bezuiden Utrecht in het gerecht
van Vreeswijk of de Vaart eenen Otto Haefacker, landman naar 't schijnt, wiens zoon
Willem in 1628 en vervolgens uitdrukkelijk wordt vermeld als de eigenaar van twee
perceelen uiterwaard aldaar(1). De weduwe van dezen laatste vinden we in Mei 1659
te Montfoort gevestigd in de Hoofdstraat, westeinde, dicht bij het stadhuis. Willem
schijnt ons toe de stamhouder te zijn en leenvolger op het erf der Haefackers, dat
daar beneden Vreeswijck aan den Leckedijk lag. Hij moet twee

(1) De voogden van Jor Joriphaes van Amerongen Jacobsz dragen den leenheer op: ‘zeeckeren
vuytterweert groot omtrent twee mergen, twee hondt ende ettelijcke roeden, gelegen in den
gerechte van Vreeswijck beneden de Vaert..., daer oostwaerts boven Willem Otten Haefacker
ende westwaerts beneden Joost van Schroyesteyn naest gelant... zijn’ ...; hiermede wordt
Willem Ottensz. Haefacker aanstonds beleend, nl. den ‘lesten May in 't jaer 1628.’ (Stichtsch
Leenboek EE. fol. 18-9, in de Rijksarchieven te Utrecht.)
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jongere broeders hebben gehad, die straks een sieraad waren van de Priesterschap
der zoogenaamde Hollandsche Zending.
De oudere, meenen we, was Mr Thomas Haefacker, die in het seminarie van den
Hoogen-Heuvel te Keulen zijn hoogere studiën deed en het Licentiaat in de H.
Godgeleerdheid er won. Naar het vaderland wedergekeerd was hij als pastoor
werkzaam te Montfoort tot 26 November 1618, toen hij door de vervolging der
Calvinisten van daar werd verdreven. (Archief van 't Aartsb. van Utrecht, V 405.)
Daarna moet hij in Nieuwkoop ten Noordwesten van Woerden een wijle met vrucht
hebben gearbeid, doch was in April van het jaar 1622 reeds te Utrecht gevestigd.
(Archief v. Utrecht, xx 359 en 361.) Of zijn werkkring toen binnen de stad lag of
daar buiten, bleek ons niet. Omstreeks 1634 werd hij pastoor van St-Jacob binnen
de muren der veste, doch viel reeds op St-Marcusdag van 't jaar 1636 als slachtoffer
der pest, die toen door heel het vaderland hevig woedde.
Mr Jillis Haefacker was de andere broeder, over wien in het archief der Roomsche
kerk van Ysselstein staat opgeteekend, dat hij was ‘van den Leckendijk vandaen’.
Zelf getuigt hij ons, dat hij in 't vaderland zijn eerste opleiding ontving, vermoedelijk
bij den eerwaarden Dirk van Eck van Malsen, den kloeken pastoor van Honswijk, 't
geen hoogerop aan den Leckedijk is gelegen. Bij denzelfden misschien heeft hij ook
zijne letterkundige studiën aangevangen, daar hij getuigt dat dit in het vaderland is
geschied, waar echter de scholen voor den Katholiek onbruikbaar waren gemaakt.
De voltooiing dier studien zal wel gevolgd zijn in het seminarie te Keulen, alwaar
hij ook het He-
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breeuwsch moet hebben aangeleerd, wijl hij in zijne werken die taal benuttigt. Van
zijn medeleerling Joannes Stalens, kanunnik en pastoor te Rees, vervolgens lid van
het Oratorie te Kevelaar, vernemen we, dat zij te Keulen tot 1618 in de
Godsgeleerdheid hebben gestudeerd onder Dr Leenard van der Meer, Alard van der
Wielen en den Predikheer Cosmas Morelles.
't Was toen in Nederland de tijd der hevige geschillen, waarin, zoo als Vondel
zong:
Gommer en Armijn te Hoof,
Dongen om het recht geloof.

De kloeke Haefacker, die destijds, zoo schijnt het, dong naar den palm der licentie
ter bekrooning zijner studien, liet zich bewegen om, als bij wijze van proefschrift,
eene verhandeling te leveren over de vurige geschillen dier dagen. Ziet hier, wat hij
zelf daarover in de voorrede aan zijne lezers meedeelt:
‘Wat mij betreft, zoo weet God, die alle geheim doorgrondt, dat ik op de
behandeling dezer stof geenszins mijnen geest heb gevestigd, om wien het ook zij
eenig leed of smaad aan te doen; zelfs geene gedachte aan dit werk was er bij mij
opgerezen, toen ik nu onlangs (in 't najaar van 1617) tot de onderneming ervan werd
overgehaald door het gezag van hen, wier verzoek, u en uwen genooten ten heil
gedaan, ik niet van de hand mocht wijzen.’ Vrij duidelijk, naar me dunkt, staat daar
uitgedrukt, dat de schrijver op aandrang zijner Geestelijke Overheid(1) dezen arbeid
onder-

(1) Vermoedelijk is Joannes Wachtelaer, destijds de rechterhand van den apostolischen vicaris
Philips van Rooveen, mede hier in het spel geweest; want aan hem zond de schrijver een
exemplaar der eerste uitgaa van het werk met de eigenhandige, recht net geschreven opdracht:
Admf Rdo Do Joanni Vigilio; ex dono Authoris. (Dit exemplaar wordt bewaard in de
rijksboekerij te Utrecht, Histor. Eccles. 8o no 136.)
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nam. Het boek verscheen met den titel: Enotikon dissecti Belgii, in quo historica
relatio originis et progressus eorum dissidiorum continetur, quae in Foederatis Belgii
Provinciis Remonstrantes et Contra-remonstrantes per annos aliquot exagitarunt:
itemque post status controversiarum explicationem vera inquiritur ratio dissensiones
istas componendi et solidam in religionis negotio concordiam inveniendi. Per
Salomonem Theodotum apud Ubios SS. Th. studiosum. Een exemplaar van dit werk,
in het bezit van Jhr. Mr W.F. de Jonge te Utrecht(1) draagt op het titelblad naast den
naam des schrijvers de volgende aanteekening: Nomen confictum studio; alioqui
nomen fuit Aegydius Hafackerus,(2) meus eo tempore condiscipulus in theologica
Coloniae, sub Ex. M. Leonardo Mario et Alardo Wyelio Hollandis, uti et Cosma
Morelles Praed. (get.): Joan Stalenus. Met deze handteekening is alle twijfel over
den schrijver van het werk, zoo er nog bestaan mocht, volkomen opgelost.
Het boek, dat bij zijn eerste verschijnen 312 bladzijden klein octavo bevatte, was
gedrukt bij Wendelinus Junghen te Ursel in de Wetterau, droeg de goedkeuring van
Henr. Francken Sierstorpffius(3).

(1) Aan Zijn Hoogwelgeb. zij hier nogmaals innige dank betuigd voor de heusche goedheid, die
mij het zeldzame boek zoo welwillend te leen verstrekte.
(2) Deze aanteekening van een studiemakker zal, zonder dat we meer getuigen oproepen, wel
volstaan om U te bewegen, elken ‘Afhacker’, die U gemoet hetzij in de rijksboekerij te
Utrecht, hetzij in die van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde te Leiden o elders, te
houden voor een bastaard, die niet rechtmatig bestaat.
(3) Over dezen zie F.J. von Bianco, Die alte Universität Köln, II bl. 1394 vv.
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S. Theol. D., Gymn. Laur. Regens, librorum Censor, en verscheen in het begin van
April des jaars 1618. Het eerste gedeelte ervan geeft ons een geschiedkundig overzicht
van de twisten en den hevig ontbranden strijd tusschen de volgelingen van Gommer
en Armijn; het tweede vertoont ons den stand der geschillen in 1618 en deelt de
oplossing mede, door beide partijen gegeven; het derde behandelt en onderzoekt de
voorslagen van meerdere zijden gedaan tot bijlegging der droeve geschillen; het
vierde eindelijk leert ons het eenig ware middel om de geloofsgeschillen te vereffenen,
de eenheid in Gods Kerk te bewaren en de gewetens rust te doen vinden in de
geheimen des Geloofs.
Het werk behandelde eene stof waarvan de faam in westelijk Europa zooveel had
gerept, dat de belangstelling alom levendig was. Geen wonder dat in minder dan een
halfjaar heel de oplage was uitverkocht.
Intusschen moet de schrijver, zooals we meenen, zich den lauwer hebben verworven
waarnaar hij dong; althans bij de verschijning der tweede uitgaaf, die binnen zes
maanden aan de eerste opvolgde, plaatst hij zich niet meer op de banken der
leerlingen; ‘SS. Th. studiosus’ komt op het titelblad niet meer voor. Doch in dien
tijd is het den schrijver tevens gelukt, tal van boeken en bescheiden te ontvangen,
die een nieuw licht deden schijnen over het veld van zijnen arbeid. Hij zette zich
nogmaals aan het werk en leverde in hetzelfde jaar een tweede verbeterde en
vermeerderde uitgaaf(1). De omvang van het boek is nu uitgedijd

(1) Dezer titel luidt: Enotikon sive Pacificatorium dissecti Belgii; in quo post historicam
relationem originis et progressus eorum dissi; diorum, quae in Foederatis Belgii Provinciis
Remonstrantes et Contraremonstrantes per annos aliquot exagitarunt, vera inquiritur ratio
dissensiones istas componendi et solidam in Religionis negotio corcordiam inveniendi. Per
Salomonem Theodotum. Editio secunda, ab ipso authore aucta et emendata.
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tot 462 bladzijden van ongeveer het zelfde formaat; 't blijft echter ingedeeld als bij
de vorige uitgaaf. In het geschiedkundig overzicht van den loop der geschillen vindt
ge op blz. 3 en vervolgens tal van aanvullingen en verbeteringen, die den toestand
in een klaarder licht stellen; aan het einde van het tweede deel (bl. 226-9) wordt er
breeder uitgeweid over het onderscheid, dat er ligt tusschen de leer der Katholieke
Kerk over de voorbeschikking en de gevoelens der Nieuwsgezinden over dit punt.
In het vierde deel is de vijfde stelling: ‘dat de Paus van Rome de opvolger is van
den H. Petrus en in zaken van geloofs- zoowel als zedeleer het beslissend en onfeilbaar
oordeel heeft’, veel ruimer ontwikkeld, en de opwerpingen der tegenstanders worden
er voet voor voet met zegevierende kracht vernietigd. Wat in de eerste uitgaaf zich
tot drie en een halve bladzijde beperkte, ontwikkelt in de tweede zich tot een strijd,
die in de woelige mengeling zijn uiterste vleugels meer dan tienmaal zoo breed
uitstrekt. Zoo ging het boek van nieuwe kracht bezield en forscher gewapend bij den
zelfden drukker andermaal ter perse, erlangde op 19 September 1618 op nieuw de
goedkeuring van denzelfden boekekeurder en toog weer ten strijde voor het schoone
doel, waar toe schild en zwaard waren opgenomen(1).

(1) Bijzondere opmerking verdient hier, wat De Spectator van 25 Mei 1895, no 21, onder den
titel ‘De eerste druk van van Meteren’ aan zijne lezers meedeelt. Op bl. 167 wordt daar
gezegd: ‘Dat (te Ursel) de eerste Duitsche van Meterens gedrukt zijn, behoeft niemand te
verwonderen, die weet dat de pers van Ursel zeer vele, en daaronder talrijke kettersche boeken
voortgebracht heeft. Men zie b.v. de lijsten ervan bij E. Kelchner en bij Dr A.v.d. Linde,
waar-van wij herinneren aan het bekende werkje van Hubertus Languet Vindiciae contra
tyrannas en aan het Enoticon dissecti Belgil, in quo historica relatio originis et progressus
dissidiorum continetur van Gillis Afhacker, aan uitgaven van Luther enz. enz.’ Ons wil
dunken dat de schrijver dier regelen blijk geeft, het ‘Enoticon’ van Mr Jillis met bijzonderen
toeleg te hebben gelezen.
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Heeft de strijder voor de goede zaak vele veroveringen gemaakt? Ja, wie zal dit thans
bijna drie eeuwen later bepalen? Doch als we zien, hoe velen toen, moede van den
verbitterden strijd, terugkeerden tot den rustigen schoot der verlaten moeder - we
noemen slechts de namen der predikanten de la Faille, Hollingers en Ouzeels - dan
rijst er veel schijn van waarheid voor de meening, dat het optreden van den kloeken
Haefacker hierop beduidenden invloed heeft gehad.
Voor den schrijver zelf, naar me meenen, heeft zijne pennevrucht uitgewerkt, dat
hij weldra te Keulen op den leerstoel werd geplaatst. Wel wordt dit, op gezag van
den bekenden Mr Gijsbert Lap van Waveren, bestreden door Mr Arend van Buchull;
doch als men dezes aanteekening in haar geheel overziet(1), dan verliest zij én om
tegen-

(1) In zijne Vitae Eruditorum Belgicorum, bl. 23, schrijft hij: Aegidius Afhackerus natus
Vreeswici, quae est colonia Ultrajectensium ad navalia Leccae fluminis; is Coloniae
Agrippinae Theologiae professor fuit et scripsit Einoticon dissecti Belgii, sub nomine
Salomonis Theodoti, Ursellis ao 1618 editum octava forma. Hujus meminit Sweertius in
Athenis Belgicis, sed errat; fuit namque Lappio teste Theologiae Licentiatus, sed minime
Professor; post effectus monachus. (Rijksboekerij te Utrecht, Catalogus Codicum
manuscriptorum, no 838). 't Zou van Buchell wis zeer zwaar vallen, als hij moest aantoonen,
in welke orde Mr Jillis Haefacker ooit de monnikskap droeg.
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spraak én om blijkbare dwaling bijna alle gezag. Van Heussen, die in deze uit de
beste bronnen kon putten, zegt ons dan ook in zijne Histor. Episcop. Ultrajec. bl.
192, dat Mr Gillis Haefacker was ‘S. Theologiae Professor Coloniae.’ Ook valt op
deze wijze het best te verklaren, dat wij straks den nog zoo jeugdigen man naast
zijnen leermeester Dr Leenard van der Meer ontmoeten onder de gegradueerde leden
van het nog niet uitgestorven Deventer kapittel(1). Deze eer moet hem naar ons dunkt
zijn ten deel gevallen om wille van den leerstoel, dien hij te Keulen bekleedde. Was
pater Morelles soms naar elders geroepen en vervangen door Mr Haefacker? of heeft
deze de plaats vervuld van professor van der Wielen, die onder den last der jaren
gebogen ging?(2) Het laatste heeft wel den meesten schijn van waarheid.
Niet lang evenwel heeft Mr Jillis den leerstoel bekleed; reeds in den herfst van
1619 werd hij naar het vaderland teruggezonden, vermoedelijk omdat de krachten
des lichaams tegen de aanhoudende inspanning der diepgaande studie niet bestand
bleken. Voor het einde van gemeld jaar, zag het vorstelijke Ysselstein hem den
herderstaf opnemen

(1) Declaramus ex praebendis affectis tres theologales esse, quas modo possident D. Gerardus
Vogelius S. Theologiae Licentiatus pastor Lingensis, D. Leonardus Marius S. Theologiae
Doctor, D. Aegidius Haeffacker S. Theologiae Licentiatus. - Aldus in eene verordening van
den apostel vicaris Philips van Rooveen, uitgevaardigd den 20 Juli 1622 (Batav. Sacr. II 88).
- Hier wordt het feit gemeld, dat Haefacker naast Vogel en van der Meer een zetel bezit in
het Deventer kapittel; dit belet echter niet, dat hij een jaar of drie vroeger zij gestoeld.
(2) Het Necrologium van Haarlem zegt over hem: 1620, 3 Julii (obiit) D. Alardus Wielius, SS.
T.L., Coloniae promotus, et diu ibidem Theol. professor. (Katholiek d. 60 bl. 67.)
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en binnen de stede aldaar zich vestigen. Uit vertrouwde bron (Archief v. 't Aartsb.,
xx-361) vloeit er bericht, dat pastoor Haefacker mêe de zielzorg droeg over Polsbroek,
Benschop en Capelle; en dat hij, even als zijn opvolger het deed, mede over het hem
zoo dierbare Vreeswijk heeft gewaakt, laat zich licht bevroeden.
In de Lente van het jaar 1622 betuigt de meermaals genoemde Apostolische Vicaris,
dat de pastoor van Ysselstein onder de zijnen met bezondere trouw en ijver werkzaam
was, zoodat de zielenoogst er voortdurend in rijkdom toenam. Niet te min wist de
onvermoeide man ook hier op het veld der letteren nog zijne aren te lezen en deze
tot een schoone ponge samen te voegen. Wij bedoelen ‘Het Paradijs der Geestelijcke
ende Kerckelijcke Lofsangen op de principaelste Feestdaghen des gheheelen jaers,
gheplant door Salomonem Theodatum licentiaet in de Godtheid.’ Het werk verscheen
de eerste maal te 'sHertogenbosch, bij Jan Janzs. Scheffer in 1621, van vorm een
dwergje in kleine ‘twelven’, doch vrij lijvig, als dwergen vaak zijn. Eén dier
mannekens, misschien wel de eenige uit de rij, werd ons bewaard door het Provinciaal
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en staat in de boekerij
van dit genootschap, geteekend met no 1113.
Het merkwaardige boek geeft ons eene verzameling van 213 gezangen, waarvan
eenige in het Latijn zijn gedicht, doch met een vertaling erbij, die in gelijke maat
werd gehouden. Onder eene drift, zoo groot als hier werd gegeven, vliegen gewis
ook wat spreeuwen mêe rond; maar de merels ontbreken er niet, echte Dietsche
merels met reine,
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klankvolle stem. Lust het U er een van te hooren? Al aanstonds bij het kerstfeest
zingt hij zijn lied.
Noyt sulcken liefde op aerdtrijck werdt ghevonden,
Noyt sulcken liefde en hoorde men vermonden,
Noyt sulcken liefde in 't herte was onsteken,
Noyt sulcken liefde ter werelt was gebleken:
Dat 't Schoon-al zou worden niet
En Godt sou worden eerde,
Om een broos, vuyl, sondigh vat,
Een vat van geender weerden.
O wonder liefde! ons Vader wordt ons broeder!
O wonder liefde! sijn dochter wordt sijn moeeder!
O wonder liefde! al uyt den schoot sijns Vaders
Komt hij betaelen de schuldt van sijn verraders.
d'Eeuwigheydt komt in den tijdt,
Schepper wordt creatuere,
't Woordt wordt vleesch, Godt wordt een kind
En al uyt liefde puere.
O saligh Bethlem, dat hiertoe was verkooren!
O saligh stall'ken, daer Christus werdt ghebooren!
Salighe kribbe die Christum moghte draghen!
Salighe ooghen die hem daer legghen saghen!
Saligh is Sij boven al
Die schoone Violette,
Die daer baerde sonder pijn
Jesum van Nazarette.
Maer lieve Jesu, o kleynen, grooten Heere!
Hoe is uw machte gheworden nu soo teere?
Hoe is uw wijsheidt gheworden nu soo stomme?
Hoe zijt ghij Koninck, soo bloot en naeckt alomme?
Is 't om onse sonden, Heer,
Dat ghij, soo groot, wordt kleene?
Ja 't voorwaer. Daerom, o mensch,
Houdt u van sonden reene.
Reene van sonden soo wil ick mij bewaeren;
Ende met Jesus voortaen wil ick mij paeren.
Ick gev' U over, Heer Jesu, al mijn sinnen.
Buyten U, Heere, en wil ik niet beminnen.
Komt dan Jesu, lieve Broe'r
En wilt mij niet verachten:
Hemels vyer vervuldt mij heel,
Verslint alle mijn krachten.
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Hard is den marmer, hard is een ijser plaete
Hard zijn de sarcken en steenen van der strate,
Koudt is het ijs en de huyt des Salamanders:
Kouder en harder soo weet ik noch wat anders;
Kouder en de harder acht
Ick alsulcke persoonen,
Die voor Gods liefde, soo groot,
Geen wederliefd' en thoonen.

Wie aan de taal van dien tijd zich een weinig heeft gewend, krijgt weldra smaak in
den zang, die van de vrome vaderen ons toeklinkt. In den welgevulden bundel bevindt
zich allicht menig lied, dat nog afstamt uit den ouden Katholieken tijd, en, door
Haefacker opgenomen, voor den ondergang werd behoed. Zoo blijkt onder anderen,
dat de ‘Waker vroed van zinnen’, door de gebroeders J.A. en L.J. Alberdingk Thijm
ontmoet in de ‘Gulden-jaers Feestdagen’ van J. Stalpert van der Wielen, reeds een
dozijn jaren vroeger zich liet hooren in Haefackers ‘Paradijs.’ Naar allen schijn
hebben beide den ronddwalenden zanger ontmoet en opgenomen in hunne hoede.
Ook voor hen, die in het zoete rijk der tonen bij voorkeur hun studieveld zoeken,
heeft dat Paradijs allicht zin en beteekenis. Boven de eerste strophe der liedekens is
de wijze in duidelijk notenschrift aangegeven. Wie bedenkt dat de echo's van Roland
Delattre en diens evenknieën toen nog niet waren weggestorven, hij zal het begrijpelijk
vinden, dat Haefackers zangwijzen soms in breeden vloed met veel bewogen golving
daar heenstroomen. Laat me u wijzen op blz. 30, waar Beata Immaculata Virgo
voorkomt in vier stemmen, tenor, cantus, altus en bassus. Verder biedt bl. 171-183
ons een ‘Paeschlof, met ses stemmen in 't musyck
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ghestelt’, en wel bas primus, bas secundus, tenor, altus primus, altus secundus en
cantus; bl. 188-208 geeft ons ‘Christus is opghestaen’ in vier stemmen, tenor, altus,
bassus en cantus; op bl. 249, 280, 298, 327, 478 vinden we voor de betrokken liederen
zangwijzen meedegedeeld in twee, drie en vier stemmen.
Nu al hetgeen voortgaat, zal het wel niemand bevreemden, dat Haefackers ‘Paradijs’
voor velen een lustoord werd en zulks bleef jaren en jaren lang, zelfs toen in de
volgende uitgaven de breede golvende tonenvloed was ingekrompen tot een klein
kronkelend beekje.(1)

(1) Bij den aanvang van 1627 verscheen te 's Hertogenbosch een tweede uitgaaf vermeerderd
met 23 nieuwe liederen, waarvan een drietal onderteekend is met den naam of naamletters
van P.M. HEYS; in 1631 gaf Jan Cnobbaert te Antwerpen ons een derden ‘druck, verrijckt
met vele schoone nieuwe liedekens (20 in getal) voor desen noyt gedruckt, soo van denselven
autheur (Haefacker) als van andere in die kunst ervaren mannen gedicht;’ in 1638 leverde
hetzelfde Antwerpen ons een vierde uitgaaf vermeerderd met 22 nieuwe stukjens; Hendrik
Aertsens in dezelfde Schelde-stad gaf in 1648 den vijfden druk in het licht, met weglating
van twee liedjens der eerste uitgaaf en van twee der bijgevoegden in de derde uitgaaf, terwijl
een aanhangsel van 36 gezangen de kleine schade tiendubbel vergoedde; een zesden druk,
vermeerderd met twee oude lofzangen, bezorgde ons dezelfde Aertsens in 1665, een zevenden
gaf ons de Wede J. van Metelen te Amsterdam in 1679, een achtsten eindelijk bood ons Joh.
Stichter in dezelfde Amstel-stad, doch zonder opgaaf van jaar. Dat een kataloog ter veiling
van boeken ons eene uitgaaf kan voorleggen van ‘Antw. H. Aertsens 1646’ is verklaarbaar
voor ieder die weet, hoe drukfouten zoo maar zonder blozen zich overal durven indringen;
doch hoe Mr J.J. van Doorninck (Bibliotheek van Nederl. Anonymen en Pseudonymen, no
3539 of Vermomde en Naamlooze schrijvers bl. 588), na gezegd te hebben dat de vierde
druk het licht zag in 1638, daar aanstonds bij kon voegen, dat van 1621 tot 1634 zes
verschillende uitgaven verschenen, dit gaat ons begrip te boven.
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Hebben de vrome gezangen van Haefacker in en om Ysselstein soms te luide
weerklonken? Wie zal het zeggen? Maar in het voorjaar van 1622 greep in
Calvinistischen ijver de schout dier stad naar de strenge roede en bracht den pastoor
gevangen op het kasteel. Ruim een halve eeuw later verhaalde Marigje Ariensen,
geestelijke dochter, hierover aan pastoor A. ter Lauw, hoe zij ‘dikmaals had hooren
seggen, dat als hij (Mr Jillis) gevangen sat, een crusifix-prente in zijn gevangeniskamer
gevonden was, sonder te weten hoe of van waar. Sijnde hij Hafacker een gauw en
zeer godvruchtig priester etc. Hij is van Ysselstein geraakt,’(1) onder den druk van
het droeve vonnis, dat hem tot de ballingschap buiten de baronnie verwees. Toch
bleef hij, naar luid der getuigenis van den Apostol. Vicaris, in eigen persoon of door
anderen aan het land, dat hem uitjoeg, zijne zorgen wijden en schonk ook aan de
omliggende dorpen zijne hulp. (Broedersen, Tractatus, I bl. 284.)
Als we nu in dezen tijd zijne schuilplaats zoeken, dan zal het oog zich wel moeten
wenden naar het ouderlijk erf, dat daar onder Vreeswijk aan den Lekdijk lag. Van
hieruit kon de herder nu nog het best zijne kudde overzien. Des schouten roede moge
in dit gerecht al even vinnig van aard zijn geweest, de liefde won haar zonder twijfel
den palm af; ouderliefde en broederliefde, vindingrijk in allerlei middelen, heeft aan
Mr Jillis allicht de veiligste hoede geschonken. Doch een korte wijle slechts heeft
dit werk der vrome liefde

(1) Archief der Roomsche kerk van Ysselstein.
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stand mogen houden. Want op 8 Juli van het volgende jaar 1623 was het aan den
Apostol. Vicaris, die sedert den voorgaanden herfst te Rome vertoefde, bekend dat
Mr Aegidius Haefacker met nog een vijftal medearbeiders uit den wijngaard naar
een beter leven was opgeroepen. Zijn overlijden moet dan wel in het voorjaar van
1623 worden gesteld. Waar zijn stoffelijk overschot werd neergelegd, kunnen we
helaas niet aanwijzen, zelfs niet bij gis of vermoeden. Toch zal het aandenken van
den eenmaal zoo gevierden zanger uit Vreeswijk wel voortdurend in zegening blijven.
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Samson,(1)
door Guido Gezelle.
HOE dikwijls is de schoone zon
geduisterd en gedoken;
heur licht, nu heel nu halvelings,
geminderd en gebroken!
Niet dan alleen, als de oude Nacht,
te nanoene of te morgen,
ze vangt en in heur handen, grauw
als grijm, ze poogt te worgen,
en wijken moet! niet dan alleen,
wanneer de menschen beven
en roepen: ‘Weert u, zonneken!’
en loopt het zonneleven
op schiergevaar van uit te gaan,
te zieken of te sterven:
hoe dikwijls moet de schoone zon,
heur schoone stralen derven!
Gespannen, met de blinde Nacht,
in haat-en-nijdsche voeren

(1) Samson, in 't hebreeuwsch Schimson, is Zonneman, Zonneling te zeggen.
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van vijandschap en ongena,
zijn zee- en poldermoeren;
is 't aarderijk, is 't water, is
de locht aan 't immer stoken
van ontrouw, tegen 't zonnelicht,
bedekt of onbedoken:
zij klimmen naar den hoogen troon,
zoo Titans booze helden;
zij klauteren de bergen op,
zij liggen langs de velden:
in 't oosten, daar de zonne rijst;
in 't westen, daar ze slapen,
ze rusten gaat, zijn ze, overal,
te wil, te weer, te wapen.
Maar zij, die in den hemel heerscht
alleene, en alles boven,
beschimpt die leede reuzen, die
haar, dampend opgestoven,
te lijve gaan; ze laat erin
heur scherpe schichten varen,
en deinzen doen ze, radeloos,
die eens zoo dapper waren
in 't voorgevecht. Zoo deed weleer
't kwadied van Gaza wijken
de sterke man, dien Dalila,
de schoone, neêr zou strijken
en krank doen zijn. Zoo velt de zon
de ongiere reuzenvolken,
om, haarloos, gaan, te liggen in
uw schoot, o schoone wolken!
Hoe dikwijls is de schoone zon,
de sterke, onsterk, gevaren
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daar schielijk al heur stralen af,
geminkt en duister waren!
één zonne en weet van avond noch
van middag noch van morgen,
van derven noch van donker zijn,
van blinden noch van worgen:
veroorloogt al uw krachten, gij
geweldige aardsche dampen;
ontstelt u, wilde zee; en komt,
gij wolken, haar bekampen:
één zonne alleen, die eeuwig daagt,
die nooit en zal vernachten,
die zonne en kent geen, Dalila,
die Samson geen ontkrachten!

Kortrijk, 11/ 2/ '96.
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Jacob van Lennep als Warenar.
(Met afbeelding).
NIET al onze lezers hebben, zoo goed als de opsteller dezer regelen, gelegenheid
gehad den beroemden romanschrijver in zijnen omgang met dichters, half-dichters,
kwart-dichters en andere kunst-beoefenaren van het jongere geslacht te leeren kennen.
't Is bovendien al zoo lang geleden dat hij (te Oosterbeek den 25n Aug. 1868) het
levenslicht uitblies.
Sedert is reeds een nieuw geslacht rijp geworden en gedeeltelijk opgegroeid in het
... vooroordeel dat de ‘Nederlandsche Walter Scott’ toch eigenlijk een vervelende
verhaler is, of was.
In vroegere jaren was het eene groote aanbeveling ‘the author of Waverley’ te
heeten. Prijkt die titel niet op de meeste van Scotts romans? Het werd tot den grootsten
lof gerekend dien men ‘Kô van Lennep’ kon aandoen, hem bij den Engelschman te
vergelijken.
Heden schrikken de lange verhalen ons af, mogen het ook kunstwerken van hooge
waarde zijn.
Ter nauwer nood worden nog ‘kleine tafreeltjes’ worden nog ‘Snideryen’ geduld.
De jonge dichter gaat heen, schrijft een paar
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Jacob van Lennep als Warenar.
Dietsche Warande 1896, blz. 218.
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rhytmische strofen, noemt ze sonnet, en meent een werk van hooge bezieling met
meesterschap over den vorm te hebben tot stand gebracht.
Op het klankrijke in de volzinnen komt het aan, niet op de duidelijkheid der
gedachte, niet op het logische der volzinnen, niet op natuurlijke taalvormen. Vindt
men geen rijmwoorden, men schrijft eenvoudig blanke verzen en maakt er zich eene
eer uit zoo oorspronkelijk te zijn; ofwel men vindt rijmwoorden uit van eigen sneê
en fatsoen.
Is het sonnet gereed en weet men niet recht zelf wat men heeft willen zeggen, zoo
schrijft men of wel den eersten regel af als titel van het stukje, of wel men noemt
het: Visioen, Extaze, Excelsior, of wat niet al, en dan zijn 't vaak zulke extazen,
visioenen, enz. als een bedronken kruier ze even goed kon hebben.
Niet zoo van Lennep.
Van Lennep had nooit visioenen! Van Lennep had nooit extazen! Van Lennep
schreef nooit boven zijn werk EXCELSIOR.
Maar wel: Een droom van Californië, Tafereelen enz. vermakelijk voorgesteld tot
nut van groot en klein, De vermakelijke spraakkunst - zijne romans daargelaten.
Van Lennep wilde voor alles duidelijk, vriendelijk, nuchter zijn en niet als Angeniet
op een wolk tot den Olymp stijgen, gelijk onze lieve jeugd.
Van Lennep vatte het geheele leven vermakelijk op. Gaudete! scheen zijne
kenspreuk.
En zoo wordt hij hier voorgesteld, niet meer of niet minder dan als Warenar in
het spel van Hooft.
Van Lennep was voorzitter veler gezelschappen, waar men zich vermaakt, en zoo
ook Hoofd van
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Achilles dat is eene ‘rederijkerskamer’ te Amsterdam, bestaande omtrent het jaar
1850, en waarvan A.J. de Bull mede een der bestuurders was.
Aldaar werden, nú weder op ernstige, dán weer op vermakelijke wijze, oefeningen
gehouden in de uiterlijke welsprekendheid, waaraan ook eenige jonge godgeleerden,
alsmede enkele leden van het schouwburggezelschap deelnamen; terwijl evenzeer
Ds. Abraham Des Amorie van der Hoeven, in de remontstrandsche kerk, de studenten
der ‘Doorluchtige school’ door raad en voorbeeld waarschuwde tegen den
declamatorischen ‘dominé's toon’ en hen in begeesterde en natuurlijke voordracht
van de meesterwerken onzer letteren den weg wees.
Van Lennep nu toonde steeds in pittige voordracht, bijzonder van dramatische
brokken en ondersteund door de leden van Achilles. hoe of de kunst der voordracht
op de natuur moest gegrond zijn, vrij van alle conventie of fransche gemanierdheid.
Het onderscheid tusschen de lessen van van der Hoeven en de avondbijeenkomsten
met van Lennep, was verder dat wat tusschen eene kerk en een koffiehuis bestaat.
Van Lennep was er vroolijk met de jeugd en zelfs zoozeer, dat wanneer hier en
daar onder de hand gesprekken werden gevoerd, welke misschien in den tijd van
Bredero en Roemer Visscher geen aanstoot zouden geleden hebben, maar aan 19e
eeuwsche ooren soms vuil en vies in de ooren klonken, van Lennep, luimig en zonder
bezwaar, elke aanmerking daarover gemaakt beantwoordde met de bijtende
terechtwijzing: ‘Waar de bij honing uit zuigt, daaruit zuigt de spin venijn.’ En aldus
on passait outre, zonder proces. Zoo is het dan ook licht te
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verklaren, hoe de dichter-declamator bijzonder veel genoegen vond in de voordracht
van Hoofts Warenar met den Pot, naar de o o r s p r o n k e l i j k e uitgave.... En die
voordracht gelukte hem meesterlijk.
Hier hebben wij daarom het portretje gebracht, waarin de komische, sarcastische
trek op 's meesters gelaat bijzonder is uitgedrukt, een trek welke met de jaren nog
toenam, toen de glans van Achilles reeds begon te tanen.
Moge deze beeltenis voor de jeugd eene herinnering wezen aan den tijd dat de
duidelijkheid van litteraire kunstwerken de voortreffelijkheid niet uitsloot, en men
niet aan den beschouwer van eene schilderij of aan den lezer van een roman of gedicht
overliet, op het doek, of op het papier de lijnen en kleuren naar believen te verklaren,
maar dat de kunstenaar door het duidelijke begrip van hetgeen hij wilde zeggen, ook
den indruk maakte dien hij voorhad te weeg te brengen. Die tijd zal weder komen,
maar de Libre esthétique, zooals die heden verstaan wordt, leidt er niet toe.
A.T.
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Beeldhouw-, schilderkunst, enz.
Iets over Gobelins,
door A. van Redichem,(1)
(Slot.)
DE nieuwe weverij waarvan wij hierboven, bl. 163 hebben gesproken, vervaardigde
onder anderen een tapijt voorstellende koning Mausolus en Artimisia, van 252 vierk.
ellen. Zij ontving zooveel voorrechten, dat zij den hoogsten nijd der andere meester
wevers - een aanzienlijk. wijd vertakt gild - opwekte, zoozelfs, dat soms kleine
oproertjes uitbarstten, die echter eindigden als alle stormen in een glas water.
Toen, na de vreeselijke burgeroorlogen, die Frankrijk zoo lang hadden verscheurd
en geteisterd, het land, onder Hendrik IV, eindelijk weer tot rust kwam, trok deze
vorst zich ook de bijna ten ondergegane kunst van het tapijtweven aan. Hij liet twee
der meest vermaarde ‘tapissiers’ Marcus Kooman en Frans van Planken uit de
Nederlanden (Vlaanderen) komen, die den last ontvingen een nieuwe weverij, in den
Faubourg St Antoine opterichten, ‘pour

(1) Zie Dietsche Warande, blz. 151.
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oster l'oysivité de parmi ses peuples, pour embellir et enrichir son royaume.’
Deze Nederlanders leerden thans den Franschen hun ‘styl van tapytserie’ en werden
daardoor de grondleggers der nieuwe fabriek, waar men werkte ‘façon de Flandres.’
Er werden hier wel meest tapijten voor het hof geweven, doch er mochten ook
bestellingen worden aangenomen van bijzondere personen. Hendrik IV liet zijn
inrichting ten algemeenen nutte gedijen.
De weverij werd na eenigen tijd uitgebreid en verplaatst naar het oude Louvre,
toen naar de Place Royale en vervolgens weer naar het Louvre. Eindelijk betrokken
de beide zonen der oprichters Karel Kooman en Raphael van Planken, in 1630, de
voormalige werkplaatsen der alom bekende wevers Gobeelen of Gobelin,
afstammelingen van den Nederlander Gilles Gobeelen, welke zich, in het midden
der 15e eeuw te Parijs had gevestigd, waar hij in de voorstad St Marceau een verwerij
en weverij op kleine schaal begon. Gilles verstond zijn werk in den grond en daar
hij begreep, dat vele nuances in wol of zijde een der eerste benoodigheden waren
om een fraai tapijt te weven, nam hij onophoudelijk proeven om nieuwe schakeeringen
uittevinden, iets wat hem zoo goed gelukte, dat zijn inrichting van jaar tot jaar in
bloei toenam. Het was echter - hij overleed in 1476 - voor een zijner zonen bewaard
zijn naam en werkplaats wereldberoemd te maken en voor altijd der vergetelheid te
ontrukken. Tot nu toe n. 1. was het niemand gelukt de, in de oudheid welbekende
wijze om scharlaken en purper te verwen, terugtevinden, in den loop der eeuwen een
kunst die verloren was geraakt. Men gebruikte thans het sap der scharlakenbessen
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om verschillende tinten van rood te verkrijgen; doch de kleuren waren dof en flets,
vergeleken bij het vlammend scharlaken en het gloeiend purper der oudheid.
De zoon van Gilles Gobeelen had, om een meester in zijn vak te worden, door
aller heeren landen gereisd. Hij maakte op een dezer tochten kennis met een Hollander,
Kloek geheeten, die jaren lang in Turkije en in het Oosten had gezworven en daar,
zonder twijfel van Sarraceensche wevers, had geleerd uit de cochenille een roode
verfstof te bereiden, die wat glans en fraaie kleur betrof, alle tot nu bekende
schakeeringen verre te boven ging.
Kloek keerde terug naar zijn vaderland en begon daar behalve een verwerij van
wol en zijde, ook een tapijtweverij, die hem - hij stierf 1550 - een aanzienlijk
vermogen deed verwerven. Gobeelen beproefde eveneens met bijzonder goeden
uitslag de nieuwe uitvinding te Parijs.
Deze laatste had terstond begrepen hoeveel voordeel de ontdekking van Kloek op
zou kunnen leveren, en te Parijs weergekeerd, door het oprichten van ruime,
doelmatige gebouwen, de werkplaaten van zijn vader aanmerkelijk uitgebreid. De
inwoners der voorstad St-Marceau konden maar niet begrijpen waarvoor toch al de
nieuwe gebouwen moesten dienen, die als uit den grond verrezen. Zij verklaarden
daarom vol burenwelwillendheid Gobelin voor gek en noemden zijne nieuwe
inrichtingen ‘La Folie Gobelin.’ Als beleefd antwoord op zooveel geestigheid liet
diens zoon te Versailles een vorstelijk buitenverblijf bouwen, dat hij ‘La Folie
Gobelin’ doopte. Hij kon zich thans deze weelde met een gerust hart veroorloven:
de nieuwe ontdekking had ook hem binnen weinige jaren tot een Cresus gemaakt.
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Van zooveel voorspoed konden de buren de oorzaak maar niet begrijpen, misschien
konden zij hem ook wel niet verdragen. Hun vernuft achtte het ten minste noodig er
een buitengewonen grond voor te zoeken.
Daar het nu eenmaal bewezen is, dat hij die zoekt, vindt, ontstak ook weldra hun
genie licht in de duisternis. Zij kwamen er achtter: Gilles Gobeelen had zijn ziel aan
den duivel verkocht en in ruil had deze hem het geheim doen kennen der nieuwe,
veel bewonderde scharlakenkleur.
Toen eindelijk de vooraf bepaalde levenstijd van Gillis om was, ging hij eens op
een avond, met een lantaarn in de hand, uit zijne werkplaatsen naar zijn woning, toen
plotseling de satan voor hem stond, om hem meetevoeren naar zijne helsche staten.
Deemoedig verzocht Gillis hem nog zoo lang te mogen blijven leven tot zijn licht
was opgebrand. Zijn onwelkome bezoeker stond dit toe en Gillis wierp, op dit
antwoord, terstond zijn lantaarn, waarin nu de kaars uitging maar niet opbrandde, in
een diepen regenput, dien hij onmiddelijk door steenen liet verstoppen.
De teleurgestelde duivel trok woedend af en de slimme Gillis genoot nog vele
jaren de vruchten zijner welgelukte list - volgens zijne beminnelijke buren en vrienden
- of van zijn vlijt en ijver, naar een latere lezing.
Slechts eenige volgende geslachten der Gobelins - zooals zij in Frankrijk heetten
- oefenden echter nog het voorvaderlijk bedrijf uit. Hun vermogen vermeerderde van
jaar tot jaar, de eigenaars kochten zich titels, ambten en waardigheden, eindelijk zelfs
een adellijken rang. Reeds in 1544 werd een zoon van
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Gillis in den adelstand verheven en benoemd tot ‘correcteur des comptes’, diens zoon
kocht van Hendrik IV, dien hij dikwijls geld voorschoot, de Seigneurie
Brie-Comte-Robert. Tot in het begin der 17e eeuw arbeidden nog altijd Gobelins in
de voorvaderlijke werkplaats, toen trokken er vreemden binnen en wel de beide,
reeds genoemde, Vlaamsche wevers Kooman en van Planken (in 1630). Eendrachtelijk
weefden zij hier tot 1650 hunne fraaie tapijten, toen richtte van Planken in de voorstad
St-Germain een eigen fabriek op, terwijl Kooman zich verbond met een beroemden
tapijtwever uit Vlaanderen (Oudenaarde), Jan Jansen geheeten. Nog heden worden
diens, door den tand des tijds en den vaak alles verwoestenden krijg gespaarde
tapijten, als zoovele meesterstukken bewonderd.
Omstreeks dezen tijd verscheen een afstammeling van den reeds genoemden Kloek
te Parijs. Hij noemde zich thans Gluck, waarschijnlijk omdat hij. of reeds zijn vader,
vele jaren in Duitschland had gearbeid. Hans of Jan Gluck scheen het voor zijn eeuw
en zijn beroep ver in de scheikunde te hebben gebracht: hij verstond de kunst op
zijne tapijten een scharlakenkleur aan te brengen, oneindig helderder en frisscher
dan een zijner voorgangers. Door de vele nieuwe schakeeringen en tinten die hij
uitvond, was men thans eerst in staat een werkelijk fraai, aan alle eischen voldoend
tapijt te vervaardigen.
Vooral door zijn toedoen, werd de meekrap een veel gezocht handelsartikel in
Frankrijk. Onder Colbert werd daar jaarlijks voor 500,000 livres van deze verfstof
verbouwd en verwerkt. Gluck kwam in 1655 te Parijs, richtte zich een werkplaats
in, dicht bij de oude Gobelinsche weverij, en weldra trokken de
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voortbrengselen zijner kunst de algemeene aandacht. Colbert begreep terstond welke
voordeelen hieruit te trekken zouden zijn. Hij haalde den koning over de weverij van
Gluck met de reeds bestaande koninklijke fabrieken te verbinden en die tot een enkele
groote staatsinrichting te maken. Lodewijk XIV keurde dezen voorslag van zijn
schranderen minister die een even aanzienlijke winst beloofde aftewerpen voorde
kunst als voor de schatkist - goed en Colbert begon, zonder dralen, zijn plan te
verwezenlijken. Al de voormalige bezittingen der Gobelins, thans het eigendom van
het parlementslid Leleu, een zeer aanzienlijke uitgestrektheid gronds, met tuinen,
parken, bosschen, velden, gebouwen, werkplaatsen en het groote ‘hôtel Gobelin’
werden door hem, in naam des konings, aangekocht voor 40,775 livres, en weldra
was de, spoedig wereldberoemde Gobelinfabriek opgericht. In deze uitgestrekte
gebouwen vonden niet slechts de verwerij van Gluck, de tapijtweverijen van Jansen
en Kooman, die der Lefèbre's - welke Lodewijk XIII uit Italie had laten komen en
die nog steeds in het Louvre werkten - eene plaats, maar ook alle andere kunstvaardige
meesters welke in dienst des konings stonden. De reusachtige inrichting geleek een
kleine stad, en ontving den naam: ‘Manufacture royale des meubles de la couronne.’
Gehuwde en ongehuwde kunstenaars hadden er hun woning; goudsmeden,
parelwerkers, zijdenwevers, beeldhouwers, steensnijders, emailleerders en
meubelmakers zagen er zich een werkplaats aangewezen. In 1663 werd Lebrun, de
bekende schilder, tot directeur der gansche inrichting benoemd; doch het oppertoezicht
der eigenlijke Gobelinweverij bleef aan Jan Jansen - Jans heette hij thans - opgedra-
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gen. Onder de leiding van Laurent, zijn opvolger, werd van 1676 tot 1679 het
beroemde Gobelintapijt vervaardigd, dat het bezoek voorstelt door Lodewijk XIV
in Oct. 1667 aan de weverij gebracht. Van dit prachtig tapijt bestonden twee
exemplaren, maar door de Sansculotten werd in 1793 het eene verbrand, omdat zij
er de leliën der Bourbons op ontdekten! Het tweede werd in 1871 slechts met groote
moeite verborgen voor de Communards. Teleurgesteld in hun verwachting koelden
zij toen hun woede door de fabrieken zelf in den asch te leggen!
Ook in Noord-Nederland bloeiden in de 16e en in de 17e eeuw de tapijtweverijen,
voornamelijk te Delft. Een Vlaming, Franchoys Spierinck geheeten, afkomstig uit
Antwerpen, was de eerste ‘Tapessier’ die hier een fabriek op groote schaal in het
leven riep. In het ‘Wapenboeck van de veertich raden en vroedschappen der stad
Delft,’ door Willem van der Lely vervaardigd, vindt men fo 392 ‘Artus Spiering,
burgemeester van Antwerpen, gehuwd met Maria van Overvest’ (oud Delftsch
geslacht). Zijn zoon was Franchois Artus Spiering. Het grafboek der gemeente wijst
aan, dat hij in de Nieuwe kerk ligt begraven. ‘Hier leyd begraven Franchoys Spierincx,
starff Anno 1630, 21 Febr.’
Zijn fabriek was gevestigd op de plaats waar vroeger het St-Agnietenklooster
stond, en de tapijten daar vervaardigd verwierven weldra een Europeesche
vermaardheid. De meesten werden gewerkt naar cartons van den Nederlandschen
schilder Hendrik Cornelis Vroom. Van sommigen der door hem geweven tapijten
vindt men o.a. bij Bleyswijck in zijn ‘Beschryving van het raadhuis te Delft:’
‘De voornoemde Raedtcamer is van onder tot
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boven bekleet met uytnemende kostelycke en kunstige tapisseryen, ghemaeckt bij
deselfde Tapitsier die de Tapyten in den Haegh op statensael hangende gevrocht
heeft en hier te Delft woonachtig is. Voor deze tapyt-kleederen heeft de meester een
groot gevaert van eertyds St-Agnieten convent, 't geen hy bevoorens van de stadt
voor eene goede somme jaerlyckx inhuyrde, nu t'eenemael in eygendom verkregen.’
Het gebouw ontving, na deze schenking, den naam ‘Spieringsklooster’ ‘om dies
wille seeckere vermaerde Tapisier een voornaem gedeelte van hetselve tot een
werkplaats hadde ingerigt.’
In Haarlem werd in 1559 een tapijtweverij opgericht. Uit de thesauriersrekening
der stad, van dien tijd blijkt, dat op het request van Andries de Raedt, tapisseriewerker,
door burgemeesters werd besloten om van stadswege aan hem bij wijze van leening
onder borgtocht 400 Carolusguldens af te staan, onder beding, dat hij binnen acht
jaar die som ‘af moest leggen’ en eenige poorterskinderen onderricht geven in zijn
kunst.
Omstreeks 1629 vervaardigde een andere Tapissier te Haarlem, Joseph Thibaut
of Thienpont geheeten, de tapijten die nu nog in een der zalen van het gemeentehuis
prijken. (De verovering van Damiate. Haarlem ontvangt zijn wapen van Barbarossa
en het kasteel Oud-Haarlem.)
In Gouda werkte in 1634 met vrucht de vaardige Engel van den Banken; den Haag
bezat een kleine tapijt-weverij, in den Bosch vond men er meer dan een.
Omtrent Schoonhoven vindt men omstreeks 1600 aangeteekend: ‘Onlancx hebben
de Heeren
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Magistraten daer (te Schoonhoven) aangelockt veel tapyt-werckers, soo uyt
Vlaenderen als uit Brabant, die daer schoone ende costelicke tapyten maecken
welghesocht ende vercocht de stadt ter eere en tot profyt der borgeren.’
Onder verscheidene andere steden trachtte men reeds in 1562 te Middelburg een
weverij op te richten, met zulk een goeden uitslag, dat thans nog de zeldzaam schoone
tapijten, daar vervaardigd, algemeen worden bewonderd.
Zij bevinden zich in de beroemde, oude abdij te Middelburg, die vele eeuwen
vorsten tot tijdelijke verblijfplaats strekte en stellen allen - zeven in getal - tooneelen
voor uit het begin van den tachtigjarigen oorlog. Zij toonen het groote aandeel, dat
de Zeeuwen hebben gehad in dien fellen worstelstrijd
Het waren doorgaans Vlamingen, die in Noord-Nederland het weven van tapijten
tot een tak van nijverheid en een bron van welvaart deden gedijen. In hunne provinciën
bloeide deze schoone kunst reeds toen zij elders nog bijna onbekend was.
Vooral Oudenaarde, waar geruimen tijd 14,000 personen hun onderhoud vonden
in het vervaardigen van tapijten, kwam er door tot ongekenden bloei.
Het Tapissiers-gilde werd er reeds in 1441 opgericht, den 14n Juni van datzelfde
jaar ontving deze vereeniging een charter, waarbij haar vele voordeelen werden
gewaarborgd. Dit charter is het oudste stuk, dat, zoover bekend is, omtrent het
tapijtweven bestaat. Het kan bijna als de grondwet van dit gilde worden beschouwd,
waarnaar later alle andere ordonnantiën en voorschriften zijn gevolgd. De eerste
zinsnede - hier het gansche charter mede
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te deelen zou deze schets te wijdloopig maken - luidt aldus:
‘Ordonnantie ende reghele up d'ambacht ende neeringhe van den legheweerckers
ende tapitsiers in de ghulde van Ste Baerblen, ghemaect bij bailliu ende scepen van
der stede van Audenaerde, zo hier naer volcht.’
Uit het gansche charter blijkt hoezeer de vroedschap deze kunst begunstigde en
beschouwde als een rijke bron van welvaart en inkomsten. Bewonderenswaardig is
de goede trouw der werklieden, die uit elken regel van dit charter spreekt. Zij toch
beloven plechtig nimmer een tapijt te weven, voor zij den gildemeesters proeven
hunner bekwaamheid hadden gegeven, en tevens nooit anders dan goede, duurzame
grondstoffen te zullen gebruiken. Het duurde niet lang of Oudenaarde was beroemd
door zijne prachtige tapijten, niet slechts in geheel Europa, doch zelfs in Azië. Zijn
handel en verkeer namen hierdoor ieder jaar toe en de voortbrengselen zijner kunst
wonnen den eerepalm op elke jaarmis, zelfs boven die van Brussel, Brugge, Gent en
Antwerpen.
Menigmaal strekte een in Oudenaarde geweven tapijt, tot losprijs voor een
Vlaamsch edelman, die in de handen zijner vijanden was gevallen en eens bevrijdden
zij een geheel leger, dat de Turken hadden overmeesterd. Het was in 1395 toen, na
den bloedigen slag van Nicopolis, ondanks den fellen weerstand, dien zij ondervonden,
de Turken door overmacht verwinnaars waren gebleven, van een der dapperste legers,
die ooit den vijand weerstand boden. Een groot aantal der voornaamste Vlaamsche
edelen vielen den Turken in handen, die dagelijks honderden vermoord-
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den en wreed martelden. Eindelijk bood een der gevangen genomen ridders sultan
Bajazet aan, naar zijn vaderland te reizen om daar te trachten de geëischte losgelden
bijeen te brengen. Op deze wijze hoopte hij eindelijk een einde te maken aan de
tallooze, door de Turken bedreven gruwelen. Bajazet gaf zijn toestemming en, onder
belofte van terugkeer, indien zijn zending mislukte, werd ridder Jacob de Hellig
toegestaan de voorgenomen reis te aanvaarden.
Meyerus meldt hiervan:
‘Jacob van Hellig, ondertusschen naar Frankryk vertrokken, kwam te Parys ten
einde over den losprys te onderhandelen en tevens als berigtgever van de vreeselykste
ramp en ontzaggelykste smart. Oogenblikkelyk werden van alle kanten geschenken
gezogt, welke hy meende, dat den Turk aangenaam zouden zyn, te weten, tapyten
waarin de geschiedenis van Alexander den Grooten was ingeweven, Hollandsche en
Kameryksche linnens zeer fyn en kostbaar. Deze geschenken benevens 100 ducaten
den keizer aangeboden, spaarden het leven van een ontzaglyke menigte gevangen
genomen krygslieden en tevens van vele voorname Vlaamsche edelen.’
Van nog vele andere wijdvermaarde tapijten zijn beschrijvingen bewaard gebleven.
Onder meer is nog een handschrift voorhanden, den titel dragende:
‘De blijde Incompste van Vrauw Margriete van Yorck trauwen met Hertoche Carel
van Bourgondien Graue van Vlaendren met de bruyloft, spelen en tournoyen binnen
de stadt van Brugghe beschreven ten jare 1468 door Anton de Rovere.’
In dit geschrift vindt men de vele kostbare
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tapijten opgesomd die bij ‘de blyde Incompste’ Brugge versierden en afgolfden van
de wanden der hooge hallen waarin de stoute hertog ‘Carel den Strydbare’ zijne
overtalrijke gasten ontving.
Bijna een eeuw later bracht Filips, de erfzoon van keizer Karel V een bezoek aan
de koningin van Hongarije op het kasteel te Binche. De ontvangst was luisterrijk.
De koninklijke gastvrouw - destijds regentes der Nederlanden - had zorg gedragen,
dat haren jeugdigen vorstelijken bloedverwant iedere gebruikelijke hulde werd
bewezen en daarvoor ook het gansche slot prachtig laten versieren. Het voornaamste,
kostbaarste sieraad echter, waarop zij zelve den erfgraaf opmerkzaam maakte, achtte
zij een wandtapijt, dat een getrouwe voorstelling gaf van den slag bij Pavia.
In zijn ‘Voyage au midi de la France’ verhaalt Millin hoe te Brugge, op last van
den kardinaal de Mazarin, een tapijt werd vervaardigd, dat 12 voet hoog en 13 voet
breed was. Het stelde Ahasveros en Esther voor in koninklijk gewaad, omhangen
met al hunne vorstelijke sieraden. Het vermeerderde de groote waarde van dit tapijt
zeer, dat het naar een schilderij van Jan van Eyck was geweven.
Op last van paus Leo X teekende Rafael Sanzio cartons voor tapijten, die de
Sixtijnsche kapel moesten versieren. Zij waren tien in getal en gaven voorstellingen
uit het leven der apostelen Petrus en Paulus De cartons werden naar Brussel
opgezonden en dienden daar tot model voor deze beroemde tapijten, waarvan er zich
thans nog eenige op het Vaticaan bevinden. De meeste dezer cartons zijn tot op onzen
tijd bewaard gebleven, evenals
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eenige andere tapijten, die er later naar werden geweven en waarvan er zich te Dresden
nog enkele in het kunstkabinet bevinden. Waarschijnlijk omdat deze cartons in
Vlaanderen gebleven zijn is er meer dan een tapijt naar vervaardigd. Karel I van
Engeland kocht ze later in Vlaanderen op en eindelijk, na verschillende personen te
hebben toebehoord, geraakten zij in het bezit van Cromwell. Weer in het vergeetboek
geraakt, kwamen zij, tijdens de regeering van Willem III over Engeland, opnieuw te
voorschijn, uit een oude kast. Door diens zorg werd hen eindelijk een waardige plaats
ingeruimd op zijn kasteel Hamptoncourt. Thans bevinden zij zich op Windsor Castle.
Eenige echter zijn verloren gegaan, n.l. ‘De steeniging van Stephanus’, ‘de bekeering
van Paulus’ en ‘Paulus in de gevangenis.’ Volgens Roscoe ‘Het leven van Leo X’
schonk deze voor hun vervaardiging de aanzienlijke som van 70,000 scudi.
Terzelfdertijd, dat Willem III kunsten en wetenschappen beschermde en in eere
hield, zag zich zijn tegenstander, Lodewijk XIV genoopt de groote sommen, die hij
tot ditzelfde doel besteedde, te beperken. Eindelijk werd hij zelfs gedwongen, door
zijne finantieele ongelegenheden, door zijne onophoudelijke krijgstochten veroorzaakt,
het grootste gedeelte der bekende werkplaatsen zijner Gobelininrichting te sluiten,
ofschoon daar onafgebroken de prachtigste tapijten werden vervaardigd. Tot in 1690,
het jaar van Lebrun's dood, waren er door 250 wevers 19 Hautelisse (4110 v. ellen)
tapijten vervaardigd en 34 Basselisse (4294 v. ellen), kunstwerken die thans meer
dan 10 millioen francs waard zouden zijn.
Tot dezen behoorden de beroemde ‘Jaargetij-
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den’, ‘De maanden’ en ‘De geschiedenis van Lodewijk XIV.’ Dit laatste Gobelin
bestond uit een gansche reeks tapijten, allen geweven naar cartons van Lebrun en
Van der Meulen. Onder de ‘Vier jaargetijden’ munt vooral de herfst in teekening en
fraaie kleuren uit. Het werd vervaardigd door Jean Jans, zoon van den reeds
genoemden Jan Jansen, die van 1691-1731 directeur was der Hautelisse-arbeiders.
Het prijkt nog heden in vollen kleurenglans.
Wel werden in 1699 de tapijtweverijen weer geopend, maar de tijd van hun
grootsten glans was voorbij, hoewel er nog zeer fraaie stukken werden afgewerkt.
De mode eischte toen zachte, smeltende tinten; de heldere kleuren van Lebrun en
van der Meulen werden niet meer gezocht. Watteau en Boucher, de schilder der
Gratiën, die nu elkander als directeur opvolgden, wisten aan deze eischen uitnemend
te voldoen en eindelijk vond Neilson, hun opvolger (1749-1788) met behulp van den
scheikundige Quemiset meer dan 1000 nuances uit, die elk weer in 12 schakeeringen
konden worden verdeeld.
Indien nu de oude Gluck eens was teruggekeerd, zou hij zijne oogen niet hebben
vertrouwd.
Het was thans mogelijk naar iedere schilderij een tapijt te vervaardigen, doch
ofschoon hierdoor wonderschoone weefsels ontstonden, leed de zelfstandigheid van
het kunstwerk er schade door. Zij werden nu slechts copiën van bekende
meesterwerken, er behoefden geen afzonderlijke cartons meer voor te worden
vervaardigd.
Doch thans brak de heillooze revolutie los, die in een oogenblik verwoestte wat
eeuwen van noeste vlijt en inspanning hadden voortgebracht. Hier boven vindt
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reeds vermeld hoe de Sans-Culotten handelden met de fraaie Gobelins, die het hun
gelukte te bemachtigen. Onder het eerste keizerrijk geraakte de voorheen zoo
grootsche inrichting, weer tot betrekkelijken bloei. Napoleon I gebruikte alles wat
zijn naam en heldendaden kon verheerlijken; hiertoe kwamen hem ook de Gobelins
niet ondienstig voor. Bekende tapijten uit dien tijd zijn: ‘Ontvangst van koningin
Louise in Tilsit’ en ‘De audiëntie van den Persischen gezant door Napoleon’. Door
de restauratie van 1814 bleven zij echter onvoltooid.
Tijdens het bestuur van Lodewijk XVIII werd, in 1825 de weverij der Savonnerie
en onder Napoleon III die van Beauvais met de Gobelininrichting vereenigd. Doch
gedurende de Parijsche Commune van 1870 geraakten zij op den rand van hun
ondergang, daar de communards, den 25n Mei 1871, terugtrekkend voor de troepen,
die de barrière d'Italie bezet hielden, al de Gobelinfabrieken in brand staken. Gelukkig
waren vele der kostbaarste tapijten in tijds geborgen; toch werden er door de
pétroleuses nog verscheidene vernield, n.l. 70 groote tapijten, onvergelijkelijke
kunstwerken, die tot dien dag een sieraad der Gobelin-galerie waren geweest.
Vele jaren heeft tengevolge deze catastrophe, de geheele inrichting een kwijnend
bestaan voortgesleept, doch thans geraakt zij allengs weer tot bloei, zoo zelfs, dat
meer dan honderd kunstvaardige wevers er dagelijks arbeid vinden.
De ‘Galerie des Gobelins’ bestaat, na den brand, nog uit 85 nummers, waaronder
verscheidene van nieuweren datum, doch ook vele, die lang vervlogen eeuwen
terugroepen in het geheugen en
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een kunst doen bewonderen, welke, in onuitwischbaren kleurenglans, den tand des
tijds weet te tarten, die zelfs het marmer verslijt en de hechtste gebouwen sloopt geweven schilderstukken, welke gerust den toets kunnen doorstaan met die
kunstvoortbrengselen waarvan Eugène Delacroix eens bewonderend schreef: ‘Les
plus beaux tableaux que j'aie vus, ce sont des tapis de Perse.’
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Dichtkunst, letteren.
Heliand en andere Saxonica.
Dr JOSTES, hoogl. te Freiburg i/Z. heeft onlangs in ‘Zeitschrift für Deutsches
Alterthum,’ bl. 129, vlgg., op ernstige gronden aangetoond, dat de Heliand in
O o s t -S a k s e n is opgesteld. Daarvoor spreekt bij voorbeeld de eigenaardigheid
dat bij vele namen van steden het woord burg aanhangt, zoo b.v. Nazarethburg,
Sodomoburg, Sidonoburg, enz. In N o o r d -S a k s e n kwam toenmaals geen enkele
plaatsnaam met burg voor, terwijl er in Oost-Saksen eene menigte bestaan.
Spraakverschil vindt men bepaald tusschen Oost- en West-Saksen; in den Heliand
spreekt de tongval voor het Oosten, bl. 165, vlgg.
Ook onstond de Heliand, volgens de daarin gebezigde zinnebeelden, niet op den
vruchtbaren bodem van Zuid-Oostelijk Saksen, waar veel tarwe voortkwam, want
zand en grind spelen daarin een hoofdrol. Vergelijkt men de gelijkenis van het onkruid
dat het koren verstikt, dan geraken wij tot eene zelfde uitkomst: de inlandsche wilde
haver bromus secalinus (wat onder durd verstaan moet worden), wordt als een boos
onkruid aangezien.
Daarom wil de huisvader in den Heliand in den
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oogsttijd niet (gelijk in 't Evangelie) het onkruid laten inzamelen, maar omgekeerd
de tarwe, die boven durd uitschiet. Daar is dus een reden om aan het noordelijk
kustenland te denken. Merkwaardig is het ook dat de dichter (verg. Mathaeus V, 13)
het woord sal (zout) eenvoudig als zeezout opvat. Verder op (VII, 27) maakt de
dichter, om begrijpelijker te zijn, den wind in 't algemeen tot westwind, welke aan
die zeekust voor de huizen gevaarlijk was.
Verder weet iedereen dat Lodewijk de Vrome den Heliand deed opstellen ter
versterking van het Christendom. Dit wijst ook niet naar Westphalen, alwaar bij
Karel des Grooten tijd reeds bisdommen ingericht waren. In Oost-Saksen daarentegen
wankelde het Christendom door allerlei oorzaken. Daarom besloot Lodewijk de
reizende zangers te gebruiken om den godsdienstgeest aan te wakkeren, en, volgens
Jostes, is Heliand onder bisschop Ebbo van Bremen, vroeger aartsbisschop van Reims,
later van Hildesheim, den zoon van eenen Saksischen landman, opgesteld en wel
niet door eenen geestelijke, maar door eenen leek.
Merkwaardig is het hoe de geheele tekst, hoe het geheele leven van Jesus
geschreven is met zulke kleuren en geuren als aan het volk der achtste eeuw in
Oost-Saksen het best verstaanbaar waren.
Men zou het kunnen vergelijken bij dergelijke pogingen, die in onzen tijd worden
gedaan, b.v. door het lijden Christi voor te stellen in de kleedij der 15e eeuw, wanneer
de kruisweg voor eene kerk van dat tijdperk is bestemd (Hendrickx, te Antwerpen),
of ook door de apostelen voor te stellen als slecht gekleede visschers en metselaars
van ons tijdperk (von Uhde) enz.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

240
Jostes komt dan van nog andere Saxonica te spreken; hij deelt ons allereerst twee
merkwaardige kalenders van de 9e eeuw, een uit Mainz, een ander uit Hildesheim
mede. Verder bespreekt de schrijver nog de oud-frankische psalmen en beweert, na
kennis genomen te hebben van de studiën van Cosijn, Gallée (Altsächs.
Sprachdenkmäler) en anderen, dat er eene duikelpartij toe behoort, om ze nog langer
met het Nederlandsch te vereenzelvigen.
A.T.
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Zedegeschiedenis.
Tafereelen uit de Geschiedenis der Brugsche Hanze.
I.
Hanzedagen te Brugge in 1347 en in 1375.(1)
ER was fluks eene eeuw verloopen sinds de gezamenlijke Duitsche kooplieden van
het Roomsche Rijk, in het jaar 1252, te Brugge hunne eerste vergadering hielden,(2)
en nog was het beheer van het Handelskantoor door geen statutenboek geregeld, nog
waren de onderlinge betrekkingen der deelnemers niet bepaald, nog bestond er voor
menig opgerezen geschil geene erkende rechtspleging.
Eindelijk, op den 28n October 1347, belegden de Duitsche kooplieden eene zitting
in het Carmelietenklooster, ‘ter Carmers’, in den ‘remter’ of ‘doremtre’, waar sinds
den 28n Mei van hetzelfde jaar een der

(1) K. Höhlbaum, Hans. Urk. III, Abth. I no 113. - Hanserecesse 1, no 43.
(2) SCHEPERS, Groningen als Hanzestad, bl. 23.
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sleutels van de kast, in dewelke de geijkte gewichten der Oosterlingen rustten, bepaald
bewaard werd.(1)
Het eerste wat de vergadering besloot, was het verveerdigen van een boek van
‘ordinancien en wilkore, costumiën ende usazien,’ waaruit wij verder eenige
schikkingen zullen aanstippen en onderzoeken. Vervolgens, met het inzicht wellicht
het bestuur te vergemakkelijken, en tevens de kooplieden, naar den aard hunner
handelsbelangen en der voortbrengsels van hunne landstreek, in verschillige vakken
te verdeelen, werd hunne splitsing in drie afdeelingen afgebakend, elke rond een
middenpunt gegroepeerd: eene Lubecksch-Wendisch-Saksische rond Lubeck, eene
Westphaalsch-Pruisische rond Keulen, eene Gotlandsch-Lyflandsch-Zweedsche rond
Wisby. Edoch, van den beginne reeds gaf die gegronde maatregel aanleiding tot
oneenigheid. Zoo, wanneer de Duitsche kooplieden, evenals de Engelschen en de
Spanjaards. den 18n Februari 1352, van Jan, heer van Ghistelles, te Brugge hunne
eigene waag van koop en verkoop verwierven, ving er tusschen de drie afdeelingen
eene drukke briefwisseling aan. Terwijl de Lubecksche en de Westphaalsche het
oprichten eener eigene waag toegenegen waren, scheen er de Gotlandsche, uit afschrik
der daartoe vereischte onkosten, niet erg mede ingenomen. Trouwens, elk derde deel
bezat zijne eigene geldkas. Evenwel, Wisby door Lübeck voorbijgestreefd, weigerde
al spoedig het derde der onkosten van de handelsmaatschappij te dragen. Ten gevolge
dier ontstentenis kwam er eene enkele algemeene kas tot stand., Die poging tot
centralisatie

(1) De andere slotel es gheleyt in der tresorie van Brugghe (28 Me 1347). K. HöHLBAUM. H.
Urk. III Abth. I, no 97.
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moest, even als de verdeeling onder de steden, het verval der hanze teweeg brengen
of bespoedigen; immers, toen in 1447(1), de Hanzedag hof van beroep van den
‘Coopmansraad’ werd, werd natuurlijk de geheele bond betrokken in zaken die slechts
een derde deel betroffen.
Eindelijk werd er in die zitting uitvoerig gehandeld over het samenstellen van
eenen raad, de keuze van 6 aldermans (älterleuten), derzelfder bevoegdheid en die
der verzamelde kooplieden. Er zullen jaarlijks uit elke der drie afdeelingen een paar
aldermannen gekozen worden, op boete, voor de onachtzame afdeeling, van een pond
gouds. Valt een der 6 leden uit het College, dan mogen de 5 overigen het aanvullen
door een zesde lid te kiezen.
Welke macht is aan dien raad toegekend?
De raad roept naar goeddunken de Duitschers bijeen, ofschoon de raadsleden
hunne zaken in afwezigheid der kooplieden mogen verhandelen. In geval van
onderling geschil, wordt de beslissing bij meerderheid der stemmen genomen. De 6
aldermans treden sprekend en handelend op in al de zaken die de Duitschers
aanbelangen: zij zijn dezer gelastigden en vertegenwoordigers. Zij werven door keus,
op straf van boet, uit elk der 3 deelen, 6 mannen aan, om hunnen raad te volledigen.
Uit de samenstelling van dien raad kunnen wij terdege de gelijkheid der drie
afdeelingen in het bestuur afleiden. Wanneer die heeren vergaderden, ging de knaap
in de kerken aankondigen dat de aldermans zetelden. Wie van de kooplieden te laat
komt, betaalt 3 gr.; wie de deur opent zonder oorlof, 5

(1) Hanserecesse, III, 288.
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scelling groot; wie weggaat zonder oorlof 3 grote. De vereenigingen waren dus in
het algemeen toegankelijk, en zelfs verplichtend, voor de kooplieden.
De raad richt evenwel de handelsbeweging zoodanig niet, dat het den koopman
niet vrij zou staan op eigene verantwoordelijkheid aan te gaan, wat hij wil. Daarin
is ieder deelgenoot vrij; zelfs wordt de onderlinge bijstand aangeprezen; immers,
kan de koopman geene eer doen aan zijn woord, hij bidde eenen andere voor hem
borg te blijven, en de Duitschers zullen, waar zij vermogen, hem helpen.
Weldra ontstond er tusschen de aldermans tweedracht nopens hunne rechten en
plichten, zoodanig dat min dan 10 jaar nadien - en wel in Juni 1356 - te Brugge eene
vergadering werd gehouden van de afgezanten der Duitsche steden uit de 3 afdeelingen
met den gemeenen koopman van Brugge. Eerst en vooral werden de besluiten van
28 October 1347 bevestigd, daarna verveerdigde men bepalingen omtrent de punten
bij de aldermans betwist, en eindelijk besliste men, om alle geschil in het vervolg te
vermijden, jaarlijks de grafelijke en Brugsche privilegiën aan de kooplieden voor te
lezen.
Om het innerlijke leven der hanze van naderbij gade te slaan, zullen wij de
toepassing nagaan van een artikel uit het in 1347 ontworpen en ja, later dikwijls
uitgebreide statutenboek. Luidens art. IV mocht geen koopman op boete van een
mark gouds eenen anderen dagen tenzij voor de rechtbank der kooplieden.
Zekere Blomenrod had zich tegen dat artikel vergrepen en werd deswege beboet.
Hij betaalde zijne boet, doch kort daarna wendde hij voor: ‘dat
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recht des copmans bi vrevelen mode ende blef daarbuten.’ Daarop, in 1350, klaagde
hij ‘den meynen copman voor de wed van Brucge’ aan, alsof de som tot dewelke hij
beboet was, hem onrechtveerdig ontnomen ware. De ‘wed vorseyd’ gaf echter gelijk
aan den Duitschen koopman. Wat zij alsdan ‘ordineerde’ zullen wij weldra vermelden.
De kooplieden zetelden dus als gerechtshof der kooplieden: sinds 1307 hadden
zij de kleine rechtspraak erlangd.(1) Het was als eene handelsrechtbank die vooral de
eerlijkheid in den handel behertigde en uitsluitelijk in handelszaken vonnis streek.
Overigens mocht de wet der stad menig feit ten laste der hanzekooplieden oordeelen,
dan zelfs wanneer het met dezer bedrijf min of meer in verband stond. Evenwel met
voor hunne eigene vierschaar te verschijnen, hadden zij het voordeel door huns gelijke
geoordeeld te worden.
Welnu, de gezamenlijke Duitsche kooplieden der hanze te Brugge verbanden uit
hun recht ten jare 1350 den Lübeckschen koopman Blomenrod. Eene der straffen
van den hanzedag was dus de uitsluiting buiten het recht, - eene echt germaansche
strafpleging, - en die ban mocht door de gemeenschap der kooplieden uitgeroepen
worden. Die verbanningstraf sleepte voor den veroordeelde eene lange reeks
ongemakken na. Zij maakte van den in den ban geslagene eenen excommunicatus
vitandus; immers, geen koopman tot de Duitsche hanze behoorende, mag, noch in
't geheim noch in 't openbaar, ‘geselscap noch wederlegginge maken met Thidemanne

(1) SCHEPERS, Groningen als Hanzestad.
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Blomenrod.’ Veel meer, het vaartuig waar Thideman of zijn aanhang koopwaren
inschepen, is, als het ware, bezoedeld: een koopman der Duitsche hanze mag er zijn
goed niet inschepen noch in nederleggen. Geen schipper die laadt en vaart voor de
hanzebroeders, mag Thidemans goed noch dat zijner gezellen voeren noch aanveerden.
En als laatste bedreiging en bekrachtiging, zal, wie voormelde punten over het hoofd
ziet, en aan dien breuk schuldig wordt bevonden, buiten het Duitsche recht gesloten
blijven en nimmer gehouden worden ‘vor enen guden knapen.’(1)
De hanze komt ons hier voor als eene soort van ridderij, wier voornaamste deugd,
rechtschapenheid en eerlijkheid is in handel en wandel. Evenals in de ridderij wordt
de eervergetene met smaad uit de gemeenschap gedreven, en met minachting
bejegend, opdat zijne smet het blazoen van het korps niet bezoedele. Die rechtspleging
moet ernstig geweest zijn en met ontzag aanveerd zijn geworden.
Hoe wijs de maatregelen van 1447 ook waren, toch hoefde men ze in volgende
verhandelingen te volledigen. Zoo, onder andere, den 8n September 1375,(2) beval
men dat indien iemand die tot ‘des coopmans recht van Almaniën’ behoorende, eens
anders goed of geld ontvreemdt, en voortvluchtig wordt uit het land of zich in kerken
of vrijplaatsen verschuilt, hij binnen de zes weken na de diefte zijne zaken met den
beroofde moet vereffenen; zooniet worde hij verbannen ‘uit des Coopmans rechte.’
Hij geniete geene rechten meer in de stad

(1) K. Ho HLBAUM, l.c. 160.
(2) Hanserccesse, II 111, 112.
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waar hij koopman is, en geen koopman hebbe gemeenschap met hem, op boete van
een mark gouds. Hij bezitte geen geleide in vele steden, die tot het hanzeverbond
behooren. Wanneer hij zijne zaken met den bestolene heeft vereffend, dan staat het
den kooplieden vrij hem weder te aanveerden of niet.
Zoo werden insgelijks in die vergadering den aankoop en het veilen van laken en
andere koopwaren aan bijzondere verordeningen onderworpen.
De hoofdlieden zijn gemachtigd iederen koopman die van het genootschap deel
maakt op eed te vragen of hij de in zwang zijnde verorderingen heeft nageleefd, ja
of neen. De eed was dus, nevens de geldboete en den ban, eene der proeven welke
men in de hanze aanwendde.
Mettertijd werd alles voorzien: ja, van 1375 werd er voorgeschreven welke
plegingen er bij het overlijden van eenen handelsgenoot dienden onderhouden te
worden.
Wanneer een koopman van 't Roomsche Rijk of zijn knecht komt te sterven, dan
moet zijn klerk of knecht dit kond doen aan de verblijven of huizen waar de Duitsche
kooplieden inwonen, opdat zij 's avonds ter vigilie komen. 's Daags van de begrafenis
vergaderen al de kooplieden aan het sterfhuis, volgen het lijk ter kerke, wonen den
dienst bij en gaan ten offer, - op boete van 3 grote. Wie deze niet betaalt op den
eersten dag dat hij daartoe aangemaand wordt, geve den volgenden dag 6 grote; geeft
hij ze niet, dan wordt de boet voor elken achterstalligen dag verdubbeld Weigert hij
volstrekt te voldoen, dan zullen de overste rechters hem spreken volgens de
‘ordenantien.’
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Het blijkt dat de Duitschers zich niet enkel ter vigilie of naar de uitvaart der
kooplieden begaven, maar insgelijks bij andere gelegenheden in korps naar de kerk
trokken. Overigens de hanze bezat in de kerk hare gewaden en ten minste de groote
diensten der hanzemannen werden met hun eigen gewaad gecelebreerd. Zij hielden
eene bijzondere kas ten bate der kerksieraden, waarin zekere boeten, zooals die der
afwezigen bij eenen lijkdienst, gestort werden. Dat die sieraden kostelijk waren,
maakt men hieruit op, dat er den 25n November 1375 vastgesteld werd jaarlijks uit
elk derde deel eenen man te kiezen om het gouden gewaad en de verdere sieraden
te bewaren.
Al heb ik de hanze oppervlakkig bij eene ridderij vergeleken, beter trekt zij op
neringen en gilden, beschikkende, even als deze, over eigene statuten, die de leden
verbinden, over eigene rechtspleging door het openbaar gezag erkend, over eigen
beheer met hoofdlieden en leden, over eigene gewaden en plaats in de kerk. Die
handelscorporatie is eene uiting van den geest van vereeniging, die de middeleeuwen
in alle vakken van 's menschen werkzaamheid kenschetst. Nood aan vereeniging riep
de hanze in het leven, gebrek aan eensgezindheid deed ze verkwijnen.
(Vervolgt.)
Dr. C. BUTER(1).

(1) Deze duiknaam is uitgelegd in Dietsche Warande, 1889, bl. 63. Verg. D.W. 1891, bl. 437.
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Dichtkunst, letteren.
Van den Prins, die in een IJspaleis woonde.
Een Sprookje door Vivien.
ER was eens een prins, die woonde in een ijspaleis.
't Was een heel groot, prachtig paleis, waar de prins in woonde, met statighooge
zuilengangen, die verweg schemerden in hun heerlijken groenblauwen glans, en
groote zalen, door slechts éen zuil gedragen, waar 't licht geheimzinnig langs waasde,
groen, geelgroen, goudblauw.
Maar alles was er van ijs, en zoo koud, zoo inkoud! De arme prins was er in
bevroren.
Eerst waren zijn hersenen bevroren.
Van 't achterhoofd af, waar de kleine hersenen liggen, daalde ze neer, de ijzige,
ijzige, verstijvende koude, in zijn rug, in zijn borst, in zijn gansche lichaam.
En eindelijk ook in zijn hart....
Zijn hart bevroor 't laatst, zijn arm, goed dichterhart.
Want vroeger wás hij een dichter geweest, een groot en edel dichter.
Hij had gezongen lieflijke zangen, die trekken de wereld dóor als een
zachtklagende, verre muziek, verweg en toch dichtbij, dicht bij de harten der
menschen, en die
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gemaakt hadden dat menschen, die hem nooit hadden gezien, die zelfs zijn naam
nauwelijks kenden, hem waren gaan lief hebben als hún dichter, als dengene die hun
innigste gedachten en wenschen raadde, onbewust, en ze weêrgaf in zoete taalmuziek.
Maar éens was er een toovergodin, een heks, bij hem gekomen, die boos op hem
was, omdat hij had aangetoond het afschuwelijk sombere van den haat en den nijd,
die woonden in haar zwart hart, en toen - omdat zij heel machtig was, had zij het
kunnen doen, - had zij hem opgesloten in dat groote, schoone, maar kille gebouw,
dat ‘het Nuttigheidspaleis’ heette.
En dáar was hij langzamerhand in bevroren.
Hoe de booze toovergodin heette, moet gij zelf maar raden. Haar naam begint met
een K, en eindigt ook met een k, en er zijn in 't geheel zeven letters in haar naam.
Lang nog had hij zijn best gedaan, om voort te zingen, zachtklagend, doch zwakker,
telkens zwakker werd zijn stem al werden zijne zangen ook schooner
Zij zorgde er echter wel voor, dat de menschen niet hoorden wat hij zong; zij
vertelde hun, dat het ‘ziekelijk’ was.
Zij vertelde hun, dat zijn zangen ziekelijk waren, sentimenteel en overdreven, en
zij waarschuwde de menschen, dat zij ze niet moesten lezen.
Hij raakte ook wat uit de mode; hij zong, zeiden ze, al te ouderwetsch van liefde
en liefdeblijdschap, van Lente en bloemen en van de jonge teêre vogeltjes, die ook
kweelden in het hout.
Ze waren dwaas, de dingen, waarvan hij zong. Verbeelje: 't schoone van 't leven,
en niet het nuttige! Als hij nu nog eens een studie had geschreven ten bate
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van de dakkeloozen, òf over de sociale kwestie òf over de pozitie der vrouw!
Maar dit sentimenteel gezang!
Neen, de menschen konden hun tijd waarlijk wel nuttiger besteden dan met naar
dat ziekelijk geklinkklank te luisteren, - en de menschen geloofden háar.
Zij werden wel allen ziek en ongedurig en gejaagd, zenuwachtig vooral,
zenuwachtig door die fatale afwezigheid van 't mooie van 't leven, van liefde, van
muziek, van bloemen en zangen, zangen van liefdegenot.
Maar dat deed er niets toe, zei de toovergodin; dat was een bewijs dat ook zij zwak
waren, ziekelijk, erfelijk belast, gepredisposeerd voor zenuwziekten. Men moest ze
maar naar een inrichting voor zenuwlijders zenden! De dokters en verpleegsters, die
nuttige menschen, hadden dan meteen wat te doen, en dan konden ze dáar genezen,
of niet genezen, al naar ze wilden. Aan zulke zwakkelingen had de maatschappij
toch niets.
Men moest nuttig zijn en werk presteeren, veel werk, tot heil van de gemeenschap.
- ‘Ben ik dan niet nuttig;’ had de arme dichter even, heel zacht, gevraagd.
‘Ik heb geluk gegeven aan die wanhoopten, ik heb moede oogen en moede harten
in slaap gezongen met mijn lied, ik heb van liefde gezongen en van 't schoone en
van 't genot, en ook van God heb ik gezongen, die éen is in deze drie: in liefde, in 't
schoone, in 't goede - in één heilige Drieenheid.’
- ‘Onzin hebt gij gezongen,’ zei de toovergodin, ‘maar omdat ik groote capaciteiten
in u zie, die behoorlijk geleid, genummerd, gereglementeerd, tòch nog tot een zegen
kunnen worden voor de menschheid, zal ik u nuttig werk geven, dat de maatschappij
tot zegen strekt. - Gij hebt nu lang genoeg uw tijd verbeuzeld!’
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- ‘Ja, maar, als ik mijn hoofd zoo vol moet proppen met nummers en reglementen,
kan ik niet dichten,’ riep de dichter. ‘Dan loopen mijn hersenen leêg, dan kan ik niet
zingen!’
- ‘Dat zou ook een groote ramp zijn,’ zei de heks, en keek hem met haar vinnige,
grijze oogen doordringend aan. ‘Hoeveel hebt gij ooit met dat dichten verdiend?’ En
triomfantelijk keek zij hem diep in de oogen. Tegen dát verpletterend argument, wist
zij, kon hij niets inbrengen.
Beschaamd liet de dichter 't hoofd hangen. Neen, ‘verdiend’, in klinkende specie
verdiend had hij heel heel weinig, dát moest hij bekennen. ‘Maar dáar heb ik ook
niet om gezongen! Bij God, dáar heb ik nooit om gezongen!’
En hij ging voort:
‘Ik zong, omdat het heerlijk in mij opjubelde in hoogzaligen drang. Ik heb gezongen
van mijn volheid, van de volheid mijner liefde en ik heb het niet om geld gedaan.
Wat denkt gij?’ en nu schoten voor 't eerst zijn zachte oogen vonken van
verontwaardiging; ‘wat denkt gij wel, dat ik mijn ziel zou willen ontwijden, zou
willen prostitueeren door te zingen om geld?’
‘Ja, daar begrijp ik nu weêr niets van! Ontwijden, prostitueeren, dat zijn weêr van
die mooie, holklinkende, onbegrijpelijke woorden Als gij zóo nuttig waart, als de
menschen zóo behoefte hadden aan uw “zangen”, zooals gij beweert, dan zouden ze
toch wel getoond hebben, niet waar, dat zij die zangen op prijs stelden; dan zouden
ze u gelegenheid hebben gegeven, om rustig te zingen uw liederen, om te zeggen,
wat gij der menschheid te zeggen had.
Zonder zaad in zijn bakje zingt zelfs een vogel niet!
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En hébben zij dat gedaan? Hébben zij uw boeken gekocht en uw naam doen klinken
in eere door 't land? Hébben ze u rijk gemaakt en u geëerd, als een van de heel hoogen
der menschheid? Hebt gij er zelfs nog maar een armzalig ridderkruisje meê verdiend,
dat van uw eigen land, zeg?’
Neen, dat had de dichter niet, dat moest hij bekennen.
‘Maar,’ fluisterde hij zacht, want het debatteeren maakte hem zoo moe, ‘ik heb er
ook nooit aan gedacht. ‘Wer nur den Besten seiner Zeit genug gethan, der hat gelebt
für alle Zeiten.’
‘Ja maar, dat brengt geen geld in 't laadje,’ zei de toovergodin. ‘Voortaan zult gij
nuttig zijn!’
En zij sloot hem op in het ijspaleis.
Hij moest rapporten nazien en kolommen optellen, ellenlang. Hij moest staten
opmaken en lijsten over de ‘vorderingen en 't gedrag’ van de jeugd, de spes patriae
zijns lands. Want ze had hem leeraar gemaakt aan een burgerschool. ‘Dat was nuttig,’
zei ze; dáar kon hij die neiging om versjes te maken ten minste nog tot een nuttig
doel aanwenden.
Na een verreljaar bracht ze hem zijn salaris, want ze was stipt eerlijk. ‘Ziet gij
wel, hebt gij ooit zulk een mooie, groote som met uw zangen bijeengebracht? Nu
zijt gij nuttig; gij hebt wel niet meer orde in uw klas dan je ambtgenooten en de
jongens houden eigenlijk te veel van u, maar over 't geheel ben ik over u tevreden.
Ik had niet gedacht, dat gij nog zoo practisch waart.’
- ‘Ik ben zoo koud,’ zei de dichter zacht; ‘ik ben zoo koud, en mijn hart is zoo leêg
en zoo koud.’
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- ‘Dat is een heel goed verschijnsel! Hoe kouder uw hart zal zijn, hoe helderder uw
hoofd! Al die verzen van u zijn maar verliefde opwellingen geweest! Gij hadt te
weinig te doen. Hoe meer gij in de kou zit, hoe minder gij daar last van zult hebben,
hoe helderder uw hoofd zal worden.
Er gaat niets boven kou, zie-je!’
En zij deed het nog een beetje harder vriezen, want zij was een heel machtige
toovergodin.
‘Is mijn dichter dood?’ vroeg, in een land - ver, heel ver daar van daan - een klein
meisje.
't Land, waar 't meisje woonde, lag wel heel ver van dat van den verijsden dichter
af, maar ze verstonden toch elkaârs taal, al verschilde die in kleinigheden, hier en
daar.
‘Is mijn dichter dood?’
't Was een aardig, klein meisje, die 't vroeg.... Ze had gouden haren, die in zachte
donskrulletjes om haar voorhoofd speelden, en heldere blauwe oogen. Haar krullen
waren zoo schitterend en haar oogen zoo blauw en haar gelukkig zieltje zoo zonnig,
dat de menschen haar Zonneschijn noemden.
Ze zong, den heelen dag, de liedjes van haar dichter, die haar 's avonds, eer zij
slapen ging, altijd met zijn zangen in slaap had gewiegd. Maar nu, eindelijk, kende
ze al zijn liedjes uit het hoofd, en nu wilde ze dan weêr nieuwe hooren.
En hij zweeg maar.
Toen werd ze ongeduldig.
Ongeduldig, een beetje driftig, maakte ze tweemaal in de week met haar zachte,
blanke, tengere handjes
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de portefeuille open van 't leesgezelschap en keek də tijdschriften door, maar nooit
iets van haar dichter. Van allerlei anderen wel, van andere reuzen en ook wel van
héele kleine pigmeetjes, - alleen van haar dichter niet.
Ze las 't werk van andere kunstenaars ook wel vaak met heel innig, groot genot,
want alle dichters zijn toch maar stralen van éen zon, Gods zon, - maar toch, van
dézen dichter hield zij verweg het meest, en hij zweeg maar, hij zweeg.
‘Zou hij dood zijn?’ dacht ze dán weêr. Maar neen, als hij dood was, zou ze 't toch
wel hebben gehoord. Hij was beroemd genoeg om bij gelegenheid zoo'n enkel keertje
in ‘de courant’ te staan!
Dan zong ze maar weêr de oude liedjes en leerde ze uit het hoofd, maar ze wilde
toch nieuwe leeren, nieuwe van hem. Zij voelde, ze wist, dat hij nog mooier en hooger
zingen kon, dan hij het al gedaan had, en hij was nog zoo jong.
‘Zou ik eens naar hem toe gaan,’ dacht ze, ‘of zou ik hem een brief durven
schrijven, om hem te zeggen hoe lief zijn zangen mij zijn? Ik heb wel eens gehoord
dat dichters, uit gebrek aan waardeering, aan sympathie, stierven, of zwegen. Zou
ik hem eens durven zeggen, hoe lief ik zijn liederen heb?’
Maar dan verwierp ze de gedachte weêr.
Wat voor invloed zou 't kunnen hebben op haar dichter, dien zij zoo heel hoog
stelde, als zij, een klein, eenvoudig meisje, hem zei, wat zij nu eens van zijn liederen
dacht.
En ze zweeg maar, - en hij zweeg ook.
Want het werd al kouder en kouder in zijn ijspaleis. Zijn heele lichaam was als
een steen zoo koud, zijn hart bijna dood, zijn brein als glas zoo helder, zoo koud,
zoo scherp soms, als snijdend glas.
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Zijn werk deed hij uitstekend! ‘Dat had ik wel gedacht,’ zei de toovergodin. ‘Als hij
maar eerst die dwaze verzenmakerij uit zijn hoofd had, zou er nog wel een heel
bruikbaar mensch van hem zijn te maken!’
En hij was inderdaad zeer bruikbaar.
Hij deed het net zoo goed als alle anderen, in zekere opzichten zelfs beter, veel
beter, ja, al deden die anderen ook nóg zoo overdreven plechtig, - hij deed beter omdat hij 't warmer deed, liefderijker, mooier, zelfs in dat ijspaleis.
Maar zingen, dát deed hij niet meer.
't Kleine meisje werd ongeduldig en angst bekroop haar. ‘Zou hij in 's hemels
naam dood zijn?’ dacht ze, ‘of ziek, of nog erger, droef, hopeloos? Droef? Zou ik
niet eens iets voor hem kunnen doen? Hij heeft zooveel voor mij gedaan! Hij heeft
mij in slaap gezongen, toen ik ziek was en nooit, nooit slapen kon! Hij heeft mij zoo
menig oogenblik, zoo menig genot, dat mooi reeds was en innig, nóg mooier, nóg
inniger gemaakt door zijn zangen, die mij door 't geheugen zingen als teêr intieme
herinneringen aan een vroeger bestaan.
‘Wat kan ik nu eens voor hem doen?’ Ze peinsde er over, alle dagen, alle nachten, met haar gouden kopje in haar handen,
maar ze wist niet wat, ze wist niet wát ze hem zou geven.
Eindelijk, op een heerlijken jongen lentemorgen, toen al vroeg de zon door de pas
opengekuste bladknoppen van de wingert vóor haar venstertje keek, met haar
vriendelijk gouden gezicht nog half omsluierd door de teêre morgennevelen, die als
feeëngewaden door de lucht zweefden, toen viel haar oog op een mooie, roode roos,
die in de vensterbank stond te bloeien.
Ze had haar, die roos, den heelen Winter zorgvuldig teêr voor vorst en tocht
bewaard, en nu had ze
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tot dank al heel vroeg in 't jaar haar rein bloemenzieltje ontplooid. Vol knoppen zat
het rijke, jonge struikje. maar pas éen er van was zoover geopend, dat men tot in de
heerlijke, rozige diepte kon zien, diep, diep door 't lieflijk purper heên in 't levende,
gouden hart der bloem.
Buiten bloeiden de nuffige, witte sneeuwklokjes met de teêre bengelhoofdjes en
hun zieltjes van groen, en de nieuwsgierige crocussen, hoogoranje, paars, met bijna
zwarte strepen, zuiver wit en bont, gluurden onder de klimop uit.
Maar hoe lief en innig rein en fijn die eerste teêre lentekinderen ook waren, de
roos, de winterroos, was toch de allerschoonste van alle.
‘Als ik hem mijn roos eens gaf?’ dacht ze, en keek op naar den schitterend lichten
lentehemel, waar de zwaluwen langs zwierden, zwenkten, wiegelden in hun blijde
jeugd.
‘Lieve zwaluwen, die verweg zweeft door de lucht, misschien wel komend van
hem, misschien wel gaande naar hem, zeg mij, zal ik hem mijn bloem geven, mijn
liefste bloem?’
‘Ja,’ zongen de zwaluwen met hun fijn teêre stemmetjes en dreven hoog in de
lucht, om een rozig wolkje heên; ‘ja, geef hem uw bloem, uw liefste bloem!’
‘Zal ik hem mijn bloem geven?’ vroeg ze weêr aan de musschen, die wel wat al
te vroeg, al te bedrijvig, waren opgestaan uit hun bedjes onder de pannen, die ze met
vereende krachten hadden weggeschoven en waardoor ze 't dak maar hadden vernield.
‘Zal ik hem mijn bloem geven, mijn levende, roode bloem?’
De musschen antwoordden haar niet dadelijk. Zij hadden het te druk, om groote
stukken geweekt brood te
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stoppen in de hongerige, geele snaveltjes van hun kinderen, die hun overal in de goot
en in den tuin nadribbelden. Zelfs vader en ook grootvader, die al witte harige
borstpluimpjes had van ouderdom, moesten meêhelpen. Maar, toen zij haar vraag
herhaalde, tjilpten ook zij:
‘Ja, ja, zeker! geef hem uw bloem, uw levende, roode bloem!’
‘Lieve nachtegaal,’ sprak ze toen tegen het teêre, kleine vogeltje, dat jaren achtereen
al in een kooitje had moeten zitten, en dat toch nog zong, in zijn gevangenschap, van
liefde en lenteleven.
‘Lieve nachtegaal, geef ik hem mijn bloem, mijn volle, rijpe, Edenschoone bloem?’
Lang zag de nachtegaal haar aan, vriendelijk op lettend met zijn heldere oogjes.
Toen tuitte hij zacht: ‘Ja liefje! De Lente komt maar éens in 't leven, en in dat
leven de liefde, de volheerlijke, de hoogreine, maar éens. Als gij uw dichter lief hebt,
geef hem dan uw bloem, uw roode rozebloem, uw volle, rijpe, Edenschoone bloem!’
‘Nu weet ik, dat het goed is,’ zei 't meisje. ‘Als de vogeltjes 't goed vinden, dat ik
hem 't liefste geef wat ik heb, is 't zeker goed, want de vogeltjes vliegen heen en weêr
tusschen Gods blauwen hemel en de stille groene aarde. Zij komen van al 't
geschapene 't dichtst bij God, en dus zullen ze ook wel het best Gods wil kennen.
Nu weet ik, dat het goed is.’ En ze sneed het éene teêre blozende knopje van den
stengel, bedde het steeltje in geurig, vochtig mosch, wikkelde het knopje voorzichtig
in fijn chineesch papier, dat stof en ruwe winden het niet zouden beschadigen...., en toen op reis!
Het was een lange, lange reis, lang vooral, omdat haar eindeloos verlangen de reis
zoolang deed schijnen.
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Maar na éen dag en éen nacht was ze toch aan 't eind van den tocht, en spoedig zag
ze 't ijspaleis in de verte schitteren.
Statig hoog, glinsterend wit, met staalblauw-groene reflexen lag het boven op een
berg.
Zware deuren van louter ijsblokken hingen in de besneeuwde scharnieren, en koud
schitterde het electrisch licht door de nauwe spleten, die dienst deden voor vensters.
Ze ging er vóor staan en hief zich op de teenen omhoog.
Daar zag ze hem zitten, ja! Dáar zat hij, haar dichter, van wien ze zoo lang had
gedroomd, maar zij zag den dichter niet, nú niet, zij zag den moeden, moeden man.
Hij was heel mooi, mooier zelfs dan zij zich ooit had voorgesteld, met
wonderschoon voorhoofd, een fijnen gevoeligen neus, groote, donker gouden oogen
en teederen mond onder een zwarten langen baard.
Maar hij zag er zoo ongelukkig uit, zoo koud, zoo hopeloos eenzaam en oud.
Zij wilde binnengaan; met al de warmte van haar trouw, warm hartje wilde ze zoo
maar dadelijk binnengaan, naar hem, en ze bonsde haar blank handje aan bloed tegen
de zware, koude deuren, maar vergeefs, ze waren stijf dichtgevrozen: alleen de
toovergodin kon ze open maken.
Zij kon 't niet met haar zwakke kracht.
Eindelijk viel ze van vermoeienis ter aarde, en lag in een diepen slaap vóor de
gesloten deuren.
's Morgens al vroeg ging de dichter uit. De toovergodin kwam altijd zelf om hem
te wekken, en opende dan al vroeg de deuren van 't paleis.
Hij ging - als gewoonlijk, - zich nuttig maken, om
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grammaire en fonetiek en andere heel heel nuttige en vervelende zaken te pompen
in de onwillige hersens van levenslustige jongens, die gelukkig nog zooveel zucht
tot zeltbehoud hadden, dat ze de grootste helft van die volpropperij met geestdrift....
vergaten.
Vóor de deuren van 't ijspaleis zag hij 't kleine meisje liggen, bleek, blauw, koud,
als waar ze dood.
Alleen hield ze, stijf in haar handje geklemd, de teêre, roode, levende Eden-bloem
met het gouden hart.
Eerst wilde hij haar onverschillig voorbijgaan, maar toen hij even 't bleeke mondje
zag trillen:
‘Wie is dat?’ vroeg hij.
‘Ja, wie is dát!’ zei de toovergodin. ‘Dat is zoo een gekinnetje, die gij nog dwazer
gemaakt hebt dan zij al was, door uw dwaze verzen! Zij is dit heele eind komen
loopen, ver weg uit haar land, alleen om u te zien! Laten we haar maar gauw naar
een hospitaal brengen en haar met koud water genezen.’
Maar de dichter luisterde nu niet meer naar haar: de ban, de ijskoude ban, was nu
al gebroken.
Vol medelijden, teêr als een moeder, bukte hij zich over 't lieve schepseltje heen,
en legde haar gouden kopje tegen zijn gestorven hart.
Toen, als bij toeval, ademde hij de lucht in van de bloem, die half bezwijmd, het
teêre kopje hangen liet, en stervende nog éens al haar zoetheid, al haar teêre innigheid,
concentreerde in den lieflijksten geur, den geur van 't diepe, gouden hart van roode,
roode rozen.
En die geur was voor hem de levensadem, de lieflijk warme vonk die weêr
ontdooien zou zijn arme, verstijfde dichterhart.
Eén kamertje er van was nooit geheel dood geweest.....
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En van daar uit stroomde, golfde, bonsde weêr 't blijde, jonge bloed in groote, roode
golven.
't Vulde zijn aderen, 't vulde zijn longen, 't vulde zijn ziel.
Hij voelde weêr, hij dacht weêr, hij zag, niet als een mensch, maar als een dichter,
de schoonste, de lieflijkste droomen.
Recht stond hij weêr, als een vorst in zijn prinselijke waardigheid. Verjeugd,
verheerlijkt door een inwendig licht straalde zijn schoon gelaat, 't astraal lichaam
lichtend door 't aardsche vleesch.
Zacht drukte hij eerst de stervende bloem aan zijn borst, dan het lieve, teêre,
goudlokkige kind.
En toen zong hij 't uit, hij jubelde 't uit, 't lieflijkste lied, 't lied van hoop, van Lente,
van nieuw, blij leven in Lente en liefde, en van 't goede en van die drie in éen, in éen
heilige Drieenheid.
De oude, leelijke tooverheks, wier naam begint met een K en eindigt met een k, vloog
de lucht in, nijdig, op haar bezemsteel, en niemand heeft nog ooit van haar gehoord
en niemand begeerde dat ook ooit.
25 Maart 96.
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Een goede leeringhe
int sluyten vander biechten ende een generael bicchte teghen die
verghetende ende daghelijcxsche zonden
medegedeeld door J. Broeckaert.(1)
HEERE, ic gheve voort mij besculdich van desen ende alle verghetende zonden ende
onwetende zonden, mijn groote ondancbaerheijt, onghehoorsaemheijt en de
onghetrouwicheijt, hoe zij mij gheschiet moghen zijn, heijmelic oft oppenbaer, op
ghewijde plaetsen oft onghewijde, op heleghe daghen oft andere daghen, met
ghedachten oft woorden oft wercken, zijn zij doodelijcx oft daghelijcx, stonden zij
mij bat vore, ick ben bereet ende van dijnen wille ick soudese gheerne anders biechten.
Ende zij zijn mij al tsamen hertelijcke leet, ende mij es leet dat mijn berouwe niet
meerder en es, ende ic leghse al tsamen op die ontfermerticheijt Gods, ende in die
heyleghe bloedighe wonden Christi Jesu, ende ic begheere van God ghenade ende
van u, mijn gheestelijc vader, stedehouder Gods, absolutie ende penitentie voor mijn
zonden te ontfane.
Als u die priester absolveert, dan zuldij oot-

(1) Zie Dietsche Warande, 1896, bl. 123.
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moedelijc, vierichlijc, met zuchten ende tranen des herten, alzo verre alst u moghelijck
es, die absolutie ontfanghen, nijghende thooft ter eerden als Christus dede, hanghende
aen de galghe des crucen, ende u handen te zamen slaende, als Christus int hofken
dede, biddende metter herten aldus:
O heere Jesu Christi, doer die cracht van dat ghebenedide dierbaer water ende
bloet dat uut dijn heylighe herte ghesteken es, waer uut dit sacrament ende alle
sacramenten haer crachten hebben, wilt mij uw waerachtich berou verleenen ende
in die huere mijns doots aflaet van alle mijnen zonden. Amen.
Mijn hope es God.
Deze Leeringhe is ontleend aan een handschriftelijk gebedenboek van de eerste helft
der XVIe eeuw, in het bezit van den heer J. Broeckaert.
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Thomas van Kempen en de echtheid der Navolging Christi,
door F.X. Kraus.
VOOR het leven van den beroemdsten aller ascetische schrijvers van Duitschland
komen eenige zijner eigen nota's(1), de aanteekeningen van zijnen vriend Joannes
Busch(2), en die der vervolgers van Thomas' Chron. Montis S. Agnetis in aanmerking.
Een onbekende schrijver voegde aan de Neurenbergsche uitgave der Navolging
Christi van 1494 eene Vita toe, welke Heribert Rosweyde in het bijvoegsel zijner
uitgave van 1617, nevens de aanteekeningen van J. Busch, blz. 477-487, en een door
hem bewerkte levensbeschrijving, liet afdrukken.
Hierbij voegen wij nog de korte levensschets van Thomas van eenen onbekenden
tijdgenoot, welke Malou uit Cod. 11841 der koninklijke bibliotheek te Brussel uitgaf
(Recherches historiques et critiques sur le véritable Auteur du livre de L'imitation
de Jésus-Christ, blz. 488.) Van mindere

(1) Vita Joa. Gronde, I, § 2. Arn. Schoonhoven en Vita Florent., bij Sommalius ed. 1759, III,
69, 35, 109.
(2) Chronic. Windeshemens, I, 21. ed. Grube, Halle, 1886, bl. 58, vlgg.
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waarde zijn de levensbeschrijvingen, welke in 1523 Jud. Badius, in 1548 Gabriël
Putherbeus, in 1575 Franciscus Tholensis bij hunne uitgaven voegden. Wat de studie
in Kempen zelf gedaan, voor de geschiedenis der familie opleverde, heeft J. Mooren,
in zijne Nachrichten über Thomas a Kempis nebst einem Anhange meist ungedruckter
Urkunden (Crefeld 1855), bekend gemaakt. Hierna bestaat er geen twijfel dat het
oppidum Kempen in Coloniensi diaecesi, van welke plaats de oude schrijvers als
geboorteplaats van Thomas spreken, enkelijk de hedendaagsche stad Kempen tusschen
Maas- en Rhijn zijn kan. In welk huis der stad Kempen Thomas ter wereld kwam
weet men niet. Rosweyde laat hem in de Pieterstraat geboren worden. Het volk duidt
den voormaligen hof van het bestuur van het oud gymnasium, aan het kerkhof, aan,
als de geboorteplaats van Thomas (Het huis droeg in 1855 het nummer 405). De
familie Hemerken, van welke Thomas afstamde, bezat in Kempen een klein eigendom,
maar dat slechts enkele malen in oorkonden wordt genoemd.
Een kempische schepenbrief van het jaar 1374 meldt Joannes Hemerken, in welken
wij den vader van Thomas zien; deze leefde nog tot in het begin der XVe eeuw, in
Kempen. In het jaar 1402 meldt ons een gescheurd document de verkooping van het
ouderlijke huis te Kempen, aan het kerkhof, door den oudsten broeder, welke naar
het Chron. Montis S. Agnetis c. 24, blz. 61, in het jaar 1432, in den ouderdom van
67 jaren, stierf, zoo dat hij in 1365 geboren was. Deze moet het vaderlijk huis ten
tijde van Thomas geboorte, of ten minste in diens eerste jaren verlaten hebben.
Joannes kwam te
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Deventer op school, werd kort daarop door Florentius Radewins in het door hem
gestichte broederschap der godvruchtige broeders van het gemeene leven (communis
vitae) aangenomen, trad dan als een der eerste broeders in het kloosters van
Windesheim, legde in 1387 de kloosterbelofte af, stichtte in 1392 het klooster van
Mariënbron bij Arnhem, bestuurde in de hoedanigheid van prior, van 1398 tot 1405,
het klooster van Agnetenberg bij Zwolle, en stierf te Bethaniën bij Arnheim, nadat
hij nog in 1407 een klooster te Zaltbommel gesticht en het vrouwenklooster te
Bronope bij Kempen bestuurd had.
Van Thomas overige bloedverwanten weten wij niets, dan dat zijne moeder, zooals
hij zelf in de kronijk van Agnetenberg mededeelt, Geertruide heette; doch haar
familienaam wordt niet opgegeven, hoewel ook met grond wordt verondersteld dat
zij uit eene bemiddelde burgersfamilie, Kuyt genaamd, sproot. (Mooren, blz. 105)
Het geboortejaar van Thomas is volgens Amort (Deductio critica, blz. 3) 1379.
Andere schrijvers nemen 1380 aan, terwijl de Kronijk van Agnetenberg, c. 26 verklaart
dat Thomas in 't jaar 1458 67 jaar oud was. Waarschijnlijk was zijn vertrek naar
Deventer aan den invloed van zijn broeder toe te schrijven; dit geschiedde voorzeker
niet na 1392, want in dat jaar werd Joannes prior te Mariënbron. Thomas verhaalt
zelf in de Levensbeschrijvingen van Gronde en van Florentius zijne lotgevallen en
zijn studiejaren. In Deventer aangekomen, zocht hij onmiddellijk de koorheeren in
Windesheim op. Daar vond hij zijnen broeder Joannes, door wiens toedoen hij aan
den godvruchtigen Florentius werd voorgesteld. Floren-
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tius, welke toenmaals eene groote menigte scholieren om zich heen had, hield den
knaap eenigen tijd bij zich, zond hem ter schole en voorzag hem van de noodige
schoolboeken. Daarop bevool hij hem aan eene godvreezende vrouw, welke de
studeerende jeugd ondersteunde en ook Thomas in haar huis opnam. Wij kennen den
naam dezer vrouw niet, doch is het waarschijnlijk, dat zij Zwedera heette en de
weduwe van eenen zekeren Joannes van Runen was. Als zijnen leeraar noemt Thomas
J. Boheme, een vriend van Florentius, die hem uit liefde tot dezen ook zijn schoolgeld
kwijtschold. Na eenige jaren keerde Thomas in het Florentiushuis terug, waar hij,
onder de leiding van den grooten godvruchtigen man, tot het geestelijk leven werd
voorbereid. Omtrent 1398 liet deze hem met Arnold van Schoonhoven en ongeveer
20 broeders in een ander huis te zamen leven, waar Thomas, naar zijn eigen verhaal,
het boekenafschrijven, de uitlegging van het heilig schrift, de zedenleer en de kunst
der overdenking aanleerde. De broeders leefden hier bijzonderlijk van
boekenafschrijven (Vita Arn. Schoonhoven § 3). De dagorde van het genootschap
vinden wij in Thomas'levensbeschrijving van J. Kettel (Vita Cacabi, § 18) terwijl
die van Florentius ons een aantal bijzonderheden uit die jaren meldt (§ 13). Het
schijnt dat het door Thomas bewoonde huis van de pest, die in de laatste jaren der
XIVe eeuw te Deventer heerschte, verschoond is gebleven, ofschoon hij zelf verhaalde
hoe hij door den pastoor van Almelo, Eberhard Eza, van eene gevaarlijke ziekte
genezen is.
Zonder twijfel was het naar den raad van Florentius, dat Thomas in het klooster
trad, dat tot
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de Windesheimsche congregatie behoorde, op den Agnetenberg bij Zwolle. Eenige
maanden te voren, omtrent Paschen 1399, was zijn oudste broeder daar als prior
gekozen. Hier opgenomen hield hij zich bezig met de studie en het gebed, alsook
met boeken af te schrijven en met handwerk. De proeftijd duurde 6 jaren, gedurende
dewelke Florentius en wellicht ook zijne ouders aan Thomas ontvielen. Naar allen
schijn moet eene reis langs Neus en waarschijnlijk ook naar huis in dit tijdperk gesteld
worden. De opgave van Rosweyde, volgens dewelke hij ook eene reis naar Triër
deed, kan niet bewezen worden.
Den 12n juni van het jaar 1406 legde Thomas voor zijnen broeder de kloostergelofte
af; eerst in 1412 of 1413 ontving hij de priesterwijding. Joannes van Kempen verliet
Agnetenberg in 1408, waar Willem Vorniken prior werd. Na 17 jaren koos de
congregatie van Windesheim dezen Vorniken tot haren algemeenen overste; in zijne
plaats werd Diederik van Kleef prior van Agnetenberg; hem volgde Thomas als
onderprior op; in deze bediening schreef hij naar alle waarschijnlijkheid zijne
Sermones ad novitios. Te dien tijde moet hij ook het bezoek van den beroemden
Wessel Ganzevoot, over welken ons Hardenberg onderricht, ontvangen hebben(1).
De levenswijze te Agnetenberg wordt ons in de geschriften van Thomas duidelijk
geschilderd (Mooren, blz. 122). Het levensonderhoud wonnen de broeders hier ook
meestal met het afschrijven en uit-

(1) Vita Weseli, bij Ullmann, Reformatoren vor der Reformation, II, 295 vlg. tzp, blz. 732 en
Ullmann, Johann Wessel, ein Vorganger Luthers, Hamburg 1834.
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leenen van boeken. De orde in 't algemeen was dan ook door Geert Groete bijzonder
bestemd tot het vervaardigen en aankoopen van schoon geschrevene kerkboeken en
andere stichtelijke werken.
Dit rustig bestaan werd droevig gestoord, toen de strijd om het bisdom Utrecht,
na den dood van bisschop Frederik van Blankenheim, den ban over alle plaatsen
veroorzaakte, welke den niet door den paus bevestigden Rudolph van Diephold als
bisschop erkenden. Daar de meerderheid van den landadel en het volk tot Rudolph's
partij behoorde, werden met vele andere kloosterlingen ook de bewoners van
Agnetenberg tot de verhuizing naar Friesland gedwongen. Toen, na den dood van
bisschop Sweder van Culenborg, de pauselijke gezant Rudolph als bisschop erkende,
werd het interdikt ingetrokken en de kloosterlingen van Agnetenberg en Windesheim
konden uit Lunekerk in hun oud verblijf terug keeren (1432). Kort daarna, den 4n
Mei 1432, stierf Joannes, Thomas' broeder, te Bethanië bij Arnhem. Nadat Thomas
ook voorloopig het ambt van opzichter (procurator) uitgeoefend had, waartoe hij
weinig geschikt was, werd hij in 1448 opnieuw tot onderprior gekozen. In hoogen
ouderdom leed hij aan de waterzucht, waaraan hij in den ouderdom van 92 jaar, den
26n juli 1471, is gestorven; hij werd begraven in het aangebouwde pand van het
oostelijk gedeelte der kerk.
De anonymus van Malou en de laatste onderprior van Agnetenberg, Frans Baacker,
(Franc. Tholensis, Vita Thomae § 9) schilderen Thomas af als zijnde klein van
gestalte, maar van een eerbiedwaardig, vriendelijk en goedhartig uitzicht. Zijne
gelaatskleur was bruin en levendig, hij mocht zich
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tot zijn laatste levensdagen in een buitengewoon scherp gezicht verheugen.
Afbeeldingen van Thomas, naar de natuur, zijn niet gevonden; de oudste schijnt
diegene te zijn, welke ongeveer honderd jaren na zijnen dood door Frans van Tholen
vermeld wordt. Het was eene oude schilderij, welke zich te Agnetenberg bevond en
als spreuk droeg: ‘In omnibus requiem quaesivi et nusquam inveni nisi (ik heb overal
rust gezocht, doch die niet gevonden dan) in een hoecksken met een boecksken’.
Betrekkelijk andere afbeeldingen onderricht ons Mooren, blz. 193. Ten jare 1629
vereerde de stad Kempen haren beroemden medeburger met drie schilderijen, van
welke, naar het schijnt, twee bewaard zijn gebleven. Over andere platen welke Thomas
voorstellen, vergelijke men Mooren, blz. 193.
In de oude levensbeschrijvingen wordt de welsprekendheid, de ingetogenheid van
Thomas, benevens zijne zorg voor de waardigheid der godsdienstoefeningen en zijn
ijver voor het verfraaien der kerk, alsmede zijne liefde tot de stilzwijgendheid
geroemd. Zijne wetenschappelijke kennis was niet uitstekend, noch in filosofisch
noch in theologisch opzicht. Hij schijnt niet vrij te zijn van meeningen en oordeel,
zooals er het volk van zijnen en nog lateren tijd bezat: voorteekens en
geestenverschijningen spelen eenen zekeren rol in zijne kleine geschriften. In het H.
Schrift en in de kerkvaders schijnt hij wel thuis te zijn geweest. Daarentegen is hij
met de vraagstukken der gelijktijdige theologische wetenschap naar allen schijn niet
vertrouwd, en er bestaan vele teekenen dat hem een eigenlijk begrip van de scholastiek
geheel ontbrak. Toch

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

271
toonen zijne schriften, dat hij zich met zekerheid op het theologisch gebied bewoog;
hier, gelijk in alle zaken, kwam hem zijn hooge maat van gezond verstand te pas,
hetwelk zich in de Navolging Christi als eene soort van godsdienstig genie vertoont.
De invloed van het humanismus had zich bij hem nog niet doen gevoelen, hij schijnt
klassieke literatuur ter nauwernood opgemerkt te hebben.
In hoe ver hij deel nam aan de kunstuitingen van zijnen tijd, is moeilijk om zeggen;
in elk geval ontbrak het hem niet aan verbeelding en zijne kennis van zang en muziek
is niet twijfelachtig. Het gevoel voor rythmus en melodie spiegelen zich in zijne
schriften af. De stijl dezer laatste is gewis ver verwijderd van het klassieke
Ciceroniaansch latijn. Als gedenkteeken van het middeleeuwsch latijn zal echter de
Navolging Christi altijd een der eerste plaatsen innemen. Sedert H. Augustinus heeft
geen enkel schrijver der middeleeuwen met zooveel kundigheid de latijnsche proza
behandeld, om het fijnste gevoel en de geheimste bewegingen van ons zielenleven
te schilderen.
Dat is de hoofdeigenschap der schriften van Thomas, daaraan hebben zij hunne
buitengewone algemeene bekendheid te danken: want wat de zelfstandigheid van
denken en de diepte van begrip betreft, staat Thomas bij de groote, hoogduitsche,
mystische schrijvers der XIVe eeuw bepaald achter. Dit mysticismus der opperrijnsche
godsdienstige schrijvers heeft door Ruysbroeck zijnen weg tot de broeders van het
gemeene leven, tot Geert Groete, tot Florentius, tot Schoonhoven en door hen ook
tot Thomas gevonden; maar bij Thomas ontbreekt er doorgaans de diepte der
overdenking, en van den
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anderen kant de tegenkanting, welke zekere godsdienstige schrijvers aan het toenmalig
bestuur der H. Kerk toonden; slechts enkele uitingen in de kleine schriften zijn tegen
de verdorvenheid van den kerkelijken stand en het kerkelijk leven gericht (Hortul.
Rosar. IV 3, ed. Sommal. II, 61. Vall. Lilior. XXV 3, t.z. p. 97: Nemo...... impetrare
potest a Papa bullam nunquam moriendi nec obtinere pecunia praebendam iugiter
manentem etc.).
Thomas van Kempen komt in de letterkunde als boekafschrijver en als opsteller
in aanmerking. Het afschrijven van boeken stond, zooals wij reeds gezien hebben,
in de huizen der broeders van het gemeenschappelijk leven en der Windesheimsche
Congregatie hoog aangeschreven, en het kan ons daarom niet verwonderen, dat een
zoo merkwaardige schrijver gelijk Thomas was, een groot deel van zijnen tijd wijdde
aan zorgvuldige afschriften van het H. Schrift, welke ten deele tot stichting der
broeders diende, en, ten deele, voor rekening van het genootschap, verkocht werden.
Agnetenberg bezat nog, 100 jaren na Thomas' dood, buiten een groot missaal en
een schrift van den H. Bernhard, den ganschen Bijbel door Thomas' hand geschreven,
in 4 deelen, welke later in het broederschap van het H. Sacrament te Keulen bewaard
werden. Dit afschrift is naar allen schijn te gronde gegaan. Ook het brusselsch
handschrift No 4585, hetwelk verschillende verhandelingen van Thomas' inhoudt,
wordt beschouwd als door hem geschreven (Malou). Mooren (blz. 153) aanziet ook
als zoodanig een Nieuw Testament, hetwelk een professor in het seminarie van
Rousselaere in bezit had. Eindelijk in het beroemde handschrift van Antwerpen
(1441), vindt men
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de volgende woorden als slot: ‘Finitus et completus anno domini MCCCCXLI. Per
manus Fratris Thome Kempis in monte sancte Agnetis prope Zwollis.’ Het handschrift
bevat buiten de Navolging Christi, de meeste kleine werken van Thomas. Naar eenige
nota's van vroegere dagteekening, behoorde het handschrift aan het klooster van
Agnetenberg toe, uit welks bouwvallen het in 1577 door den algemeenen overste
van de orde, Joannes Latomus, prior in Marientroon bij Herenthals, opgenomen werd.
Latomus schonk het zijnen broeder Joannes Beller, welke het z.z. opnieuw in 1590
aan de Jezuïeten van Antwerpen overliet. Van Antwerpen geraakte het handschrift
in de Burgondsche bibliotheek van Brussel waar het nummer 5855-5861 draagt.
Buiten dit handschrift schijnt Thomas ook een ander afschrift der Navolging Christi
met eigene hand geschreven te hebben, welk omtrent 1570 door eenige vluchtende
broeders van Agnetenberg naar het Martinusgesticht te Leuven overgebracht werd.
Dit handschrift, hetwelk sedert dien ook verdwenen is, bevatte de drie eerste boeken
der Navolging en vertoonde op de eerste bladzijde de volgende aanteekening: ‘Hic
liber scriptus est manu ac caracteribus reverendi et religiosi patris Thomae a Kempis
canonici regularis in monte s. Agnetis prope Subollam, qui est author horum
devotorum libellorum.’
Joannes Busch, die de kronijk van Agnetenberg voortzette en naamlooze
levensbeschrijvingen uit dien tijd, beweren dat Thomas verschillende oorspronkelijke
opstellen van godgeleerden aard geschreven heeft. Eene verzameling dezer verscheen,
zonder de Navolging, te Utrecht in 1474, eene andere te Neurenberg in 1494. De
catalogus dezer laatsten is in Ros-
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weyde's uitgave, blz. 492, niet geheel nauwkeurig afgedrukt.
Twee andere catalogussen heeft Grube van handschriften der XVe eeuw in het
licht gegeven, (Hist. pol. Blätter, 1883, blz. 898).
De catalogus van Trithemius is ook onvolledig; vollediger is die van Badius (1523),
waarna de Jezuïet Sommalius 1599 (1601-1607, herhaald te Antwerpen 1615 en te
Keulen 1728-1757) alle de aan Thomas toegekende werken met uitzondering des
Chronicon montis s. Agnetis in eene uitgave verzamelde.
Deze uitgave bevat: 1) Sermones ad Novitios; 2) Sermones novem ad fratres; 3)
Conciones et Meditationes triginta sex; 4) De Imitatione Christi ll. IV; 5) Soliloquium
animae; 6) Hortulus rosarum; 7) Vallis liliorum; 8) De tribus tabernaculis; 9) De
Disciplina claustralium; 10) De fideli Dispensatore; 11) Hospitale pauperum; 12)
Diagolus Noviliorum; 13) Exercitia spiritualia; 14) Alia spiritualia Exercitia veri
religiosi; 15) Doctrinale seu Manuale juvenum; 16) Libellus de vera compunctione
cordis; 17) Libellus de solitudine et silentio; 18) De Recognitione propriae fragilitatis;
19) Epitaphium breve sen Enchiridion monachorum; 20) Manuale parvulorum; 21)
De Elevatione mentis ad inquirendum summum bonum; 22) Alphabetum parvum
monachi in schola Christi; 23) Consolatio pauperum et infirmorum; 24) Orationes
piae; 25) De mortificatione sui ipsius; 26) De humilitate; 27) De Vita bona et pacifica;
28) Vita boni monachi (verzen); 29) Cantica spiritualia (7 gedichten).
Op deze ascetische verhandelingen volgen in het derde boekdeel historische
merkwaardigheden en in de eerste plaats de levensbeschrijving der stichters en
oversten van het genootschap der broeders van het
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gemeene leven: 1. van Geraerd Groete; 2. van Florentius Radewyn; 3. van Joannes
Gronde; 4. van Joannes Brinkerinck; 5. van Robrecht Berner; 6. van Hendrik Rune;
7. van Geraerd van Zutphen; 8. van Emiel van Buren; 9. van Jacob Viana; 10. van
Joannes Kettel (Cacabus); 11. van Arnold Schoonhoven; daarop volgt: 12. de Vita
Liduwinae of Lydovigis (omwerking eener oude biographie). 6. Geestelijke brieven
(Epistolae), 10. Orationes piae, eindelijk 13. Cantica spiritualia. Bij deze schriften
door Sommalius verzameld komt zich nog voegen het Chronicon montis s. Agnetus,
van hetwelk Thomas zich zelven den opsteller noemt en waarin hij de geschiedenis
van het Agnetenklooster van 1386-1471 verhaalt; Rosweyde heeft het in zijne uitgave
van het Chron. Windeshemense (Antwerpen 1621, II.) afgedrukt.
Bij deze sedert lang bekende werken komen nog: 1. het vlaamsche handboekje
Van goeden woerden te horen, ende die te sprecken, welke Malou (Recherches blz,
389) daarna Hoffmann von Fallersleken (Germania XV, 365) en Hirsche (I, 291)
uitgegeven hebben; 10 andere Cantica spiritualia, welke Spitzen (Nalezing op mijn
Thom. a Kemp., Utrecht 1881, blz, 85) uitgegeven heeft. Bepaald onecht zijn: 1.
Alphabetum fidelium en Confessionale compendiosum (ed. d'Anglars, Parijs 1837);
2. Capita quindecim inedita (ed. J.F.E. Meyer, Lübeck 1845); 3. Liber quidam
secundus Tractatus de Imitatione Christi (ed. Th. Liebner, Göttingen 1842); vergelijk
over deze werken, te Quedlinburg ontdekt: Nolte in Zeitschrift für kath. Theologie,
VII, 2-68, Weenen, 1855.
De echtheid der verhandeling: Soliloquium animae, De tribus Tabernaiulis, De
Elevatione mentis,
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De vera compunctione is ter zijner tijd door Mooren (blz. 164) bestreden, maar later
door Hirsche (I, 310) zegepralend verdedigd geworden.
Het hoofdwerk van Thomas is nochtans de Navolging Christi, waarvan de echtheid
zoo dikwijls bestreden is. Zij is dat handboek van het innerlijk geestelijk leven, waarin
zich de ascetische geest en die van het zielenleven der middeleeuwen op geestelijk
gebied, in zekeren zin op klassische en zoowel naar inhoud als vorm onovertroffene
wijze hebben samengetrokken.
Het werk bestaat, gelijk iedereen weet, uit 4 deelen, welke overigens nooit in de
handschriften onder eenen gemeenzamen titel vereenigd waren. De titels der
afzonderlijke boeken zijn: 1. Admoniciones ad spiritualem vitam utiles (25 Cap.); 2.
Admoniciones ad interna trahentes (12 Cap.); 3. De interna consolatione (59 Cap.);
4. Exhortationes ad sacram communionem (18 Cap.). Het eerste kapittel van het
eerste boek draagt het opschrift: ‘De Imitatione Christi et contemptu omnium
vanitatum mundi;’ dit werd later de titel van het gansche werk, waarvan de 4 boeken
in de handschriften noch in dezelfde volgorde, noch in het algemeen bijeen
verschijnen. Dat de verdeeling in kapittels door Thomas gemaakt is, kan niet
twijfelachtig wezen. Het Antwerpsch handschrift meldt ze ook, evenals de aan de
kleine schriften van Thomas eigenaardige puntenstelling, waartoe komma, punt,
dubbel-punt, komma-punt gebruikt worden.
De handschriften geven den naam des opstellers der Imitatio niet altijd op, doch
de meesten noemen Thomas. Van deze laatste zijn er alleen uit de XVe eeuw 48
bekend en daarvan vallen er 12 of 13 met
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aangegeven jaartal tusschen 1425 en 1488. Andere handschriften schrijven, met de
willekeur der middeleeuwsche boekenpenners, de Imitatio nu weer aan Gerson, dan
weer aan H. Bernhard, dan weer aan anderen toe. Nochtans geldt algemeen de Imitatio,
tot in het begin der XVIe eeuw, als het werk van Thomas; slechts weinige uitgaven
geven Gerson als den naam des opstellers. Naderhand verhief zich een bepaalde strijd
over den opsteller van het boek, een twist welke tot de beroemste strijdvragen der
litteratuur behoort en ook heden nog niet gansch opgehouden heeft.
Het eerste tijdperk van den strijd begon hiermede, dat in 1604 de Spanjaard
Manriquez de manke bewering staande hield, dat de Imitatio reeds in eene redevoering
van den H. Bonaventura aangehaald wordt. Te gelijker tijd wees de Jezuïet Rossignoli
op een handschrift van Arona, hetwelk eenen zekeren abt Gersen als opsteller noemde;
daarop verklaarde de Benediktijner abt Constantijn Cajetani (1614), in zijn Gersen
restitutus en in den Apparatus ad Gersenem restitutum, gelijk in de uitgave van 1616,
abt Joannes Gersen en in die van 1644 Joannes Gersen als opsteller der Imitatio.
Men dacht te kunnen bewijzen dat deze Joannes Gersen, abt van het
Stephanusklooster te Vercelli geweest was. Daarop traden de Benediktijnen als
verdedigers van den fabelachtigen abt op, welke omtrent 1240 geleefd en den bijnaam
van Canabaco of Cavaglia gedragen zou hebben, terwijl de Augustijnen en de
Jezuieten meestal voor Thomas streden. Een besluit der Congregatio de propag. fide
(1639) liet toe, dat het werk onder den naam van Gersen mocht gedrukt worden,
terwijl het, ter gelegenheid
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der Richelieusche prachtuitgave van 1641, in Frankrijk gedaan onderzoek tot besluiten
des parlaments van 1652 leidde, volgens hetwelk het drukken van het werk enkelijk
onder den naam van Thomas toegelaten werd.
Tot dit besluit heeft zonder twijfel de schitterende verdediging medegewerkt,
welke de belgische Jezuïet Heribert Rosweyde in zijne Vindiciae Kempenses (in het
aanhangsel zijner uitgave der Imitatio, Antwerpen 1617, dan dikwijls nog nagedrukt)
in het licht gegeven had en welke omtrent 1649 door Simon Werlin (Rosweydus
redivivus) en in 1651 door Carré (Thomas a Kempis a se ipso restitutus, Parijs),
verder door Desnos en Boissy (1652) volledigd werd. Deze aangelegenheid trad in
een tweede tijdvak, ten tijde van Mabillon, toen de fransche Moriners op verscheidene
geleerde bijeenkomsten (1671, 1674, 1687), voor wat den grond der handschriften
aangaat, zich tegen Thomas dachten te moeten verklaren. Terwijl de blik dezer
uitstekende geleerden, uit eerbied voor de belangen en den roem van hun orde, ten
gunste van den abt Gersen aldus werd verduisterd, vond Thomas toch ook nu nieuwe
verdedigers in Testelette (Vindiciae Kempenses, 1677) en eindelijk ook in Ellies
Dupin, welke zich, na lang wankelen, in 1706 ten gunste van Thomas verklaarde.
Twintig jaren lang rustte dan de vrede, tot de benedictijner Ehrhardt, in zijne
Augsburgsche uitgave van 1724, opnieuw voor abt Gersen partij trok. Nu trad de
Augustijner Eusebius Amort († 1775) als de krachtdadigste en gelukkigste verdediger
van Thomas op, wiens recht als opsteller hij in eene reeks schriften verdedigde; deze
hebben heden nog hunne waarde. Zij zijn: Informatio de statu totius
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controversiae (Aug. Vind. 1725); Scutum Kempense seu Vindiciae IV libr. de Im.
(Col. 1728 en 1759 als aanhangsel bij de uitgave van Kempis' Opera omnia van
Amort); Deductio critica (Aug. Vind. 1761). Eindelijk verklaarden zich ook Joannes
Zumgus (Vit. Thom. a Kemp., Venet. 1762) en Desbillons in zijne uitgave (Mannheim
1780) ten gunste van Thomas.
Toen nu in de XIXe eeuw, ten opzichte van onze vraag, de oude vijandelijkheid
der Orden verdween, zoo is er toch, in den voortdurenden kamp over den opsteller
der Navolging Christi, op geen geheel onafhankelijk oordeel te roemen. Dit wordt
ook bewezen door dat nu nog de Franschen meestal voor Gerson, de Italianen voor
Gersen, de Nederlanders voor Thomas optreden. In Frankrijk wordt het recht als
opsteller van den kanselier Gerson door menige schrijvers zooals Gence (1809),
Barbier (1812), Leroy (1837), Mangeart (1838), Paulin Paris (1839), Thomassy
(1843), Vert (1854), Tamizey de Larroque (1862), Darche (1875) verdedigd, maar
met zoo weinig geluk, dat vele beoordeelaars, zooals Renan, Silvester de Sacy (1854)
van Gerson afzagen en zich bij de algemeene uitdrukking bepaalden: ‘Het boek heeft
in het algemeen geenen persoonlijken schrijver; het behoort aan het gansche
menschdom toe en de gansche middeleeuwen hebben daaraan gearbeid. Voor den
abt Gersen schenen de zaak gunstiger te staan, daar hij in Italië talrijke vrienden vond
en tevens in Duitschland verdedigd werd. De Piëmontees de Gregory kwam de
Gersenisten op onverwachte wijze ter hulp: Deze raakte te Parijs in 1830 in het bezit
van een handschrift der Imitatio, hetwelk in 1550 aan eenen italiaanschen canonicus,
de Advocatis (de Avogadri), toebehoord had; Gregory zag nu dit handschrift aan
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voor dat wat volgens een dagboek der familie Avogadri als erfenis den 15n Feb. 1347
vermeld wordt (verg. uitgave van Gregory der Navolging Christi, Parijs 1833 en
dezes Histoire du livre de l'Imitation, Parijs 1842).
Deze vondst, en de schijnbare ontdekking van een lang voor Thomas geschreven
handschrift, moedigden niet alleen Italianen aan, zooals Parenti (1844), Moroni
(1845), Melzi (1852), Paravia (1853), Torri (1855), Veratti (1857), den Jezuïet Mella
(Civ. catt. 1875), maar ook Duitschers, zooals Gregory's vertaler Weigl (Sulzbach
1832) en onlangs den Weener benediktijn Celestinus Wolfsgruber (Katholik 1877;
Uitgave eener nederlandsche vertaling der Navolging 1879; dan in W. werk: Giovanni
Gersen, zijn leven en zijne werken, Augsburg 1880) ter verdediging van den
italiaanschen abt, die zich ondertusschen juist onder de handen zijner nieuwste
verdedigers, altijd meer en meer als een onhistorisch spooksel vertoonde. Alleen
Hergenröther stemde voor de Gersenisten (Kirchengeschichte, I, 980), terwijl de
duitsche en nederlandsche schrijvers aan Thomas als opsteller vast hielden.
In dezen zin hadden zich onder de protestantsche kerkgeschiedenisschrijvers
Ullmann, Hase, Gieseler, Böhringer, Bähring, onder de katholieken, Silbert, Mooren
verklaard, zonder nochtans aan de bewijzen van Amort iets van belang toe te voegen.
Er kwam eene nieuwe beweging in de vraag door het werk van bisschop Malou
(Recherches historiques et critiques sur le véritable auteur de l'Im., 1849, 3de uitg.
Doornik 1858), welke op verstandige wijze samenvatte alles wat zich ter gunste van
Thomas liet zeggen, waardoor hij ook in Frankrijk en Italië vele
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vrienden verwierf. Het werk van Malou werd op vele wijzen bestatigd en volledigd
door het opstel, welk H. Nolte in het tijdschrift van Häusle voor de gansche katholieke
Theologie (Weenen 1853 V., 283; 1855, VII, 2-68) uitgaf.
Dan traden voor Thomas, o.a.A. Keppler (1880), Pucher, Schneemann, Grube
(Historisch politische Blätter, 1880-1883), in Italië Santini (I diritti di Tommaso da
K., Roma 1879-1881), in Engeland Kettlewell (Thom. a Kempis and the brothers of
com. life, Londen 1882, 2de uitg. 1885) op, terwijl de schrijver dezes (Allg. Zeit. 1872,
Nr 201) in het algemeen optrad voor de gedachte, dat de schrijver der Imitatio, tot
de Windesheimsche congregatie behooren moest.
De proef van H. de la Borde (Notice sur deux estampes de 1406 etc., Gaz. des
Beaux-arts, 1869) en van Loth (Revue des questions historiques 1873-1874) naar
aanleiding van een handschrift der Bibliothèque Nationale van Parijs (Cab. des
Estampes, E. a, 2) om de dagteekening 1406 te verklaren, welke het droeg, miste
gansch haar doel. Loth meende nochtans zich te moeten houden aan een duitschen
Augustijner uit het midden der XIVde eeuw. Onder den indruk dezer uitgaven bleven
verscheidenen, zooals Hölscher b.v. onzijdig. Dan trad de aangelegenheid in een
gansch nieuw tijdvak door de werken van den hamburgschen pastoor K. Hirsche
(Prolegomena zu einer neuen Ausg. der Imitatio Christi nach dem Autograph des
Thomas, 3 boekdeelen, Berlijn 1873-94) en van den hollandschen pastoor O.A.
Spitzen (Th. a K. als schrijver der Navolging van Christus, Utr. 1880); Nalezing
(Utr. 1881), Nouvelle défense de Thomas a K. spécialement en réponse au P. Denifle
(Utr. 1884), waaraan Delvigne (Les récentes recherches sur l'auteur de
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l'Imitation, Bruxelles 1855-1876; 1877) en de Jezuïet V. Becker (L'auteur de
l'Imitation et les documents Néerlandais, La Haye 1882), in Duitschland bijzonderlijk
Funk in Tübingen (Hist. Jhrb. 1881; bl. 149-177; 481-511; 1884, blz. 226-245) en
Lod. Schulze (Göttinger Gel. Anz. 1885, Nr 15, blz. 610 en vlg.; en bijzonderlijk in
het opstel Thomas a.K. in de Realencyklopädie für prot. Theol. u. Kirche XV,
598-613) zich aansloten. Ondertusschen vond Thomas eenen nieuwen tegenstrever
in H. Denifle, die, wel is waar (Zeitsch. f. Kath. Theol. 1882, blz. 692-718; 1883,
blz. 692-742) den oorsprong der N. Chr. in de dietsche Nederlanden zoekt, maar
tegen Hirsche en Spitzen op grond van onaangeduide handschriften der XIVde eeuw
niet Thomas, maar eenen anderen onbekenden duitschen ordensgeestelijke als schrijver
der Navolging aanneemt.
Het is heden volkomen nutteloos verder aan te dringen op het recht welk Gerson
of Gersen zouden hebben als opsteller. Dit is door de gronden van Amort grootendeels
en vervolgens met alle klaarheid door Spitzen, Hirsche, en Schulze vernietigd. Voor
den kanselier Gerson kan ook niet een enkel ernstig bewijs aangebracht worden,
noch een noemenswaardig handschrift, noch eene overeenstemming van stijl of
schrijfwijze, noch zelfs een bewijs van zijne omgeving of van zijne tijdgenooten.
Terwijl het groot getal germanismen der Navolging en de bijzonderheid dat de
opsteller zonder twijfel ordensgeestelijke was, tegen Gerson spreken, zonder dat wij
andere bijzonderheden behoeven te noemen.
Voor abt Gersen staat de kans niet beter. Niettegenstaande de groote moeite die
zijne advocaten en onlangs nog C. Wolfsgruber zich gegeven hebben om
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zijn recht als opsteller te handhaven, is men er zelfs niet in gelukt het bestaan van
eenen abt Gersen van Vercelli te bewijzen. Deze komt werkelijk eerst in eene
bedenkelijke lijst van abten van 1645 voor. Het dagboek van Gregory is zonder
twijfel valsch, de Codex de Advocatis kan, ook naar Denifle's betuiging, niet voor
de tweede helft der XVde eeuw gezet worden. Oudere goede handschriften, die Gersen
vermelden als schrijver der Navolging, bestaan er niet; waar een Gersen in een
handschrift voorkomt is hij ongetwijfeld uit eene verbastering van Joannes Gerson
voortgekomen. De proef om in de N. Chr. eene reeks van italicismen te vinden en
de duidelijke germanismen te ontloochenen is ellendig mislukt.
Inderdaad laten de in de N. Chr. voorkomende germanismen geen twijfel na, dat
het boek van nederlandschen oorsprong is. Reeds Eusebius Amort (Deduct. critica
blz. 162 en volg.) had de lijst dezer germanismen opgesteld, Spitzen heeft ze nog
uitgebreid. Uitdrukkingen als ‘exterius scire’ (I, 1) ‘libenter habere’ (I, 6, 22) enz.
kon maar een Duitscher schrijven. Ook is het heden zeker, dat de schrijver der N.
Chr. tot den kring der broeders van het gemeenschappelijke leven en de
Windesheimsche Congregatie behoord heeft. Dat volgt niet alleen uit de talrijke
overeenstemmingen met de toenmalige vertegenwoordigers dezer richting en school,
zooals G. Groete, Flor. Radewijns, v Heusden, Brinkerinck en anderen; het volgt
ook uit de vergelijking der Navolging met de van Thomas voortkomende
levensbeschrijving der hoofden van het genootschap, en wel het duidelijkste uit het
klaarblijkelijk gebruik van den brief van Joannes van Schoonhoven († 1431) in de
Navolging I, 20-24, en de niet uit de oorpronkelijke, maar

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

284
uit dezelfde tijdgenooten getrokken aanhangsels van Seneca en Ovidius (I, 24, 13;
I, 13, 56). Ook is het van belang dat herhaaldelijk van devoti gesproken wordt,
waardoor het genoemde broederschap wordt bedoeld.
Hierna kan het tegenwoordig niet meer onzeker schijnen aan welk soort van
verstandelijk middenpunt de Imitatio is ontsproten en dit leidt ons tot Thomas als
den eenigst mogelijken opsteller van het werk. Op de eerste plaats moet hier de
merkwaardige overeenstemming gewezen worden, welke tusschen de Imitatio en de
onbetwistbare echte kleine schriften van Thomas onder het opzicht der puntenstelling
(zooals die zich bijzonderlijk in het Antwerpsch handschrift voordoet) en van den
reeds vroeger opgemerkten, maar eerst door Hirsche in zijne volle beteekenis
gewaardeerde rythmus en rijm bestaat: een eigenaardigheid die op deze wijze, zooals
men heeft staande gehouden, niet bij andere schrijvers van zijn tijd en bijzonderlijk
niet bij Gerson bestaat.
Hiertegen heeft men ingebracht dat er geene innerlijke overeenstemming tusschen
de Navolging met de kleine schriften bestaat. Terwijl de Imitatio het werk van een
eenig geestelijk genie is, zoo zegt men, duiden de kleine schriften eenen achtbaren,
maar toch niet boven de middelmatigheid verheven opsteller aan.
Men heeft ook doen uitschijnen dat de Imitatio van geen Mariadienst spreekt,
terwijl de Opera minora er van vol zijn. Dat is nu niet geheel juist. Imit. IV, 17, 18
vermeldt Maria bepaald. Er bestaat tusschen de Imitatio en de kleine schriften een
verschil, maar het wordt opgewogen door nog sterkere teekenen van overeenstemming,
door eene reeks van in beide

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

285
voorkomende eigenaardigheden, welke Amort, Hirsche en Spitzen duidelijk aangeduid
hebben. Deze innerlijke gronden worden door zeer gewichtige uiterlijke teekenen
ondersteund. Nog bij Thomas leven noemen hem bijna 50 handschriften als opsteller,
daaronder Cod. Kirchhemius van 1425, die van Hasak van 1450 en vooral het
zoogenaamde Autographon van 1441, (zie hierboven). De onderteekening van dit
laatste is niet voldoende om Thomas alleen voor den afschrijver te houden; zekere
verbeteringen in den tekst zijn maar te verklaren, als zij door den schrijver van het
werk zelf aangebracht zijn. Deze punten mogen door de bewijzen van Spitzen als
afgedaan beschouwd worden. (Nouv. Def. blz. 135). Deze heeft (blz. 42), niet zonder
goed gevolg, de in 1879 gevondene oude nederduitsche vertaling van het eerste boek
der Imitatio uit het Emanuels-huis te Zwolle (1420?) ter gunste van Thomas
aangevoerd. Evenzoo gunstig is de getuigenis der oudste uitgaven, van welke die
van 1472, 1481, 1485, 1486; van de buitenlandsche, de venetiaansche van 1486,
1489, 1521, de parijsche van 1493 en 1500, de lyonsche van 1490, Thomas als
opsteller vermelden, terwijl de uitgaven met Gerson's naam, zeldzamer zijn en deze
in niet eene uitgave vóór 1500 als opsteller genoemd wordt. Van meer beteekenis is
het dat eene reeks van tijdgenooten, en daaronder goede kennissen van Thomas, hem
als opsteller der Imitatio noemen: in de eerste plaats zijn vriend, de Augustijnsche
proost J. Busch, die tot het jaar 1437 in Windesheim leefde, die Thomas te
Agnetenberg opzocht en in zijne Chron. Windeshemense (I, 21, ed. Rosweyde,
Antwerpen 1621; nieuwe uitgave van Grube, Halle, 1886, blz. 58) zegt: ‘Frater
Thomas de Kempis vir probate vite,
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qui plures devotos tractatulos composuit, videlicet “Qui sequitur me” de Imitacione
Christi cum aliis’.
Zonder bewijs heeft men gedacht de plaats als een toevoegsel te verklaren (vgl.
Jos. Pohl, Programm des Gymnasiums zu Kempen, 1894). Verder noemen Thomas
als den opsteller de duitsche vertaling van Kaspar v. Pforzheim, 1448, de prior Herm.
Rheyd te Halle, welke in 1454 Thomas leerde kennen (‘frater iste, qui compilavit
librum de Imitatione, dicitur sive nominatur Thomas, supprior in dictu montis s.
Agnetis etc.’ Amort, Ded. crit. 98 Mov. Certit. 49), J. Wessel, die evenzo, Zwolle
bezocht (‘scribebat ea tempestate Thomas lib. de Imitatione etc.’, Ullmann, Ref. II,
295), Wessel's leerling en levensbeschrijver Hardenberg, welke ook eene bedevaart
naar Agnetenberg deed, waar hem de broeders ‘domini Thomae Kempis... opus
aureum de Im. Chr.’ toonden (295, 732), J. Mauburne (J.v. Brussel, in zijn Rosetum
spirituale exercitiorum, B. 1491), de schrijver van het leven dat voor de
Neurenbergsche uitgave van 1494 is geplaatst, de Carmeliet Marcus Farinator (1472
of 1475), Adr. de But (in zijne toevoegsels tot de Kronijk van J. Brandon, 1480),
Alb. Kuhne te Duderstadt (De mentis elevat., Memmingen 1489), P. Schott te
Straatsburg, de uitgever van Gerson's werken (1488), de Italiaan Jac. Ph. Forestus
(Suppl. Chron. 1503), eindelijk ook Trithemius (De script. eccl. c. 707), ofschoon
deze de Imitatio ook, in den catalogus, aan den ouderen broeder van Thomas
toeschrijven wil. Tegenover dit legioen van getuigen kan niet in aanmerking komen,
dat werkelijk in 1474, zoo kort na Thomas' dood, de verschenen uitgave der kleine
werken te Utrecht de Imitatio niet mededeelt; zij laat ook andere echte kleine werken
van Thomas ongenoemd.
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Het tijdstip waarop de Navolging geschreven is, kan met een terugblik op Cod.
Gaesdonck (1426 of 1427) niet later dan 1427 zijn: het onstaan, voor wat ten minste
het eerste boek betreft, dat door de gevondene vertaling van Spitzen voor 1420 gesteld
moet worden, blijft immer twijfelachtig. Verscheidene handschriften (vroeger in
Melk, Ochsenhausen, Ewich) moeten de dagteekening 1421 gedragen hebben, doch
zij zijn niet meer voorhanden. De dagteekening 1384/5 van het handschrift van S.
Paul is, ik ben er door een persoonlijk onderzoek van overtuigd, vervalscht (vgl. ook
Academy 1890, 409) het zelfde kan van alle zoogenaamde oudere dagteekeningen
gezegd worden.
De dagteekening 1441 van het antwerpsch hs. slaat enkelijk op het einde van het
handschrift, dat ook de kleine werken bevat, niet op het begin van de Imitatio. De
getuigenis van J. Busch laat niet toe het onstaan na 1424 te stellen. Het blijft
onbesloten of men den oorsprong van het eerste boek op 1416 stellen kan.
Volgens Spitzen zou op het eerste boek het vierde gevolgd zijn. In deze vroege
dagteekening van het schrijven der Imitatio ligt de tot heden eenigste onopgeloste
moeilijkheid, Thomas als den opsteller ervan te erkennen. Thomas moet de Imitatio
op ongeveer 34 of 36 jarigen ouderdom geschreven hebben, misschien zelfs vroeger:
maar dan komt de vraag, of het mogelijk zij, dat een boek, waaruit de rijkste
ondervinding spreekt, hetwelk in zekeren zin de ondervinding van de gansche
christelijke middeleeuwen samenvat, door eenen in evenredigheid jongen man zou
kunnen geschreven zijn. Dit is op zich zelf hoogst onwaarschijnlijk, en het zou in
alle geval in de geschiedenis der letterkunde een bijna alleenstaand
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verschijnsel zijn. Het is zonderling, dat er noch onder de tegenstrevers, noch onder
de verdedigers van Thomas bijna niemand het gansche gewicht dezer moeilijkheid
heeft erkend, alleen E. Amort (Ded. crit. p. 39) heeft ze eeniger wijze gewaardigd
en met recht erop gewezen, dat Thomas (Chron. s. Agn. II c, 11) zelf erkent hoe hij
naast F1. Radewijns heeft gewerkt, wiens lessen omtrent 1414-15 in het klooster op
den Agnetenberg nageschreven werden. Hier boven is reeds op de afhankelijkheid
gewezen, die tusschen Thomas en eene reeks van andere tijdgenooten bestond, zoo
bij v. tegenover Schoonhoven, J. Heusden en H. Mande. Het aandachtig lezen der
levensbeschrijvingen, van de met Thomas bevriende geestelijken uit den kring der
broeders van het gemeenschappelijke leven opgesteld, laten inderdaad geen twijfel
over, dat Thomas in werkelijkheid bijna meer ‘Compilator libri de Imitatione’ (zoo
noemt hem H. van Halle in 1454), als een door en door zelfstandige schrijver is; en
in deze daadzaak zal de verklaring der genoemde moeilijkheid te zoeken zijn.
Er blijven nog Denifle's tegenwerpingen te vermelden. Zij zijn voor 't grootste
deel door Spitzen, Funk en Schulze wederlegd. De veronderstelling dat er vóór
Thomas' tijd handschriften der XIVe eeuw bestonden, is door geen enkel bewijs
ondersteund en moet voorloopig als bloot toevallig aanschouwd worden; zoo ook
van een anderen kant de poging om de beteekenis van het antwerpsch autographon
van 1441 ten voordeele van den tekst van eenige italiaansche handschriften te
verminderen; alle philologische critiek wordt hierdoor in het aangezicht geslagen.
De uitgaven der N. Chr. hebben eerst en vooral Amort (Inform. controv. 190) en
Panzer (Ann. typogr.
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I.V.) opgeteekend; nu nochtans bezitten wij in de Essai bibliographique sur le Livre
de Imitatione Christi (Luik 1864) van den Jezuïet A. de Backer en in het schrift van
E. Fromm: Die Ausgabe der Imit. Christi in der Kölner Stadtbibliothek (Keulen 1886)
voortreffelijke bibliographische hulpmiddelen. De uitgaven van Rosweyde (Antw.
1617-1691) en Hirsche (Berlijn 1874) kunnen heden nog op critische waarde
aanspraak maken, van waarde is ook de phototypische afdruk van Cod. Antw. van
1441 door K. Ruelens (Leipzig 1879, Harrassowitz). Het getal uitgaven beloopt meer
dan 2000.
De duitsche vertaling der Navolging van 1434 (L. Korth, Mededeeling uit de
Keulsche stadsarchieven XIII; Fromm, Deutsch. Reichsanz., 1886, 14 Dec. en Ztschr.
für Kircheng. IX, 606) moet als de oudste aanzien worden; dan volgt de Pforzheimer
van 1448. De twee beste hedendaagsche duitsche vertalingen zijn die van bisschop
Sailer (Mech. 1799 en ook nog in 1883) en G. Görres, (nieuwgedrukt, Doornik 1883).
De reeks italiaansche vertalingen begint met 1488, die der fransche met 1493
(handschrift 1447 en 1462), de engelsche, met 1502 of 1503 (Atkynson; de drie eerste
boeken herhaald in 1504, met boek IV, vertaald door Margaretha, de moeder van
Hendrik VII). Vgl. Verder De Backer, blz. 149 en volg. Onder de fransche vertalingen
steekt die van Lamennais (1824) en N. de Wailly (Parijs 1886) uit. Seb. Castellio
schreef de Navolging over in klassiek latijn (Bazel 1563). Van de geïllustreerde
uitgaven of vertalingen noemen wij nog die van Parijs-Brussel van 1839, die van
Delaunay (Parijs 1869), die met de houtgravuren naar Führich (laatste druk Leipzig
1884) en die van Merkel (Kassel 1882).
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Schilder- beeldhouwkunst, enz.
Tentoonstellingen.
Duitschland, Rusland, Hongarije, Zwitserland, Mexico.
HET jaar 1896 zal zooveel ‘groote’ tentoonstellingen tellen als geen enkel ander De
vaktentoonstellingen rekenen we niet mede. In Duitschland houdt men nu de
nijverheidstentoonstelling te Berlijn, en die der scheepvaart te Kiel op de grootste
schaal: al heet het ook dat de afkomst der tentoongestelde voorwerpen uitsluitend
Berlijnsch is. In de hoofdstad des rijks heeft men zich aan deze bepaling niet
gehouden, daardoor eene grootere werkruimte verkregen en den bezoeker eene
grootere afwisseling geboden.
Hoe zeer men op bezoeken uit het buitenland rekent, ziet men door de propaganda,
welke in Engeland door woorden en afbeeldingen gemaakt wordt. Nevens een zinrijk
plakkaat, voorstellende eene hand, zoo mager als een asperge, die uit den grond
schiet, gewapend met eenen hamer, heeft men een vogelzicht der tentoonstelling.
eene fraaie schets in eenvoudige lijnen, zonder blufwerk. Voor den vreemdeling, die
van den waterloop der Spree geene rechte voorstelling heeft, zal de hier voorgestelde
met stoombooten bedekte watervlakte, eene groote verrassing zijn, nu hem de
verschillende verbreeding van het riviertje reeds wordt vertoont. Aan deze zijde is
de ligging van het park der tentoonstelling uitmuntend. Gelijk het tegenwoordig meer
en
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meer gebruikelijk wordt, hebben zich allerlei parasieten om het gebouw verzameld,
wel gedeeltelijk om tot sieraad te verstrekken, maar tevens om de inkomsten daarvan
te deelen.
Die het inzicht heeft uit Belgiën of de Nederlanden, Berlijn te bezoeken, moet op
de heen- of terugreis Kiel eens aandoen; daar is op de scheepstentoonstelling even
zooveel leerrijks als vermakelijks te zien. Hier is het noord-oost zeekanaal. De pracht
der openingsfeesten is nog niet geheel verdwenen. En dan, hoevele binnenlandsche
landratten zijn er niet, die nog nooit een oprecht oorlogschip hebben gezien? Verder hebben wij nog tentoonstellingen zooveel als men wil. Laat ons maar
beginnen met de zulke die door eene zeer merkwaardige, geheimzinnige
aantrekkelijkheid omkleed zijn: R u s l a n d , het land van het absolutismus, wat in
ontwikkeling en politische beschaving achter gebleven is, wordt dikwijls ook
beschouwd als het land waar de nijverheid achteruit blijft. In zekere opzichten is dat
ook waar, en daarom zal het tafereel des te bekoorlijker zijn, wat de bezoeker in
Nischni-Novgorod wacht. Wij hebben hier eene verzameling van voortbrengselen,
die voor ons reeds lang verouderd en hier langs omslachtigen weg in het leven zijn
geroepen; maar zij hebben dan ook een nationaal karakter en zijn van ondubbelzinnige
duurzaamheid. Het is niet te verwonderen wanneer, zooals wij zeiden, voor ons een
sluier van geheimzinnigheid over deze russische voortbrengselen ligt verspreid.
Vooreerst is de russische afgeslotenheid voor den reiziger eerst na een soort van
examen te overwinnen, en dan is de afstand van de westkust van Europa bijna met
die van Palestina te vergelijken. Verre achter Moskau ligt Nischni-Novgorod; van
Warschau naar Moskau heeft de sneltrein reeds 30 uren noodig!
In Nischni-Novgorod houdt de spoor op. Wie verder oostwaarts, naar het oude
Kazan wil, moet de Wolga-stoomboot gebruiken. Op deze reis heeft men gelegenheid
genoeg een beeld van het oud-Russisch leven te bestudeeren. Nu trekken wij naar eene streek waar eenzijdig Chauvinismus nog een hindernis
schijnt te zijn tot het bereiken van het hoogtepunt der beschaving.
Zoolang als men in H o n g a r i j e Duitschers noodig had, liet men zich hunne
aanwezigheid en hunne taal welgevallen; men duldde ook de duitsche joden; maar
nadat men ze bij
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wijze van eene citroen heeft gebezigd, doet men zelfs hunne spraak in den ban, en
de hongaarsche joden kunnen nu Magyaarsch spreken gelijk de oorspronkelijke
inwoners. Het tijdperk waarin het huis Habsburg over Hongarije heerscht, wordt
tijdperk van strijd genoemd en in een bijzonder gebouw der duizendjarige
tentoonstelling vertegenwoordigd, gelijk elders Oud-Antwerpen, Oud-Amsterdam,
Oud-Weenen, noemt men hier dat tijdperk de ‘Historische hoofdgroep.’ Men heeft
hier de zoogenaamde hongaarsche bouwkunst van den H. Stephan tot aan de nieuwste
tijden willen bekend maken: de kerk en het klooster uit den tijd der Arpaden, het
middeleeuwsche ridderslot, den renaissance-bouw, den lateren vestingstoren van
Schätzburg, de kapel van Cfölörtökhely, het stadhuis van Barsfeld, de Plicselburg,
de Tökölyburg, enz.
Uit de oorlogsgeschiedenis, de kerkelijke en wereldlijke geschiedenis, worden de
bijzonderste gebeurtenissen getoond. Aan oud-Hongarije voegt zich het nieuwe; eene
oude brug leidt ons naar het tentoonstellingsdorp met kerk, stadhuis, school,
brandblusschershuis (Feuerwchr).
Hier zal ook velerlei te zien zijn, wat niet tot een ‘nationaal-Hongaarsche’
tentoonstelling behoort. Veel wat aan het krijgswezen van Oostenrijk in het algemeen
toekomt. Men had hiervan kunnen afzien.
Van de andere zijde maakt het eenen verrassenden indruk dat men voortbrengselen
van Bosnië en Herzegowina (Oostenrijksche rijkslanden) in een groote afdeeling op
deze nationaal-Hongaarsche tentoonstelling heeft bijeengebracht. De Kroaten doen
hier ook meê, maar deze hebben ten minste eene afdeeling, die gescheiden is van de
overige. Wij wenden ons nu naar de hoofdstad van romaansch of fransch Z w i t s e r l a n d ,
namelijk Genève. Deze stad geeft zich alle moeite om de tentoonstelling, die in 1883
in het duitsch-zwitsersche Zürich plaats had, door alle middelen te overtreffen. Het
groot getal van reizigers naar het Zuiden geeft aan deze tentoonstelling het uitzicht
van goed te slagen; te meer daar de prijzen der spoorwegen 40 tot 50% verminderd
zijn.
Het gebouw dezer tentoonstelling loopt door de vlakte van Plain-Palais, aan de
Arve, en langs den voet van den berg Saleve. Men prijst bijzonder de afdeeling voor
kunst, die, zoowel wat historische als moderne kunst betreft, zeer uitgestrekt zal
wezen. De daartoe gebouwde hal,
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samengesteld uit bouwdeelen die van alle kanten zijn bijeen gebracht, moet aan den
bouwmeester nogal kommer en zorg hebben gebaard; in de zwitsersche pers noemt
men haar een gelukkige samenstelling van oude zwitsersche bouwstijlen. Eene
uitstekende plaats wordt in dit gebouw voor kunst toegekend aan Genève's beroemde
horlogiefabrieken.
Het is natuurlijk dat op eene zwitsersche tentoonstelling veel werk is gemaakt van
het logementwezen. Hoevele reisboeken zijn er niet, die aan de zwitsersche
logementen den prijs der voortreffelijkheid toekennen boven alle andere; wat er van
zij: drie honderd logementbezitters hebben zich vereenigd, om in een groot
renaissance-hôtel al de voortreffelijkheid van hun nijverheidsvak te ontwikkelen
Het fransche Zwitserland zal, wat de kleine nijverheid betreft, misschien met
Duitschland en Italië wedijveren, maar de groote nijverheid, gelijk die in Genève zal
vertegenwoordigd zijn, komt vooral op rekening van Duitsch-Zwitserland.
Vooral om aan de fransche bezoekers genoegen te geven heeft men allerhande
aantrekkelijke vermaken uitgedacht. Meer op duitschen smaak berekend is het
zoogenaamd historisch aanhangsel, waarin een oud zwitsersch stadje wordt afgebeeld:
het is eene straat met een plein en huizen uit verschillende steden van het kanton.
Zij hebben niet hunne natuurlijke grootte, maar zijn overigens zeer bedriegelijk
nagebootst; volgens hetzelfde stelsel wat men te Antwerpen heeft aangewend, met
geperst en geschilderd gips. Alle huizen dragen historische namen, en daar binnen
wordt eene nijverheid uitgeoefend, welke met den geest van het huis overeenstemt.
Aan het einde van de straat is het oude Treib nageboots, met al de bezoekers van het
Vierwoudstedenmeer; ook hier ligt aan den voet een klein meer, gevuld door water
uit eene daarvoor aangelegde beek.
Aan het zwitsersche stadje sluit zich het dorp met eene groote weide en grazend
vee, een klein oud kerkje en een groot getal verstrooide huizen: ook deze huizen zijn
nauwkeurig naar nog bestaande te Meyringen, Brienz, Zermatt en vele andere gevolgd
Men vindt hier verder de oude postkarren terug, de oude kegelbaan, zaagmolen, oude
stallen, enz. Onder deze huisjes vindt men er die uiteen genomen en in Genève weer
opgebouwd zijn, maar die, welke gedeeltelijk uit rotsblokken bestonden zijn weer
door gips
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nagebootst, doch letterlijk naar bestaande rotsblokken gevolgd. Een waterval met 5
millioen liters per dag bruist hierneven in de diepte, drijft den ouden molen en vult
ten laatste het meertje van Treib.
Moge deze nationale tentoonstelling tot de eenheid en vrede tuss chen de Zwitsers
van alle godsdienst medewerken, en de mistonen doen verdwijnen, die in dit opzicht
van Genève uit nog onlangs hebben geklonken. Den 16n September zal men de internationale tentoonstelling te M e x i c o geopend
vinden, onder de leiding van Ignatio Bejarano; de inkomstrechten zijn voor alle
inzendingen opgeheven; de aandeelen in de tentoonstelling, zoowel als de logementen,
schouwburgen, enz. zullen voor dien tijd vrij van belasting zijn. Vrachtgeld op zee
of spoorweg zal almede verminderd worden. Het is te voorzien dat niet alleen de
Vereenigde Staten maar ook Europeesche landen aan deze tentoonstelling zullen
deelnemen.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

295

Boekenkennis.
De Wonderkerk van Hakendover, volkslegende uit de 7e of 8e eeuw, in rijm gesteld
door LODEWIJK DE KONINCK, Mechelen, Van Velsen, 1896.
Het wonder, in dit sierlijke gedicht bezongen, wordt verhaald in eene brochure
van Pastoor-Deken Bets: Geschiedenis der gemeente en der mirakuleuse Kerk van
Hakendover, omstreeks 1873 te Leuven bij K. Peeters uitgegeven.
De beschrijving van het Hageland en dezes inwoners, die u ‘Diest en de H. Joannes
Berchmans’ van denzelfden schrijver in het geheugen brengt, is treffend van waarheid:
het is naar de natuur geschilderd, met kloeke en tevens malsche tonen. De Koninck
speelt - te gemakkelijk wellicht - met het groote vers. Levendig zijn de tafereelen
aan de legende van de drie maagden en van het door hen met uiterste moeite gebouwde
heiligdom toegewijd. Het slot, de groote bedevaartprocessie, is wellicht het bestgelukte
stuk; het onderwerp is dichterlijk van aard, en De Koninck heeft het puik en
zieleroerend uitgewerkt. De zegening evenaart Karel de Gheldere's fraai gedichtje
over hetzelfde onderwerp. Rechts en links sluimert het verhaal ten gevolge van eenige
uitweidingen. De Paaschhymne, hoewel niet onontbeerlijk, is een verdienstelijke
zegezang, sterk gemotiveerd door Schaepman's voorzang van Aya Sophia, evenals
de aanroeping de ‘legen le’ in het begin den aanhef van Schaepman's Vondel herinnert.
Het netgedrukte boekje van zoowat 70 bladz. is versierd met 8 zeer prachtige
phototypies van B. Kühlen, te Gladbach, de kerk, het merkweerdig altaarblad uit de
14e eeuw en daarvan enkele tafereelen voorstellende, die in het gedicht berijmd zijn.
Kard. Manning's Commentaar op de encycliek ‘Rerum novarum’ door P.J.
Aalberse. Haarlem, Coebergh, 1896, XXXVII en 68 blz.
Ofschoon het onderwerp waaraan dit boekje is gewijd minder tot het gebied der
Dietsche Warande behoort, willen wij toch een woord van aanbeveling over de
verhandeling van den heer Aalberse uitspreken.
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Hij leidt zijne uitlegging in met eene beschouwing over het leven en streven van den
schrijver des Commentaars. Deze inleiding 37 bladzijden omvattende, is een
lezenswaardig stuk tijdgeschiedenis; daarna gaat hij over tot de eigenlijke verklaring
die in 't Nederlandsch nog niet is geschreven Klaar en aantrekkelijk is de stijl, zeer
nuttig de inhoud voor jonge en oude lieden, onbekend met de schriften van Z.H. Leo
XIII.
De ‘Mirakelkist’ en de Traditie. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het kerkelijk
Oud-Amsterdam, door J.F.M. STERCK. Met eene afbeelding. Amsterdam, C.L. van
Langenhuysen, 1896, 48 blz. 4o. Afdruk uit Oud-Holland.
Onder dezen titel worden ons de verschillende meeningen bekend betreffende de
vraag of een H. Hostie ten jare 1345 (zie PLUYM, Mirakel van Amsterdam) in deze
scrine is nedergelegd, of dat deze kist niet daartoe heeft gediend.
Door den heer Sterck wordt bewezen 1o dat het woord scrine, waarmede de kist
oudtijds werd aangeduid, nimmer zulk eene bijzonder groote kist beteekent. 2o dat
de zich daarop bevindende afbeeldingen der H. Hostie geen bewijs zijn voor het
gebruik wat er van de kist zou gemaakt wezen. 3o dat de bouw, zoowel als de sloten,
enz. een jonger tijdperk dan 1345 aanduiden, maar ook 4o deze kist in elk geval is
‘eene opmerkelijke antiquiteit: de eenig bewaarde, Amsterdamsche gildekist, aan
een kerkelijk gilde toebehoord hebbende’, en dat zij ook als dusdanig onze
belangstelling verdient.
Daar wij de kist niet hebben gezien, moeten wij ons eigen oordeel daarover
opschorten. De afbeelding doet ons juist niet denken aan het jaar 1345.
Poppenspel. - Tooverij. - Pijniging. De heer ALF. GOOVAERTS,
adjunct-Rijksarchivaris heeft onder dezen titel, in het tijdschrift De Kunstbode, met
de processtukken, het verhaal medegedeeld hoe een ondernemer van poppenkast-spel
met zijne vrouw in het jaar 1601-1602 door de vierschaar van de Schepenbank van
Eppegem veroordeeld zijn geworden, wegens ‘tooverij’; hoe de vrouw zelfs op de
pijnbank gebracht en aan de marteling gestorven is, dewijl dat echtpaar met groote
vingervaardigheid ‘bij maniere van tooverye’ eenen minderbroeder en de apostelen
Peter en Pauwel, dansende met den duivel, hadden bespot.
Voor de zedegeschiedenis der 17e eeuw zijn deze processtukken van eigenaardig
gewicht.
Rapports entre les Pays-Bas et la Hanse Teutonique au XVIe siècle par CH. PIOT.
Extrait des Bulletins de l'Académie royale de Belgique.
De heer Charles Piot deelde onlangs aan de Académie de Belgique in eene
gedocument eerde studie vele wetensweerdigheden mede nopens de betrekkingen
der Nederlanden met de Duitsche Hanze in de
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XVIe eeuw. Engeland en de Vereenigde Provinciën, wier handelsbelangen de dood
van Spanje eischten, zullen ondanks raad en daad van Granvelle en van den contador
Alonzo Gutierrez, de zee bemeesteren. Elisabeth, met de hulp der Vereenigde
Provinciën, Denemarken en Zweden, wilde de vaart der hanzegenooten belemmeren,
ten einde dezen ten bate der Engelschen en Hollandsche schepen, te verhinderen
hunne waren in Portugal uit te leveren, - maar vooral met de bedoeling Spanje te
verarmen, de haven van Antwerpen te doen verkwijnen, om Londen, Plymouth,
Amsterdam en Rotterdam te bevorderen. Tijdens den hongersnood van 1582 en 1583
in Zuid-Europa en Zuid-Nederland spande Alexander Farnese zijne krachten in om
den toestand te verhelpen. Hij richtte zich keer op keer vertrouwelijk tot de hanze,
en werkte op den keizer. Edoch de Staten van Holland waren niet gunstig voor de
hanze gestemd, en de traagheid des keizers hinderde Farnese, die zooveel hij
persoonlijk vermocht, den handel der Nederlanden en dien der hanze trachtte in het
leven te houden.
Woordenboek der frequentatieven, door Dr. DE JAGER. Culemborg, Blom en
Olivierse.
Wij kunnen niet nalaten nog eens op dit gewichtige werk te wijzen, nu de prijs
daarvan door de uitgevers zoo sterk is afgezet.
Het woordenboek kostte vroeger 20 holl. gulden en is thans voor 10 gulden
verkrijgbaar.
Wat meer is - de inschrijvers op het tijdschrift Noord en Zuid, ten dienste der
leeraren van het middelbaar onderwijs geschreven, kunnen het woordenboek voor 5
gulden ontvangen.
Het tijdschrift kost jaarlijks 5 1/2 gulden, in 6 afleveringen, 96 bladzijden gr.-8o
druks, vrachtvrij besteld. Er zijn een aantal inrichtingen van hooger onderwijs waar
zelfs zulk een tijdschrift goeden dienst kan bewijzen. Het is grondig, met overleg,
met onafhankelijkheid in den besten zin geschreven.
Men vergelijke eens in den jaargang 1895 de artikels van Vercouillie, Kok, Worp,
van Veerdeghem, Rittner, Poelhekke, enz. en in de afleveringen 1 en 2 van den thans
loopenden jaargang: de artikelen van F.A. Stoett, van Moerkerken, Taco de Beer en
vele anderen.
Wij kunnen daarom dit tijdschrift, zoo in Zuid- als in Noord-Nederland warm
aanbevelen aan hen die grondige letterstudie voorstaan.
Le Droit public de l'Eglise, traité du R.P. LIBERATORE, traduit de l'italien par AUG.
ONCLAIR. - Paris, Retaux-Bray.
Even als de rechtsgeleerden met Ulpianus van een openbaar en een privaat recht
gewagen, onderscheiden de theologen een openbaar en een bijzonder kerkelijk recht.
De Kerk is eene volmaakte maatschappij en haar komen als zoodanig zekere rechten
toe; zij is tevens eene instelling met het doel de geloovigen door wijze wetten en
voorschriften tot hunne bovennatuurlijke bestemming te voeren.
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Wanneer wij de Kerk als maatschappij beschouwen, ontdekken wij de voorrechten
en bevoegdheden haar door Christus verleend ten einde haar bestaan en vruchtbare
werkzaamheid te verzekeren en te waarborgen. Het canonieke recht daarentegen
beschouwt de Kerk als leidster der geloovigen op den weg der zaligheid, zoodat het
openbaar recht der Kerk in dezelfde verhouding staat tot het canonieke recht als het
staatsrecht tot het burgerlijk recht.
In de bloeiende tijdperken der middeleeuwen, toen de geheele maatschappij op
christelijken grondslag rustte, toen vorsten en volkeren zich tot eene eer rekenden
als onderdanige kinderen der Kerk te handelen, was het overbodig aan het openbaar
recht de aandacht te wijden. Maar met de zoogenaamde hervorming hield deze
vreedzame toestand op, en werd het noodzakelijk de rechten der Kerk als maatschappij
in het volle daglicht te plaatsen. Want volkeren en vorsten wierpen het juk van den
waren godsdienst af, vervolgden de Kerk en maakten inbreuk op hare heiligste
rechten.
Deze noodzakelijkheid is in onze dagen nog grooter; niet alleen worden de rechten
der Kerk met minachting bejegend en aangerand, men gaat zoover dezelve te betwisten
en te miskennen; aan handen en voeten gebonden wil men de Kerk aan de willekeur
van den staat overleveren, men bestrijdt haar zelfstandig en onafhankelijk bestaan.
Tegenover deze heillooze dwaling, rust op de katholieken de plicht het openbaar
recht der Kerk met kracht te verdedigen en te handhaven.
Wij kennen geen werk dat dit gewichtig onderwerp met grootere degelijkheid
behandelt, dan het boek van P. Liberatore, waarin hij eene reeks opstellen uit de
beroemde Civiltà cattolica heeft verzameld, geordend en tot een geheel verwerkt.
Het is onmogelijk een helder begrip te erlangen van de rechten der Kerk, zonder
vooreerst haar wezen, hare inrichting, alsmede hare macht en bevoegdheden te
onderzoeken. Deze rechten vloeien voort of wel uit de bestemming der Kerk, of wel
uit hare verhouding tot de burgerlijke maatschappij. Wijselijk verdeelt derhalve de
schrijver zijn boek in vier hoofdstukken getiteld: De Kerk - haar gezag - hare
inwendige - en uitwendige rechten.
Ieder dezer hoofdstukken bevat eene reeks van belangrijke vraagstukken, welke
in onze dagen vooral de aandacht wekken, omdat de regeeringen van onzen tijd de
Kerk met een vijandig of ten minste onverschillig oog betrachten. De vraag over de
scheiding tusschen Kerk en staat houdt de geesten overal bezig, en geeft soms
aanleiding tot beweringen en stellingen, welke een katholiek geenszins kan beamen.
De schrijver wederlegt niet alleen de dwaling, maar stelt ook de miskende of niet
begrepen waarheid in het volle licht, zoodat hij aan den lezer eene beredeneerde en
wetenschappelijke overtuiging verschaft. Hij voert steeds op de eerste plaats
theologische argumenten aan, omdat het onderwerp slechts uit de bronnen der open-
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baring volledig kan gekend worden. Des niettemin beschouwt hij de bewezen waarheid
tevens uit een wijsgeerig oogpunt, en brengt bewijzen, welke hare volle overeenkomst
met de beginselen der rede betoogen. Deze methode is des te geschikter omdat de
vijanden der Kerk, weinig vertrouwd met de leer der theologen, meestal hunne
argumenten en opwerpingen aan de menschelijke wetenschap en aan de rede
ontleenen.
De wetgevende, rechterlijke en coactive macht der Kerk (bl. 77-167); het recht
der Kerk op het onderwijs (bl. 231); op het bezit in eigendom van tijdelijke goederen
(bl. 266); op het vrije verkeer der bisschoppen onder elkander en met den Paus (bl.
286): ziedaar zoovele leerpunten, welke de katholieken dienen grondig te kennen,
niet alleen ten einde hunne geloofsovertuiging te versterken, maar vooral om deze
bij voorkomende gelegenheid tegen de aanvallen eener bandelooze pers krachtdadig
te verdedigen.
Het is een bekend en betreurenswaardig feit dat de verdediging der rechten van
de Kerk in boeken en openbare vergaderingen zeer dikwijls aan klaar- en degelijkheid
te wenschen overlaat. Men voelt dat de redenaar of schrijver, soms zeer beslagen in
het staatsrecht, begint te twijfelen en te wankelen, wanneer de verhouding tusschen
de Kerk en den staat besproken wordt. Zijne beweringen verliezen alle kracht, zijne
stellingen worden dubbelzinnig, zijn argumenten missen hun doel, en uit vrees van
beschuldigd te worden, de eischen van den tijd te miskennen, offert hij de rechten
der Kerk op aan den staat.
De reden van dit feit ligt deels in het gebrek van kennis en studie, deels in den
kranken toestand der maatschappij, welke eene volledige toepassing der kerkelijke
rechten niet kan verdragen.
Het zou echter geheel verkeerd wezen dezen treurigen toestand met den door de
natuur van het kerkelijk gezag gevorderden te verwisselen, en de tegenwoordige
betrekkingen door de Kerk, uit vrees van grooter kwaad toegelaten als onveranderlijke
en algemeene beginselen te beschouwen. Wij bevelen daarom het werk van P.
Liberatore ten zeerste aan, omdat het aan de studie der ware beginselen de beste
diensten kan bewijzen.
Het vierde hoofdstuk verklaart achtervolgens het wezen van de Kerk en den staat.
Het recht van de Kerk op de vrijstelling der priesters van zekere burgerlijke lasten.
Het recht van de Kerk op den bijstand van het burgerlijk gezag. - De ongerijmdheid
van de scheiding tusschen Kerk en Staat. De stelling der Kerk tegenover ongeloovige,
kettersche en liberale regeeringen.
De lezer zal zich overtuigen dat de schrijver zijn onderwerp meesterlijk behandelt
en zelfs in de moeielijkste vraagstukken steeds de klaarheid aan de nauwkeurigheid
paart. Hij heeft het groot talent door langdurige oefening verkregen, de afgetrokkenste
denkbeelden in een bevattelijken vorm te kleeden; zijne beschouwingen steunen
meestal
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op de eerste beginselen van het verstand en worden derhalve zonder moeite begrepen
en aangenomen. De dwaling verdwijnt voor zijne redeneeringen als de nevel voor
het licht der zon, hare schijngronden worden met nauwgezetheid ontleed en in hunne
zwakheid blootgelegd.
Het boek bevat als aanhangsel de encycliek Immortale Dei van Leo XIII. De lezer
ontwaart bij de eerste kennismaking dat de leerstukken van P. Liberatore in volle
overeenstemming zijn met de leer van den Paus, en dat zijn werk met recht een
wetenschappelijk commentaar van de beroemde en gewichtige encycliek wordt
genoemd, reden te meer om hetzelve nogmaals allen katholieken ter lezing en ter
studie aan te bevelen.
DR. A. DUPONT.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

301

Inhoud van Tijdschriften.
België.
Belfort 4-5. Oostdam. Bleven v. Alb. Thijm. Van Speybrouck: Kerkherstelling te
Emelghem. Balieus: Uitspraak v.h. Nederlandsch. Pauwels: Guy de Maupassant. De
Buck: De X-stralen. Pauwels: Ernest Hello, Mgr Berteaud, Dom Guéranger, Lasserre.
Biekorf 5-6. Bouvines. De Klokken. Meunikenreede. Gezelle. 't Kruiske. De
Lichtmiskeerse. De vlaamsche schilder Gerard David. De Nerthusvolkeren.
Loquela. 7-8. Aaneenfutselen, aslgaks, becuwe, bruidzworm, carotezwart, fokkelen,
gedieschen, grendel, kreetbeet, lobbe, mollereê, pijkepokken, schorrekap, stouthamer,
swobbelke, uchtermesse, zoomedinsten, appelkuts, camperdooi, eerselen, fichtig,
gekajoeter, kavieken, kluppelhoek, loenefaas, polferen, pullen, sjoefen, tinnegare,
truweelder, uilegat, verhabbezakken.
Magasin littéraire. 3-4. Ritter: Prague nocturne. Dutry: Les peintres de la campagne
flamande, Isidore Meyers. Paul Verlaine. Lerouge: La difficulté de penser.
Vandenbossche: La procédure parlementaire.
Revue de l'Art chrétien. VII. 1. Gerspach: Les mosaïques chrétiennes de Florence.
Helbig: Un nouveau livre sur Fra Angelico. Rupin: Le trésor de l'église d'Itsatsou
(Basses-Pyrénées), 18e s. Notes sur quelques représentations du St Sacrifice de la
Messe. L'ostensoir de Fénelon.
Revue générale. 4. Witebski: L'Abyssinie, la colonie Erythrée et la Russie. Woeste:
Socialisme et Charité. Allard: Le péril jaune. Casartelli: Les études supérieures dans
le clergé cath. anglais. Tillière: Les classiques chrétiens. Ritter: Aquafortistes
modernes.
Toekomst. (De) 21-24. De Wegweiser van Diesterweg. Van Oort's Chineesche
karaktertrekken. Over Pestalozzi. Rich. Dehmel's Lebensblatler.
Vlaamsche school. 3-5. De Mont: Karel Doudelet, een Symbolist. Carl Nys. Claus
en Courtens. De Zending der Kopersnee sedert de laatste volmakingen der
Lichtteekening. Albrecht Rodenbach als teekenaar. Cornette: Het nederl. lyrisch
tooneel te Antwerpen. Gezelle: Oosteren. De Mont: Panasia. Winkler Prins: Kunst
in den Haag.
Volksleven. (Ons) 2-3. De waarheid over den ‘Goedendag.’ Vertelsels. Oude
Liederen. Kempische Sagen. Spotnamen op steden en dorpen. Grappen en kluchten.
Limburgsche volksgebruiken. Engelsche kindertijmen. Sint-Antonius. Volksgebruiken.
Kempisch Idioticon.
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Nederland.
Gids. (De, 3-4. Haspels: Een nieuw werk over Fra Angelico. Kollewijn: G. Kalff's
Literatuur en tooneel te Amsterdam in de 17e eeuw. Van Deventer: Robert L.
Stevenson Lorentz: De Röntgen-stralen. Couperus: Brief uit Venetië. Kalff: Vondels
leven. Van Nouhuys: Ada Negri. De Jong: J. Zangwill.
Illustratie. (Kath) 40-48. De geschiedkundige tentoonst. te Buda-Pesth. De slag bij
Tannenberg, n. Matejko. Christus door den duivel bekoord, n. Ary Scheffer. Uit
Transvaal. Th. Körner na den aanval bij Kitzen, n. Reichert. Christus trouw tot in
den dood, n. Baur. Ambroise Thomas. Bruidstoet uit den ouden tijd, n. Behm. Het
bericht van den pelgrim, n. Aureli. Dante aan het hof v. Guido da Polenta te Ravenna.
De boodschap des engels, n. Murillo. Judas' wroeging, n. Meyer. Barabbas vrij!
n.L. Muller. Het lichaam v. Christus gebalsemd, n. Andrea del Sarto. Terugkeer der
vrouwen van het h. graf, n. Vanderouderaa. De prediking v.h. christendom in Rusland,
n. Wereschagin.
Katholiek. (De) 3-5. De Groot: De mystiek v. Fra Angelico. Poelhekke: De dichter
Willem Kloos. Graaf: S. Bernulphus-gilde te Utrecht. Keuller: X-stralen. Jansen: H
Heine. Ermann: Dichterstimmen. Schaepman: Brieven v. Alb. Thijm. Colonia's
Novellen en Aristocraten in Madrid. Thompson: Jac. Trigland en zijn tijd. De rijkdom
in het oude Rome. Poelhekke: Jan Willems' Levensboek.
Navorscher. (De). 3-4. De toren v. Harderwijk en z. klokken. St. Martensvogel.
Franciscus Junius. Akze of Akza. Penning Löffelholz v. Kolberg. Onze Lieve Vronwe
te brade. Nalezingen op Oudeman's Middenned. wdbk. Ploos van Amstel, Prentwerk.
Geslacht- en Wapenkunde. Kerkgeschiedenis.
Noord en Zuid 2. Van Moerkerken: Oorspr. onzer taal. Molenaar: Bloemlez. uit h.
woordenb. d. nederl. taal. Gaarenstroom: Klemtoon. De Beer: Grootheidswaanzin.
Beets: Naschrift. Vinckersi Huygens' zedeprint ‘Een comediant.’ Molhuizen: Prof.
Moltzer. Stoet: Een uiltje vangen; in 't ootje nemen. De Beer: Const. Huygens. Ten
Brink's Gesch. d. nederl. letterk.
Spectator (Nederl.) 10-17. Maeterlinck, een apostel v.h. mysticisme. Demi-cabots,
met caricaturen v. Ibels. Duitsche handschr. in Engeland belangr. voor de nederl.
letterk., beschreven door Dr Priebsch. In en om Pompeï. Nederl. kunstbindwerk. †
Mr. A.J. Enschedé. Kinderlecture. Stijlaffectatie bij Shakespeare. † Arsène Houssaye.
Gallée's Altsachsische Sprachdenkmäler. Boissevain's Reisindrukken. F. Lapidoth's
Ironisch en Tragisch. Terentius. De Rangabé's, een grieksche dichterfamilie. Van
Duyse's ‘Lied v. de 11e eeuw tot heden.’ Goethe en Lavater. Kallimachos. Spinoza
en zijne eeuw. Maartens, De hoogste roem. Thijm's Brieven. Bulletin de l'histoire
des églises

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

303
Wallonnes. Bussemaker's Afscheiding der Walen. Woordenboek op de
levensbeschrijv. v. Corn. Nepos. De nieuwe bewerk. v. Vandale's woordenb. De
Vreese's Ruusbroec. Buyst's Verzen.
Studien op godsd., wetensch. en letterk. gebied. XLVI. 1. Van Heyst: Het wonder
van Tipasa. J.C. Alb. Thijm: Mystiek. Allard: Boekenmerk v. een Grafelijken
Nassauër. Van Nieuwenhoff: Th. de la Rive's reisverhaal. Matthaeus I, 16, en het
Syrische Sinaï-handschrift. Albers: Het derde deel v. Pastor's Geschichte der Päpste.
Coloma's novellen. Becker: ‘Der Mensch’ van Dr. Ranke. Van Kasteren:
Hummelauer's Genesis en Dessens' Exodus. J. Alb. Thijm: Jac. Buyckius ‘exulans
libenter.’
Taxandria. 2-3. N.-Brab. Schepenzegels. Birons Legertocht in het Markiezaat v.
Bergen-op-Zoom. Verkoop v.h. kasteel te Etten Bezoek v. Lod. Napoleon aan Croy.
Personen begraven in de Predikheeren kerk te 's Hertogenbosch.

Duitschland.
Anzeiger des Germ. Nationalmuseums 1. Ein vergessener Schuler Alb. Durers,
Georg Schlenk. Aus der Plakettensammlung d. german. Nationalmuseums. Oswald
u. Kaspar Krell.
Fliegende Blätter f. kath. Kirchenmusik 3. Die deutsche Volksschule und der
Kinderkirchengesang. Orgelbau. Das Orgelspiel während des liturgischen
Gottesdienstes. Eine wichtige Entscheidung der Riten-Kongregation. Musik bei
Wallfahrten.
Jahrbuch. (Histor.) XVII. 1. Arens: Claudian, Christ oder Heide. Finke: Die
Kirchenpolit. Thatigkeit d. hl. Vincenz Ferrer. Paulus: Der Dominikaner Joh. Faber
u. sein Gutachten uber Luther. Sauerland-Schmitz: Das Itinerar der Päpste z. Zeit d.
gross. Schis. mas. Wacker: Briefe Davouts an Napoleon I.
Magazin für Litteratur. 9. Wiener Kunst. Die Duchoboren. Johannes Wedde, ein
Lyriker des Masochismus. Wildenbruchs friderizianische Zeitbilder. Joao de Deus,
portugiesischer Dichter. Der Fall d'Annunzio. Ein Heinrich Seidel-Abend. Londoner
Theater. Frau Anna Kingsford. Sechzelin weibliche Dichter. Zur lettischen Litteratur.
Die Wahlverwandtschaften und Effi Briest. Das Nationale in der Poesie, Louis
Couperus und das jungste Holland. Louis Coloma. Descartes. Sudermann's Das
Gluck im Winkel, Alltagstragik aus Maeterlinck's Le trésor des humbles. Bánkelsang
und Volkslied. David Strauss in seinen Briefen. Das Schweigen, v. Maeterlinck. Der
Theoretiker einer Stimmung: Maeterlinck's Le trésor des humbles.
Stimmen aus Maria-Laach. 3 4. Zenner: Die Grundgeserze der ursemitischen
Poesie. Kreiten: Pascal's Godanken. Pastor's Ge-
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schichte d. Pàpste, 3. Band. Walderdorff's Regensburg in seiner Vergangenheit und
Gegenwart. Cathrein: Das Strafrecht der Zukunft. Meschler: Santa Croce in Florenz.
Pfulf: Onno Klopp's Dreissigj. Krieg. Kreiten: Cardauns' Marchen Brentanos. Beissel:
Clemen's Kunstdenkmäler der Rheinprovinz. Dreves: Bäumker's Deutsches geistliches
Liederbuch.
Zeitschrift für christl. Kunst. 12-1. Der hl. Eustachius oder Hubertus von Durer.
Die S. Luciuskirche zu Chur. Die altköln. Wandschreinthuren in S. Kunibert zu Köln.
Die Darstell. der 10 Gebote in d.S. Peterskirche zu Frankfurt. Die kirchl. Baustile
im Lichte d. allgemeinen Kulturentwicklung. Erhaltung und Erweiterung alter Kirchen.

Frankrijk.
Correspondant Févr.-Mars. Corresp. inéd. de Guizot. Un nouveau livre sur
Chateaubriand. La vie de château à la veille de la Révolution. Gênes et le Palazzo
Rosso. A travers l'Autriche-Hongrie.
Etudes religieuses. Févr.-Mars. Gresset, l'homme, lepoète. Jeanne d'Arc à Poitiers.
Un Docum. contemp. sur J. d'Arc. Clovis d'après son nouvel historien. Un jour de
Pâques au temple de Jérusalem. Litt. franç, au 17e s. Lettres de Madagascar.
Journal des Savants. Févr. Les penseurs grecs. Hist. de la littér. grecque.
Mercure de France. Févr. Paul Verlaine. Essai sur Jules Laforgue. Sartor Resartus,
vie et opinions de Herr Teufelsdreck. Hamlet et Mallarmé. Les mystiques de la
littérature présente. Medardo Rosso Zola.
Nouvelle Revue. Févr.-Mars. Une lecture d'Ernest Hello. La réforme de l'art décoratif
en France. Fêtes russes, la semaine grasse. Verlaine. Le dernier mot de Don Juan.
Notes d'Art et d'Archéol. Mars. Le vieil orgue du château de Frederiksborg en
Danemark. Nouveau trésor du Louvre. Clovis et l'art français.
Revue de Paris. Févr.-Mars. Paul Verlaine. Les derniers conventionnels, 1814-1854.
Les universités au moyen-âge. Ambroise Thomas. George Sand avant George Sand.
A propos de Manette Salomon.
Revue des Deux Mondes. Févr.-Mars. A propos des romans d'Octave Thanet. Les
pigeons voyageurs. Euripide. Boccace, les drames du Décaméron. L'oeuvre de Corot
et le paysage moderne. Deux moralistes ‘fin de siècle’ Chamfort et Rivarol. Corresp.
inéd. de Prosper Mérimée. L'oeuvre histor. de Fustel de Coulanges. Le docteur Samuel
Johnson et les femmes. Le caractère et l'oeuvre de Nicolas Gogol. Le
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mouvement idéaliste en France. Les origines italiennes de l'Orphée de Gluck.
Revue des Traditions populaires. Janv. Cris des rues à Paris. Anvers. Les Ordalies.
Enfants nés la veille de Noël. Croyances et superst. du jour de l'an en Dauphiné.
Superstitions parisiennes. Les saints maltraités. Le surnaturel et les pouvoirs publies.
Les épingles et l'amour. La neige. Les cloches. Les pierres de foudre. Une chanson
du 16e s. restée dans la tradit. popul. L'habillement des statues. Le pain de St Antoine.
Le diable des bois.
Polybiblion. 4. La Cité antichrét. au 19e s., par Benoit. Coll. de contes et chans.
popul., p. Jacottet. Mostert: L'Ystorie de St Genis.

Vondeliana.
In De Nederl. Spectator, no 33, 1895, komt voor: Vondel's Gysbrecht, verlucht door
A. der Kinderen.
In Dicht- en Kunsthalle, no 8, 1895, komt voor: Segers, Vondel een man van
gezond verstand.
In Studien op godsd., wetensch. en letterk. gebied, XLV, 4: Wilde: Het 2de boek
v. Vondels Altaarsgeheimenissen.
In De Navorscher, no 1, 1896, bl. 87: Gijsbrechtiana.
In Noord en Zuid. XIX, no 1: Stellwagen: Vertalingen van Vondel's treurspelen.
In id. no 3: P. Visser: Vondel's Lucifer, en Dr C. Meyer's uitgave van Gijsbrecht.
In De Gids, April-Mei 1896, Dr. G. Kalff: Vondels leven.
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Omroeper.
Letterkunde.
XXIIIste Taal- en Letterkundig Congres. - ‘In zijne laatste zitting heeft het bureel
van het aanstaande Nederlandsch Taal- et Letterkundig Congres van Antwerpen
bepaald besloten Gudrun, het werk van Rodenbach, dat in 1874 in den stadsprijskamp
van Tooneel- en Letterkunde bekroond werd, te doen opvoeren. Wegens onvoorziene
omstandigheden zal waarschijnlijk de Herbergprinses van Jan Blockx niet kunnen
doorgaan; men zou dan de Congresleden, benevens op de vertooning van Gudrun,
ook op eene uitvoering van Tannhäuser, door het Nederlandsch Lyrisch Tooneel,
uitnoodigen.
De belangstelling in het Congres wordt te Antwerpen van dag tot dag levendiger;
wij gelooven te kunnen verzekeren dat de ontvangst der Congresleden feestelijk en
grootsch zal wezen.
Ook buiten Antwerpen ontmoet deze plechtigheid meer en meer bijval. Niet alleen
Gent, maar ook Brugge en Brussel beloven talrijk vertegenwoordigd te zijn. Wat
Noord-Nederland aangaat, dat treedt op loffelijke wijze toe. Niet alleen, in gehalte,
maar ook in hoeveelheid zijn die bijtredingen - bijzonderlijk uit Amsterdam, Arnhem
en den Haag - zeer verheugend.’
(Medegedeeld.)
Mystiek. - Flanor en W.G. van Nouhuys twisten in den Ned. Spectator no 13, vlgg.
over de waarde van hetgeen met een germaansch woord Mystiek wordt genoemd.
Het zou goed zijn indien die heeren eens eerst duidelijk omschreven wat zij door het
woord Mystiek verstaan. Dan zou de twist veel gemakkelijker en nuttiger worden.
Eene bijdrage tot het begrip van het woord leveren de Studiën op godsdienstig,
wetenschappelijk en letterkundig gebied, in aflevering 1 van 1896.
Van dr. R.A. Kollewijn's Bilderdijk, zijn leven en zijn werken (twee deelen met
zeven portretten) heeft de firma v. Holkema en Warendorf, te Amsterdam een tweede
goedkoope uitgave ondernomen.
Koninklijke Vlaamsche Academie. - Zitting van Maart: Voordracht der lijkrede
ter eere van Frans Willems (Sermon). Opdracht van gedichten aan de gravin van
Vlaanderen (Hiel). De heer Alberdingk Thijm wordt verzocht een levensschets van
wijlen het lid Moltzer, de heer Sermon eene van Nuyens, kan. Daems die van Fr.
Willems te schrijven. Het borstbeeld van Maria Doolaeghe is door de regeering aan
den beeldhouwer Braecke voor de Academie besteld.
Zitting van April. Keuze van drie leden ter voorstelling van candidaten voor de
opengevallen plaatsen. Bijdrage van den heer Génard
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betreffende de Geschiedenis der kerk van Hoogstraten, opgesteld door de heeren
Adriaensens en Segers. De heer Gust. Segers diaagt een opstel voor Over het
nationalismus van Vondel met een aantal merkwaardige opmerkingen. De jaarlijksche
plechtige zitting wordt in Augustus gesteld. Men hoopt dan over een ruimer lokaal
voor de gasten te kunnen beschikken.
Koninkiijke Akademie. - Zitting van April: Voordracht van Dr W. Pleyte over de
aloude brug van Zuileghem, waarvan de oorsprong opklimt tot de oudste eeuw onzer
jaartelling. Voordracht van den heer Verdam over den ‘Haagschen bijbel’.

Beeldende kunst.
P. Génard - Het ligt in den geest der Dietsche Warande jonge kunstenaars van ernstig
streven niet met de loep eener strenge kritiek, maar met beschermende vriendenhand
op te beuren en aan te moedigen. Daarom veroorlooft zich de ondergeteekende voor
de volgende regelen eene plaats te verzoeken.
Voor eenige jaren gaf een Antwerpsche student der Leuvensche Hoogeschool een
werk uit, dat onmiddellijk de aandacht der oudheidkundigen en kunstliefhebbers tot
zich trok. De jongeling was de heer P.P. Génard, zoon van de medewerker aan de
D. War., Antwerpens geleerden eere-archivaris. Het werk was getiteld: De Belgische
Wapenkenner. Het getuigde niet alleen van eene zeldzame beheersching eener bij
uitstek moeilijke stof; de talrijke afbeeldingen, waarmede het verrijkt is, duidden ten
overvloede aan, dat de vervaardiger ervan zich op de schilderkunst zou toeleggen.
Dit is inderdaad zoo gebeurd. Voor eenige dagen hadden wij het genoegen het atelier
van den heer Génard te bezoeken. Vier schilderijen waren toen geeindigd, die weldra
tentoongesteld zullen worden. In de eerste plaats trof ons het levensgroote portret
van den vader des schilders. Niet alleen is het waarlijk treffend van gelijkenis: de
zoete, sympathieke uitdrukking van het model springt onmiddellijk in het oog. De
kleerstoffen zijn juist weergegeven; vooral de pelsen zijn inderdaad schoon
geschilderd. Behalve een stilleven, even keurig van vorm als juist van toon, hebben
wij twee landschappen: Eene hoeve te Oostmalle en De Kozakkenhoeve. Het eerste
is van geringer afmetingen dan het tweede; de voorgevel der boerenwoning, het
strooien dak met zijne grijsgrauwe tonen; de werf met de putkuip, de blauwe hemel,
het ademt alles stille vreugde en reine poëzie. Het tafereeltje is inderdaad flink
geteekend en zwierig geschilderd. De Kozakkenhoeve, insgelijks te Oostmalle, is een
zeer schoon herfstlandschap. Hier verraadt de schilder een diep gevoel voor
natuurschoonheid: het frissche groen der zoden en der boomkronen, waar de herfst
zijne bruine tinten reeds doorweeft, is
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even waar als bekoorlijk: de staat van verval der hoeve is uiterst gelukkig
weergegeven.
Wij wenschen den heer Génard eene schitterende kunstenaarsloopbaan, en roepen
hem toe:
Is 't voorspel goed,
Hoe kan het naspel dolen!
G.S.

Beurzen ten behoeve van kunstenaars. - De kommissie voor stichtingen van
studiebenrzen van Brabant herinnert dat drie beurzen van 4,000 fr. ieder zijn toe te
wijzen aan beeldhouwers, historieschilders en bouwkundigen die, tijdens de
tentoonstelling van 1897, te Brussel, door een standbeeld, een schilderij of een
bouwkundig gewrocht, zullen bewezen hebben dat zij op merkwaardige wijze zijn
begaafd. Die beurzen worden toegekend voor een tijdbestek van drie jaar, om aan
de titularissen toe te laten hunne kunstopvoeding te volmaken, door het bezoek van
de groote inrichtingen in den vreemde.
Tentoonstelling. - Volledige lijst van Nederlands inzenders op de internationale
kunsttentoonstelling te Berlijn:
Schilders: Mej. A. Abrahams, Apol, Arntzenius, Van de Sande Bakhuysen, Bauer,
Baukema, Blommers, mevr. Bilders-Van Bosse, De Bock, Briét, Du Chattel, Breitner,
Bosboom, Le Comte, Dake, Eerelman, Egmond, Frankfort, Gabriel, Govaerts, Gorter,
Haak, Graadt v. Roggen, Hamel, Haverman, Heyl, Henkes, mevr. 's Jacob-Hogendorp,
Hoppe, J. Israéls, W. Jansen, Jansen-Grothe, Kleyntjes, Klinkenberg, Koldewers,
Koster, Kramer, v. Maasdijk, W. Maris, Ter Meulen, v. Mastenbroek, Mondriaan,
Melis, W. Muller, G. Muller, J. Maris, W. Martens, Mauve, mevr. Mesdag-v. Calcar,
mevr. Mesdag-Van Houten, Taco Mesdag, H.W. Mesdag, mej. Pruys v.d. Hoeven,
Nakken, Oppenoorth, Poggenbeek, Rip, Sadée, Schildt, Schipperus, mej. Th.
Schwartze, Sluiter, Smissaert, Schaap, Storm van 's Gravesande, Tholen, Voerman,
Veldheer, v.d. Waay, mej. Wandsheer, Weezel, Eriens, Windt, Witsen, Wijsmuller,
Wouters, ook Verster, Prins en Van Soest.
Beeldhouwers: A. Hesselink, B.v. Hove, mej. Georgine Schwartze, mej. M.
Bosch-Reitz.

Bouwkunst.
De kostbare muur met zijn mozaïekwerk, dien men op den Hoogen Wal, te 's
Gravenhage, aan het St. Jozefsgesticht en den tuin van stadswege heeft aangebracht,
zal voor een goed deel aan het oog onttrokken worden, daar men er een heele reeks
van tepenveren vóor heeft geplant, die daar een aangename afwisseling zullen geven.
Nu moet nog de klimop komen tegen den even fraaien muur op den Prinsessewal;
alles tot behoud van onze bouwkunst!
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Standbeelden-nieuws.
Het maken van het standbeeld van Constantijn Huygens is door de commissie
opgedragen aan Odé.
De beroemde Belgische scheikundige Jean Stas krijgt een gedenkteeken op een der
pleinen van Brussel.
Te Schwerin is een gedenkteeken voor Schlieman onthuld.
Het maken van het gedenkteeken van dr. Snellaert is, na een prijskamp, opgedragen
aan M.G. Kasteleyn, van Gent.
Frère-Orban krijgt een monument. De Minister van Staat Bara is secretaris,
Montefiore-Levi penningmeester van het comité, dat zich daarvoor heeft gevormd.
Ter gelegenheid van het standbeeld of de groep, die men wil oprichten ter eere
van den voormaligen burgemeester Leopold de Wael, te Antwerpen, is verschenen
een welgepast vlugschrift La Statuomanie van Emanuel De Meester. Wij halen hierbij
de volgende volzinnen aan van den deknaam Ignotus:
‘De beeldhouwer Joris heeft zooeven de eerste schets van het standbeeld, of, beter
gezegd, van de zinnebeeldige groep afgewerkt, welke men tot het aandenken van
wijlen den burgeweester L. de Wael gaat oprichten Ik heb menigmaal mijn gedacht
over die standbeeldendolheid gezegd; ik kom er niet op terug. Het schijnt toch vast
te staan dat wij ons aan die plaag dezer eeuw moeten onderwerpen; men zou zich
nochtans onderling moeten verstaan om haar ons zoo draaglijk mogelijk te maken.
En, het is juist het tegenovergestel le wat men schijnt te willen doen. Kent gij iets
meer alledaags, iets meer zinneloos dan een nieuwerwetsch standbeeld, of vooral
een zinnebeeldige groep? Wat is onredelijker dan een voetstuk op een zuil, en op dit
voetstuk het borstbeeld van den grooten man dien men wil eeren? En laat die man
een groot veldheer, een vermaarde ingenieur, een vaderlandsche dichter, een groot
schilder, een eerlijke burgemeester geweest zijn, hij zal, zooveel is zeker, in zijn
nabijheid hebben een of andere gevleugelde figuur die hem een kroon of palm zal
toereiken met eene beweging zoo zwierig als een neef, die zijn oom ter gelegenheid
dezes verjaardag een roomtaart aanbiedt.
Zijn wij dan veroordeeld niets ander meer te zien? Helaas! ik begin het te gelooven.
Ik moet evenwel bekennen dat, alhoewel het onderwerp, door den prijskamp
uitgeschreven, geenerlei gedachte of oorspronkelijkheid verraadt, aan de uitvoering
van het gedenkstuk niets te verwijten is. Men vindt hier een aantal zeer wel
gebeeldhouwde onderdeelen, en ik
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twijfel er niet aan dat, het beeld eens in brons gegoten, den kunstenaar tot eer zal
strekken.
Ik moet nochtans eene opmerking maken.
Waarom het standbeeld voor het Atheneum op de gemeenteplaats gesteld? Een
standbeeld of eene groep moet een achtergrond van planten hebben. Zoo gij eraan
twijfelt, ga dan het standbeeld van Leys en het monument Coquilhat zien in de
Pépinière; er is elders genoeg plaats.
Te Athenen is een standheeld voor Byron onthuld.

Toonkunst.
Franciscus. - De N. Rott. Cour. beschrijft met geestdrift deuitvoering van dit werk
te Rotterdam (24 April). - La Réforme geeft een portret van Tinel met uitvoerige
levensbeschrijving, ter gelegenheid der twee uitvoeringen van het oratorium te
Antwerpen (29 April en 5 Mei). De bladen melden ons, dat er niets ontbrak aan dit
luisterrijk feest: goede uitvoering, stampvolle zaal, kransen en bloemen, orkestfanfaren
en daverend handgeklap, stormachtige toejuichingen en betuigingen der diepste
bewondering. ‘Er was geen mensch,’ zoo schreef iemand, - ‘die niet beter naar huis
ging dan hij gekomen was, na dit ideale zielsgenot.’ - ‘Glorie aan God!’
Het eenstemmig fransch en nederlandsch lied in de belgische gewesten, van de
XIe eeuw tot heden, door Florimond Van Duyse. Vuylsteke, Gent, 1896, bekroond
door de Kon. Belg. Academie te Brussel: eene kostelijke en oorspronkelijke bijdrage
voor de nederlandsche kunstgeschiedenis, behandelende de poëzie der vinders, het
volkslied, de souterliedekens, de geuzen- en geestelijke liederen en het lied omtrent
1830. Veel, zeer veel in een enkelen bundel.
De toonkunstenaar Gilson is belast met het schrijven eener Cantate Hymne à la
paix, in 4 deelen. Elke afdeeling heeft een oud vlaamsch volkslied tot uitgangspunt.
Joseph Dupont zal de eerste uitvoering leiden, bij de opening van de groote
tentoonstelling te Brussel, in 1897.
De Vlaamsche Opera te Antwerpen waarschijnlijk zal het volgend jaar opvoeren:
Isa, van E. Hiel en Benoit. De partituur was sedert jaren zoek, maar is teruggevonden
onder de nagelaten papieren van wijlen den hertog van Camposelice (Reubsaet). De
partituur is thans weder in het bezit van den componist.
Bij de opvoeringen te Bayreuth zullen o.a. meewerken de Zweedsche zangeres
Gulbranson als Brunhild en de tenor Seidel uit. Praag als Siegfried.
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De Nederlandsche zangstukken met klavierbegeleiding, die van wege het
Willems-Fonds bij J. Vuylsteke te Gent in 't licht verschijnen, zijn dezer dagen (eerste
helft der 14e reeks) in den handel gebracht, bevattende: 1. Feeengroet, gedicht van
mevr. Haverkotte (L.V. Nagel), door R. Hol; 2. Moeders huis, van Th. Coopman,
door E. Blaes; 3. Het meezennestje, van dr. G. Gezelle, door F. Andelhof; 4. In Mei,
van Helena Swarth, door Cornelie van Oosterzee; 5. 'k Wandelde treurig en Aan
Schelde en Dender van Em. Hiel, door P. Gilson.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

312

Gedachtenis.
W.F.G. Nicolaï.
DE betrekkelijk nog jonge en voorwaar zeer frissche, verdienstelijke toonkunstenaar,
directeur der koninklijke muziekschool te 's Gravenhage, is door den dood aan de
kunst, aan zijne geliefde echtgenoote, aan zijne goede vrienden ontrukt.
Eene ziekte der ingewanden, welke hem al vroeger aan het bed kluisterde, heeft
hem thans onverwachts ten grave gesleept.
In den jaargang 1891 der D. Warande bl. 81, gaven wij zijne beeltenis en
levensbeschrijving(1). Sedert dien tijd werkte de overledene als componist, directeur,
leeraar en hoofdredacteur van het muzikaal tijdschrift Caecilia steeds onvermoeid
voort en verwierf zich op dat verschillend gebied een aantal lauweren. Zijne jongste
groote compositie was het Oratorium Javeh's wraak, voor soli, koor en orkest.
Moge hij in een ander leven het volle loon genieten van een bestaan, wat gewijd
is geweest aan de edelste kunst, den liefderijksten familiezin, de trouwhartigste
vriendschap! Hij ruste in vrede.
Ds. Hasebroek is gestorven; hij was eenigen tijd ziek geweest en had in November
den 83-jarigen leeftijd bereikt. Hij werd te Leiden geboren, waar hij zijn theologische
stu-

(1) Andere bijzonderheden komen voor b.v. in het dagblad het Vaderland van den 26n April l.l.
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diën voltooide, onderbroken door zijn deelneming aan den tiendaagschen veldtocht.
In October 1836 werd hij predikant te Heiloo, stond achtereenvolgens te Breda en
te Middelburg, deed in 1851 te Amsterdam zijn intrede en werd in 1883 emeritus.
Door zijn Waarheid en Droomen, die hij onder het pseudoniem Jonathan (ontleend
aan Charles Lamb) uitgaf, heeft hij een hooge eereplaats in onze letteren veroverd;
negen drukken getuigen voor de populariteit van dat werk.
Hasebroek's borstbeeld prijkt terecht in het rijksmuseum.
C. Honigh, de geachte letterkundige en jarenlange medearbeider aan de Dietsche
Warande, vervolgens een der redacteurs van den Gids, is plotselijk gestorven. Op
een rijwiel gezeten schoot hij van eene helling in het water en verdronk.
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Bijlagen.
Terugblik,(1)
door Jan Lodewijks.
REEDS drie en twintig jaren
Zijn ijlings heen gevaren
Ten rechterstoel van God,
Om rekenschap te geven
Van 't hun geschonken leven
En hun verscheiden lot.
Reeds drie en twintig jaren!..
Och, lachte in buigende aren
Een gulden oogst mij aan....
Maar niets kan ik U brengen,
Mijn God, dan dorre stengen
En half verstorven blaên!
Toch,..... toch, almacht'ge Liefde,
Hoe U mijn zwakheid griefde,
Uw trouwe wankelt niet;
Gij kendet mijne ellende
Eer 'k zelf haar diepte kende:
Welaan, Uw wil geschied'.

(1) Verg. van dezen jongen dichter, D. Warande, 1895, bl. 308.
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Zijn moeitevol uw wegen,
Uw sterre straalt mij tegen
Ten wijden hemelboog.
Hoog, heerlijk flikkrend straalt zij
Alom, en nimmer daalt zij,
En heft de ziele omhoog.
Niet moed'loos dan! De leden
Omgord, met kracht gestreden
Den ongelijken strijd!
Met God kan niemand sneven:
Hij zal victorie geven
En rust en vree..... ter tijd.

In jongen Moed,
door denzelfde.
GOD van licht en louter waarheid,
Uit uw diepe klaarheid
Zend een lichtstraal in den nacht
Mijner dagen,
Zwart van vragen,
Die 'k vergeefs te ontraads'len tracht.
Waarom kleurt zoo groot verlangen
Mij de bleeke wangen,
Als ik in de toekomst staar:
Mag het leven
Niets mij geven
Van de vreugd, die 'k ginds ontwaar?
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Waarom voor mijn blik getooverd
't Morgen, rijk omloverd,
Vruchten rijk van mannendaad:
Als geen daden
Mijne paden
Sieren mogen, vroeg of laat?
Waarom dan die geestvervoering,
Tolke der ontroering
Mijner ziel, bij krijgsgewoel:
Moet ik klagen
Al mijn dagen
De ijdelheid van 't fier gevoel?
Ja, waarom 't gevoel der krachten,
Die hun wachtwoord wachten,
Hunk'rend naar het zwaarste werk:
Moet mij logen
Blijken 't pogen
Iets te doen voor God en Kerk?
Neen, neen! - 't Mokeren der tijden
Moge in plett'rend lijden
Neerslaan, zwakke mensch, ook mij:
God blijft leven,
Hij zal geven
Dat mijn leven vruchtbaar zij;
Dat ik weergeef 't schoon verlangen,
Uit Zijn hand ontvangen,
Gansch ontwikkeld tot één daad,
Als na 't strijden
Eindt het lijden
En mijn uur van rusten slaat.
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De middeleeuwsche St-Pieterskerk, te Rome, in 1506 overgeleverd aan het ‘Wandalisme’ van Donato
Bramante.
Getrokken uit Crostarosa:
Zie PASTOR, Gesch. der Päpste, III, 712.
Dietsche Warande, 1896, bl. 317.
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Kunst- en zedegeschiedenis.
De zoogenaamde ‘Renaissance’ in Italië,
Alexander VI. Julius II.
door P. Alberdingk Thijm.
Naar aanleiding van Pastors Pausgeschiedenis III(1).
BIJ vroegere gelegenheid hebben wij uitvoerig over de twee eerste deelen van het
hoogst verdienstelijk werk van L. Pastor gesproken(2).
Wij behoeven ten opzichte van dit derde deel geen enkele uitdrukking onzer
lofspraak terug te nemen, of te wijzigen. Integendeel: dit derde deel getuigt van altoos
klimmenden ijver, grondiger studie, helderer blik en werkkracht. Volgens des
schrijvers eigen getuigenis zijn 71 verzamelingen van handschriften, daaronder vooral
het pauselijk geheime archief, de hss. van Milaan, Man-

(1) L. Pastor, Geschichte der Papste bei dem Ausgang des Mittelalters. III. Geschichte der Papste
im Zeitaller der Renaissance, von der Wahl Innocenz VIII. bis zum Tode Julius II. Erste und
zweite Auflage. Freiburg im Breisgau, Herder'sche Verlagshandlung, 1895. LXVII en 888
blz. 11 mk (fr. 13,75).
(2) Dietsche Warande, 1895, bl. 490 en 589.
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tua, Modena, enz: geraadpleegd en meer dan 700 boekdeelen bestudeerd.
De voortreffelijkheden van deze geschiedenis springen zoodanig in 't oog, dat het
niet mogelijk is de voornaamste daarvan voorbij te zien. Hierdoor vervalt men, bij
het schetsen van het werk, allicht in herhalingen van hetgeen elders, b.v. door de
Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk- en letterkundig gebied, door Den
Katholiek, de Stimmen aus Maria Laach, de Kölnische Volkszeitung en andere organen
is gezegd.
Die lofspraken betreffen vooral de behandeling der regeering van Alexander VI
en Julius II. De eerstgenoemde is geschilderd met eene onafhankelijkheid van oordeel.
die blijken geeft het zinrijke woord van Joseph de Maistre wel te verstaan: ‘Les papes
n'ont besoin que de la vérité’; de tweede bovengenoemde paus, wiens leven aan de
vijanden der Kerk minder een wapen ter harer bestrijding is geweest, dan dat van
paus Alexander, is niet minder naar waarheid geschetst. Van paus Julius is met meer
klaarheid dan ooit in het licht gesteld, dat zijn militair karakter, dat zijn persoonlijke
deelneming aan den oorlog niet alleen past in zijne eeuw, maar zelfs in de gegeven
omstandigheden noodzakelijk werd gevorderd, en dat deze kerkvoogd, van de andere
zijde, op geenerlei wijze aan ijver voor de geestelijke belangen der christelijke wereld
en aan waardigheid is te kort geschoten.
Wij willen getuigen van de grondigheid en den onafhankelijken waarheidszin,
waarmede de schrijver zoowel het leven van Alexander VI en het geslacht Borja
(Borgia), als dat van Innocentius VIII (Pius III niet te rekenen) en Julius II heeft
behandeld
Pastor heeft in het leven der hier behandelde pausen hoofdzakelijk de volgende
punten in het licht
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gesteld: 1o dat men paus Alexander te vergeefs zoekt blank te wasschen van de
beschuldiging zich gedurende zijn pontificaat vergrepen te hebben aan het zesde en
negende gebod, en dat zich deze misstappen niet tot de jaren vóór zijn pausschap
bepaalden. Dit blijkt onder andere uit de geheime archieven, welke door paus Leo
XIII met vorstelijke mildheid voor den geschiedschrijver zijn opengesteld
Een tweede punt, uit het zelfde leven, waarop door Pastor nieuw licht wordt
geworpen, is dat de paus niet aan vergif, maar aan de romeinsche koorts, de Malaria
en eene beroerte is gestorven.
Verder, dat zijne dochter Lucretia van de eene zijde niet cet excès d'honneur
verdient, die haar van alle openlijke schanddaad vrijspreekt(1), en zij vóór haar huwelijk
in 't algemeen door renaissanceachtige lichtvaardigheid uitblonk, die zij van haren
vader had geërfd; doch dat Lucretia van de andere zijde niet die indignité eener
beschuldiging van moordaanslagen heeft verdiend, gelijk men haar die tot heden
heeft toegeschreven, en die meer pasten in het opvliegend, pronkzuchtig en wild
karakter van haren vreeselijken broeder Cesare Borja, den stierendooder, vol uitgelaten
vroolijkheid, ‘den vreeselijksten der Renaissancemenschen’ (455), die met een masker
zijn puistengezicht bedekte (291).
Van den anderen kant staat het vast (er is nooit aan getwijfeld), dat Alexander in
geenen deele van de leerstukken des geloofs is afgeweken; dat hij integendeel de
uitbreiding daarvan heeft bevorderd en in dit opzicht met geweten zijne plichten als
kerkvoogd heeft vervuld.

(1) Uit de archieven van Mantua.
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Is het noodig tegenover hen die de katholieke Kerk onjuist kennen, zoowel als voor
bekrompen katholieken, die slecht onderricht of booswillig zijn, te herhalen, dat de
Hoofden der H. Kerk volstrekt niet beschouwd moeten worden als menschen, welke
in geene zware zonden kunnen vervallen?
De Christenleer houdt haren kinderen voor, dat de H. Geest de Kerk en dus
bijzonder het Hoofd daarvan bezielt; dat deze genade eene onwankelbare eigenschap
is, haar door Christus geschonken; zoodat de schrijver aan het schoone woord van
paus Leo I herinnert: dat ‘de waardigheid van Petrus niet lijdt onder de onwaardigheid
van eenen zijner opvolgers’(1). Maar als mensch, niet in hunne eigenschap van
kerkvoogd kunnen de Hoofden der Kerk plichtvergeten hunne overtuiging
verloochenen, hun eigen beginsel, hunne eigene voorschriften (zoover zij de leer niet
omwerpen) vergeten, en ontrouw worden aan den Meester, gelijk de vorst der
Apostelen, gelijk Petrus zelf in zonde verviel.
Wie zal dat ontkennen?...
En dan nog!..
Paus Alexander is bijzonder het mikpunt geworden voor geschiedschrijvers en
geschiedbedervers, die de Kerk zelve wilden aantasten. Waarom? Door dat de
afkeurenswaardige daden, die de paus beging, gemakkelijk, en voor elken domoor
bemerkbaar zijn...
Hadde paus Alexander bij voorbeeld door h o o g m o e d even afkeurenswaardig
gehandeld als hij 't nu door zinnelijkheid deed, er zou geen haan naar gekraaid hebben,
of slechts weinige, alleen enkele fijn psycho-

(1) ‘Petri dignitas etiam in indigno herede non deficit.’
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logische kenners van het menschelijk hart zouden steenen naar hem geworpen
hebben;... thans is hij er mede bedekt geworden. En toch neemt men anders aan; dat
de hoogmoed, de vader veler andere zonden, aan de ziel vaak nog meer schaadt dan
de zinnelust.
Doch een ontuchtige paus is een ware lokspijs voor geschiedschrijvers van lage
soort.
Verder geeft Pastor b.v. een volledige gedachte der werking van Savonarola, die,
met aanvankelijk goede bedoelingen, door onstuimigheid gedreven, den kerkelijken
bodem verliet.
Dan brengt de schrijver een aantal nieuwe bijzonderheden uit het leven der
verwanten van Rodrigo Borja (Alexander VI).
Er wordt vervolgens in 't licht gesteld, hoe de paus het ernstig voornemen maakte
tot hervorming der misbruiken in de Kerk, ofschoon Pastor tot zesmaal toe 's Pausen
nepotisme vermeldt
Door n i e u w e getuigenissen wordt bewezen, dat de paus (als hierboven gezegd
is) niet is vergiftigd en hij zijn leven op vrome wijze heeft besloten.
Eindelijk worden nog eenige andere fabelen, door Gregorovius en zijn naschrijvers,
betreffende Alexander en diens kortstondigen opvolger Pius III verhaald, met gemak
wederlegd.
Moeilijker was het de regeering van Julius II, waaraan het grootste gedeelte des
boeks is gewijd, in het rechte licht te stellen, want Julius was een man van even
oorspronkelijk, energisch, ondernemend karakter. Des schrijvers oordeel over dezen
paus is u i t e r s t g u n s t i g . Hier wordt niet, gelijk bij Alexander, de vraag gesteld:
of afkeurenswaardige hartstocht bij den paus in 't spel was, toen hij zijne openlijke
daden volbracht. De schrijver verhaalt eenvoudig met klaarheid en waarheid
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de feiten en schrijft al 's pausen handelingen toe aan geestdrift voor de eere Gods en
de heilige Kerk. Niet alleen Julius' zucht ter verbetering der kerkelijke toestanden,
zijn bijeenroepen der synode van het Lateraan te dien einde, het uittrekken als
veldoverste, ter verdediging van den kerkelijken staat en 's pausen wereldlijke rechten,
worden in het gunstigst licht gesteld, maar ook Julius' kunstzin wordt zonder
opmerking verheerlijkt; zoo b.v., zijne groote bestellingen van kunstwerken, onder
andere van zijne eigene graftombe voor de hoofdkerk van Rome, voor de oude
St-Pieter veel te kolossaal aangelegd om aldaar eene plaats te kunnen vinden, en van
andere, dergelijke reuzenwerken. Pastor betwijfelt geen oogenblik of dit alles moet
tot de loffelijke daden van dezen paus gerekend worden. Zeker is Julius II een der
indrukwekkendste pauselijke figuren der geschiedenis, vooral van die der 15e en 16e
eeuw; maar zeker is het ook dat de warm gevoelende, katholieke schrijver hierbij
een waar verlangen moet gevoeld hebben den persoon van Julius met eenen
stralenkrans te omgeven, nadat zijn waarheidszin hem verplicht had Alexander zwart,
misschien nog zwarter af te schetsen, dan hij bij den aanvang dezer studie had meenen
te moeten doen.
Het is vooral weder het vaticaansche archief wat aan Pastor gelegenheid gaf van
Julius' pausdom vele groote daden in een nieuw en verrassend licht te stellen.
Verder leverden hem de hss. van Mantua en Wurzburg, ruime stof en het bewijs
dat de paus slechts gedwongen door de verraderlijke staatkunde zijner tegenstanders,
zich bij de Lige van Kamerijk aansloot (586), tegen Mirandola uittrok en zich met
kracht weerde tegen de plannen der ‘fransche Barbaren’ en Lodewijk XII, welke de
Kerk met eene scheuring bedreigden.
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Vervolgens wordt in 't licht gesteld hoe paus Julius het 5e Lateraan-concilie
voorbereidde en bijeenriep (1511-1512, bl. 63[3], 663, vlg), wat hij verrichtte ter
uitbreiding en vestiging des Christendoms in andere werelddeelen, hoe hij de
bestrijding der Turken bewerkte, nevens de verbetering der kerkelijke tucht, de
handhaving der orde te Rome, het plegen van den akkerbouw en het geldwezen, de
bekamping van simonie en nepotismus
Dan gaat de schrijver met toeleg over tot de beschouwing van de kunstbeweging
onder den ‘Maecenas’ Julius, en vindt aanleiding tot menige belangrijke opmerking.
Dit is het gedeelte van het werk wat in 't algemeen door de referenten slechts in 't
kort is besproken. Pastor heeft niet, gelijk zijn meester Janssen Geschichte des
Deutschen Volkes schreef, Geschichte des Italienischen Volkes willen verhalen, maar
de stoot door Julius II en enkele zijner voorgangers aan de kunstrichting gegeven,
hangt zoodanig met de volksgeschiedenis te zamen, dat de schrijver toch eenigszins
een tegenhanger levert van Janssens Geschichte. Te meer, omdat hij ons reeds, ter
inleiding, eene uitvoerige beschrijving geeft van den zedelijken toestand des
italiaanschen volks in 't algemeen, waarin zelfs met de ‘Materielle Cultur’ wordt
begonnen, alsmede het onderwijs, de liefdadigheid, de schoone kunsten en letteren
eene plaats vinden. Daarom hebben dan ook de bladzijden handelende over dit deel
der geschiedenis meer opmerkzaamheid verdiend, dan men daaraan heeft geschonken.
In den regel heeft men alleen betuigd, dat Pastor de beeldende en andere kunsten
n i e t h e e f t v e r g e t e n , gelijk die zich onder den invloed der studie van heidensche
voorbeelden toenmaals in Italië ontwikkelden.
Om die beweging aan te duiden gebruikt men,
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gelijk de schrijver zelf nog steeds doet, het geijkte doch zonder twijfel onredelijke
woord Renaissance, aan de romaansche wereld ontleend, omdat er geene goede
germaansche uitdrukking voor bestaat(1).
Men heeft den schrijver onrecht gedaan, door hem zijne verhandeling over het
plegen der kunsten (natuurlijk dichtkunst daarin begrepen) als eene bijzaak, aan te
rekenen, en er zich af te maken met een woord van lof - dat hij de ‘goede zijde’ der
kunstrichting van 1430 tot 1500 niet heeft miskend, tegenover de glorierijke eeuwen
die daaraan zijn voorafgegaan.
Daar nu het spreken over plastische en andere kunsten meer nog dan
kerkgeschiedenis en staatkunde tot het gebied der Dietsche Warande behoort, willen
wij eenige oogenblikken bijzonder bij dit gedeelte des boeks stil staan.
Wat de door den schrijver gebezigde uitdrukkingen betreft, als: Falsche Renaissance,
Echte Renaissance, Christliche Renaissance enz., wij willen hem daarover niet langer
lastig vallen. Bij vroegere gelegenheid maakten wij hem op de onjuistheid daarvan
opmerkzaam; want onder 't bespreken van wat Dr Pastor daarmede kon bedoelen,
schreef deze ons, dat hij met onze uitlegging instemde(2).
Volgens d e z e , d o o r d e n s c h r i j v e r a a n g e n o m e n u i t l e g g i n g , wil
Pastor door de uitdrukking Echte Renaissance verstaan hebben: de beoefening, het
nabootsen, enz. der heidensche voorbeelden van dichtkunst,

(1) 't Is bekend dat Aug. Reichensperger, als vertaling, voorsloeg: ‘Walsch antikisirende
Richtung’.
(2) Zie Dietsche Warande 1895, bl. 592-93.
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van bouwkunst enz., en het invoeren daarvan in de school en onder het volk in 't
algemeen, zonder het Christendom deels of geheel te verzaken. Dit streven wordt
door den schrijver dan ook wel eens Christliche Renaissance betiteld.
Falsche Renaissance beteekent dan omgekeerd: die zelfde beoefening en
nabootsting van heidensche voorbeelden in de plastische en litteraire kunst, maar tot
zulk eenen graad, dat het christelijk geloof en de goede zeden er door te niet gaan,
of althans er onder lijden. Dit moet men zich herinneren om zijne daarop gebouwde
redeneering te kunnen volgen.
Wij moeten dus de woorden falsche, echte, christliche met eenen grooten granum
salis te recht leggen. Een enkele blik op onze bovengenoemde artikelen is daartoe
voldoende. Wij komen er hier niet op terug, des te minder, omdat Pastor in dit nieuwe
deel de heidensche kunstbevorderaars en de bittere gevolgen van hunne richting meer
in waar daglicht heeft gesteld, dan in zijn vorige deelen. Hij geeft voorbeelden van
mannen die tegelijk aanhangers der ‘echte’ en der ‘falsche’ Renaissance waren, gelijk
dit hieronder zal blijken.
Wij besluiten daarom met groote voldoening uit Pastors verhaal zelf dat hij, meer
voor de kortheid dan om dringende reden, aan bovengenoemde terminologie heeft
vastgehouden, en dat hij den verderfelijken invloed der studie van het heidendom,
gelijk die in Italië woedde, met Paulus II, Adriaan VI en andere voortreffelijke
kerkhoofden, naar waarheid aan de kaak stelt en geeselt, zonder dat hij daarom over
het hoofd ziet (wat ook eenzijdig zou wezen), dat, ondanks het groot zede- en
kunstbederf, onder de oprechte Christenen goede latinisten waren, die allerlei
liefdewerken hebben gepleegd: armen hebben verzorgd, altaren hebben ge-
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bouwd, enz., even talloos als de rederijkerskamers in de kleine Nederlanden, ofschoon
deze menigmaal niet geheel orthodox waren.
Ja, naar Pastors verhaal (bl 4-8, 73-75, 102-105, enz.) te oordeelen, waren de
gevolgen van het heidensche k u n s t l e v e n in Italië noodlottiger dan in de
Nederlandsche provinciën. De ‘gevaren’ waaraan het volk door de heidensche kunst,
door de heidensche letteren blootstond, waren in Italië b l i j k b a a r oneindig grooter
dan voor onze meer koelbloedige bevolking, die zich niet hals over kop in het
ongeloof, het bijgeloof, allerlei onzedelijkheid van de ergste ja van ‘grieksche’ soort
(96, vlg) stortte en niet aan de publieke vrouwen (waarvan in Venetië, omtrent 1500,
het getal tot 11,000 op eene bevolking van 300,000 inwoners (94) was aangegroeid),
de schoonste namen der oudheid schonken, gelijk Pastor dit eerlijk in 't licht stelt.
Zoo ver heeft het heidendom het toenmaals in de Nederlanden nooit gebracht, al
richtte het ook groote verwoesting aan.
H i e r bouwde men geene altaren aan heidensche goden of halfgoden, h i e r stichtte
men geene academie van heidensch-denkende vrijgeesten in naam der antieke
beschaving. Hier vervielen de boetpredikatiën, door het beoefenen der Classici niet
tot onverstaanbare ‘heidensche wijsheid’ (131).
Hier werd de maatschappij niet, gelijk in Italië, ‘altoos meeer verdorven’ bij 't
klimmen van den ouderdom der ‘Renaissance’ (125), toen ‘das Salz der Erde war
vielfach schal geworden.’
Hier droegen de christelijke grafteekens niet onmiddellijk de sporen van het
doordringende heidendom (143). Hier kende men geenen door en door
heidenschgestemden Machiavelli, die de nieuwere staatkunde een-
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voudig op het aloude Rome wilde bouwen (119). Hier kende men geene paedagogen,
als Leon Battista Alberti, een der ‘bedeutendste Schriftsteller der Renaissancezeit’
die, ofschoon volgens de door Pastor gegeven kenmerken, een kunstenaar der ‘echte’
Renaissance, (bl. 14) tevens den ‘verderfelijken invloed’ der ‘valsche’ Renaissance
vertoont, en wiens kunstbeginselen niets meer met het Christendom gemeen hebben
(88, vlg. 145).
In Italië alleen, maar niet in ons Noorden, vindt men Renaissance-mannen als
Bojardo en Ariosto wier Epen ‘so bedenklich in sittlicher Hinsicht wirkten’.
Maar nog slimmer dan de Literatur, zegt Pastor, werkte (bl. 93) het ‘sedert het
midden der 14e eeuw opgekomen gebruik, o o s t e r s c h e meisjes (soms ook wel
knapen en jongelingen) als slaven te bezigen. Dit misbruik nam steeds toe in de 15e
eeuw; men vond het ‘meer en meer natuurlijk’. Geene ‘groote stad bleef er vrij van’.
Het familieleven werd geheel ondermijnd, het studentenleven te Rome verbasterde
meer en meer (93, vlg. en noot no 2); een ware ‘Renaissance des Hetärenthums’ (95)
ontstond. Sommige gezelschappen, waar zedelijke tooneelspelen vertoond werden,
konden niet in stand blijven door de ‘van humanistische kringen uitgaande beweging,
welke eene geheele wedergeboorte van het classische tooneel tot doel had’ (93).
Verreweg de meeste humanisten waren (volgens Ariosto) met de genoemde,
nationale ondeugd der Grieken bevlekt (97).
Ofschoon dit kwaad door de kerkelijke en andere wetten ‘bijna uitgeroeid’ werd,
ontstond het opnieuw met het algemeen worden der ‘helleensche verhalen, welke
daaraan een verlokkelijk gewaad gaven, en met de verbreiding der romeinsche
dichters, die het op lichtvaardige en wellustige wijze behandelden. Zoo sloop het
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weder in de ‘moderne wereld’ (97), al verhieven zich daartegen ook enkele
boetpredikers.
Pastor komt dan ook tot het volgende besluit:
‘Wanneer men de humanisten in 't algemeen beschouwt, moet men bekennen, dat
de overdreven geestdrift voor de Oudheid bij velen, misschien half bewust, eene
verzwakking van het godsdienstig gevoel ten gevolge had.’
Men werd onverschillig tegenover het onderscheid tusschen heidensche en
christelijke gedachten; ja, men vond er behagen in ze te vermengen (102), en
christelijke gedachten in heidensche taal te kleeden: Jupiter moet wijken voor God,
de Hemel voor den Olymp.
Men riep Maria aan omgeven door Muzen: ‘Maria opent de deur van den Olympus.’
De oprecht ‘christelijke humanist’ Sannazaro vermengt de engelen met de muzen,
God de Vader is de Donderaar, de beheerscher van den Olymp, ‘de koning der
Goden’. Diva Maria is ‘de Godin-moeder.’
Bembo doet idem. Christus is een Heros, Maria eene nymf - eene beeldspraak die
hij zelfs als geheimschrijver van Leo X volhield (104). Cortesius, almede een
‘christelijke humanist,’ beweert dat de heidensche leer onontbeerlijk is om sommige
leerstukken des christengeloofs te verstaan, en ‘kleedt zijne dogmen in heidensch
gewaad’ (105); Thomas van Aquinen wordt als Apollo des christendoms geprezen,
enz., enz., enz.
Na zoovele voorbeelden, die nog met h o n d e r d andere konden vermeerderd
worden, staat het geheel vast, dat, indien de schrijver in zijn eerste deelen de
uitdrukking ware en valsche renaissance niet had gebruikt, hij nu wel van dit
onderscheid zou hebben afgezien, daar hij meerdere voorbeelden aanhaalt van
humanisten, die, ofschoon niet van de Kerk afgevallen, toch in hun geheele richting
het heidendom pleegden en verdedigden, zooals Alberti, Sannazaro, Sigismondo de
Conti.
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Buitengewoon gevaarlijk was het ook, zegt Pastor, dat de studie der oudheid
aanleiding gaf tot bijgeloof, vooral door de sterrenwichelarij. Hiervan vrij te zijn was
eene uitzondering, zooals bij voorbeeld paus Pius II. Immers bestonden aan de
universiteiten leeraars der astrologie!
Zoo leidde ook de studie van de wijsbegeerte der ouden tot afval van het christelijk
geloof, waarvan Gemistos Plethon en Marsilio Ficino tot treurig, zoo niet belachelijk
voorbeeld strekken (111 vlg.).
De schrijver schildert ons, hoe de christelijke paedagogica tegen de gevaren der
nieuwe geestesrichting eenen dam trachtte op te werpen (24). Maar de moderne
strekking drong door in alle uitingen van het leven (Lebensverhältnisse) (102-105).
Humanisten, welke zich losgemaakt hadden van godsdienst en goede zeden, vond
men haast aan alle italiaansche hoven (84). Hier stond men vooral de heidensche
zeden voor; hier werd in teugelloosheid aan het volk het voorbeeld gegeven (87).
Pistor neemt daarbij zonder bedenken aan, dat met de uitbreiding der
Renaissance-woede de slechte zeden niet alleen onder den geestelijken stand, maar
onder het gezamenlijke volk van Italië toenamen (63 en passim). De schrijver ontkent
daarom niet dat 1o geestelijke spelen, die uit de laatste middeleeuwen waren
overgekomen, tot aan de 16e eeuw bleven bestaan, noch dat een aantal edele mannen
en vrouwen voorbeelden gaven van christelijke vroomheid; dat er in de 15e eeuw
eenige kerken(1)

(1) Om dit aan te toonen geeft Pastor eene lijst, beginnende (51) met het jaar 1401. Zij geeft
blijk van doorloopende werkzaamheid, doch zij toont alleen dat er van 1401-1407 bronzen
deuren in Florence en een David werden vervaardigd en dat verder in geheel Italië jaarlijks
een of twee kerken of kerkmeubelen, enz. ontstonden.
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werden gebouwd en hospitalen (48), welke grooten dienst deden bij overstroomingen
(345) en nog meer bij de verheerende pest en andere besmettekelijke ziekten (346,
n. 2).
In het midden der 15e eeuw was slechts een klein deel der italiaansche natie door
het eigenlijke misbruik der heidensche kunst aangetast. Maar de bekoring, welke
daarvan uitging, werkte langzamerhand aanstekelijk op kringen, die zich steeds
verwijdden en verwijdden (75). Met de heidensche zedeloosheid namen ook moord
en doodslag in en buiten de kerk machtig toe, want men stelde zich Brutus en Cassius
tot voorbeeld (98). Ja, reeds in het jaar 1485 was zelfs onder het volk de gedachte
aan het heidendom zoo verspreid, dat, toen bij zekere gelegenheid een aloud
gebalsemd lijk opgegraven werd (240), paus Innocentius vreesde dat dit aanleiding
zou geven tot het vormen (aufkeimen) van een ‘volksheidendom’(1).
Te recht vreesde dan ook een ‘zekere Rijnlander’ in dienst van kardinaal Briçonnet
in Italië, onder den invloed van de oostersche renaissancepracht, deze kunstweelde
en wellust aller standen der maatschappij, een ‘heidensche Epicureër’ te worden en
het geloof aan de onsterfelijkheid der ziel te verliezen (482, n. 3).
‘Roemzucht, begeerte naar onsterfelijkheid,’ zegt Pastor, voortvloeiende uit de
teugellooze ontwikkeling der idee van persoonlijke waarde, van ‘individualiteit’, als
gevolg van de studie der oudheid, waren de sterke drijfveeren dezer toenemende
verbastering, waarvan ten

(1) Ook de begaafde beoordeelaar van Pastors geschiedenis, in de Stimmen aus Maria Laach,
1896, bl. 323, Baumgartner, spreekt van het toenmalige ongeloof in Italië, maar meent dat
de eigenlijke leer van het Heidendom in streng dogmatischem Sinne zich waarschijnlijk tot
eenen zeer nauwen kring van menschen bepaalde.
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slotte goede Christenen werden aangepakt. In de beeldende kunst, zoowel als in de
dichtkunst en den prozastijl in 't algemeen, deed zij zich gelden.
Even als sommige tooneelvoorstellingen en vrome gezelschappen, leefden er
eenige kunstenaars voort met de overleveringen van vroegere eeuwen, hadden met
de nieuwe richting niets gemeens, en waren dus noch ‘echte’ noch ‘valsche’
renaissancisten, zij waren het eenvoudig in 't g e h e e l n i e t , en vijandig aan alle
heidensche mode en smaak. Zij zochten in hunne kunst niets dan de verheerlijking
van het Christendom en drukten dit door edel symbolisme in hun werk uit; aan de
spits dezer uitverkorenen staat Fra Giovanni Angelico; na dezen: Fra Filippino en
Fra Bartolomeo della Porta († 1517), alle drie uit de Dominikanerorde. Deze mannen
stonden geheel buiten den stroom, en hebben er zoo weinig mede gemeen als in
onzen tijd Viollet-le-duc, Schmidt, Förster en anderen iets gemeen hebben met de
Berlijnsche officiëele bouwkunst.
Wij zien echter uit Pastors werk dat de groote hoop kunstenaars bij 't stijgen der
‘Renaissance’ altoos wereldlijker gezind werd. De bewonderaars van Raffaël zelfs
moeten bekennen, dat uit de werken zijner voorgangers, dat (om van Giotto niet te
spreken) uit Perugino een veel oprechter, christelijker en godsdienstiger geest spreekt,
dan uit vele madonna's van den schilder en den minnaar der Fornarina.
In de 15e eeuw ‘verliezen de Heiligen hunnen stralenkrans’, zegt Pastor, daarmede
het verval van het christelijk gevoel der schilders kenteekenende. De onderwerpen
aan de grieksche en romeinsche geschiedenis ontleend worden van 1450 tot 1550
steeds talrijker (bl. 60). En wat de geestelijke voorstellingen uit dien tijd betreft,
welke onze museüms bezitten, zij kunnen niet tot maat-
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staf der v o l k s s t e m m i n g dienen, want zij waren meest voor kerken of kloosters
bestemd.
De godsdienst, zegt de schrijver, hield wel eenige kunstenaars in zekeren zin nog
een tijd lang aan banden, maar deze werden later, bij de uitbreiding van den wereldzin
(die Hoch-Renaissance) afgeschud (60).
Wanneer Pastor dan ook elders de uitdrukking bezigt dat ‘die Kunst jener Epoche
eine wahrhaft Christliche war’, zoo bedoelt hij daarmede niets anders dan dat vóór
de 16e eeuw het o n d e r w e r p van vele schilderwerken door bovengemelde oorzaak
menigmaal aan de gewijde geschiedenis is ontleend. Want hoe de b e h a n d e l i n g
der onderwerpen was, geeft Pastor in den voorafgaanden volzin te kennen: ‘Das
(religiöse) Band wurde durchbrochen’, namelijk na 1500.
Met welke roekeloosheid die band aan stuk werd gereten en hoe de
eerbiedwaardigste en heiligste kunstwerken van vroeger eeuwen voor den nieuw
opkomenden ‘classischen’ smaak en mode moesten wijken, wordt ons door Pastor
in een ander hoofdstuk zijns werks, bij gelegenheid der geschiedenis van den bouw
der nieuwe St.-Pieterskerk te Rome, treffelijk geschetst.
Men heeft het werk toevertrouwd aan den beroemden bouwmeester, welke, zoo
te zeggen de geheele richting der Renaissance op kunstgebied in zich belichaamde,
verpersoonlijkte (‘welcher gleichsam das ganze künstlerische Streben der Renaissance
in sich verkörperte’) (702), en wien hoofdzakelijk het heidensche Pantheon, ter
vereering van Kerk en pausdom, voor den geest zweefde (706), namelijk aan Donato
Bramante. Het werd hem toegelaten als een ‘wandaal’ met de middeleeuwsche
St-Pieterskerk om te gaan (712, onderaan). Een der oorzaken van dezen gruwel ligt
hier in, dat de vroomste Christenen zich meer en meer gewendden
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de overblijfselen der voorafgaande eeuwen als vruchten van een tijdperk van
barbaarschheid te beschouwen en daarop ‘met verachting neder te zien’ (713).
Sigismondo de Conti, ofschoon hem Pastor een ‘Christelijken humanist’ noemt,
verraadt in zijn werk over de aloude kerk geen spoor van ‘Pietät’ of belangstelling
voor het middeleeuwsch gebouw, en zegt daarover: dat deze kerk wel grootsch, maar
ontstaan was in eene ‘ruwe eeuw’, die eene ‘elegante, fijne bouwkunst niet kende!’(1)
Geheel onverschoonbaar is de wijze met welke men de eerbiedwaardige
overblijfselen behandelde. Minder nog dan eenige andere kunstenaar van dit tijdperk,
had Bramante (dien men den ‘Verbrijzelaar (Ruinante)’ noemde) achting voor de
heiligdommen en kunstwerken zijner voorgangers: ‘een wandalismus, wat onder
Julius II begonnen, tot aan de voltooiing van den bouw geduurd heeft (714).’
Grisar (die waarlijk geen overdreven middeleeuwer is), door Pastor aangehaald,
betuigt daarbij: ‘De wedergeboren’ kunst, achtte in hare eenzijdige geestdrift voor
de classieke oudheid, hare teekenpen niet eens waardig dit tot vroomheid stemmend
en verheven gebouw (‘weihevolles und erhabenes Gebäude’) weer te geven, ‘omdat
het niet in het classisch gewaad verscheen.’(2)
Ja, zelfs Michel Angelo en later Raffaël verhieven daartegen hunne klaagstem:
hoe het mogelijk was zooveel heerlijkheid, van kapellen, grafsteenen en andere
kunstwerken kort weg aan stukken te slaan: eene ware beeldstormerij der
‘w e d e r g e b o r e n k u n s t ’. Zij die het

(1) Pastor geeft, om de pil te verzoeten, een paar voorbeelden, hoe ook vóór 1400 wel eens oude
kerken voor nieuwere moesten wijken (713, n. 2).
(2) Afbeelding, naar Crostarosa, bij Kraus, Geschichte der Christlichen Kunst (Freiburg, Herder,
1895), I, 2, bl. 224.
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waagden hunne stem daartegen te verheffen werden vervolgd, gelijk de pausen
Callixtus III en Paulus II, of bij hun dood, gelijk bij dien van Adriaan VI, werd de
woning van hunnen ‘geneesheer’ met romeinsche lauweren bekransd.
Dat de bouwmeester verlangde, om den wille der nieuwe kerk het graf van St-Petrus
te verplaatsen, dan, om den wille van den eerbied voor den obelisk van Nero, de
nieuwe kerk met den voorgevel naar het zuiden te richten (waardoor alle liturgische
zinnebeelden bij het heilig misoffer, enz. werden te niet gedaan), dat verder de
bouwmeester meende, door een heidensch gedenkstuk van de Caesars de
kerkbezoeken te stichten (715) dit zijn alles kleinigheden, die bij de Renaissancisten
van zelf spraken. Ondertusschen verhief zich Julius dan toch, schoon met moeite,
tegen de verplaatsing van het graf der apostelen.
Is het toeval, noodlot, is het de Voorzienigheid, waardoor 1o het werk van Bramante
slechts voor een deel tot stand kwam, en dat 2o zijn plan tot onkennelijkheid toe werd
verstoord? (719)
Intusschen bestelde Julius aan Michel Angelo eene buitengewoon schitterende
graftombe, nevens die der heilige kerkvorsten. Maar de beeldhouwer legde het plan
(gelijk gezegd is) zoo reusachtig aan (702), dat het gedenkstuk in de kerk geene
plaats kon vinden.
Deze werd nu afgebroken en (de veronderstelling is niet gewaagd!) nevens het
bouwvallige van sommige harer deelen was het plan van 't grafmonument daartoe
eene aanleiding, daar men toch zoo groote kunstenaars als Michel Angelo en Bramante
niet afwijzen kon.
Het monument zou meer dan negen meters hoog worden en uit veertig
standbeelden, deels van dubbele levensgrootte, nevens een groot aantal ander
beeldhouw-
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werk, de daden van paus Julius verheerlijkend, bestaan (753). De uitvoering werd
intusschen, door velerlei oorzaken afgebroken .. Julius ‘zijn einde voelende naderen’,
gaf bevel het werk weer op te nemen.
Maar de paus stierf alvorens het gedenkstuk afgewerkt was; een enkel beeld van
het bovendeel des monuments (de beroemde Mozes) werd slechts uitgevoerd en vond
eene plaats in St-Pietro in Vincoli, eenige andere beelden van het onderdeel
verstrooiden zich naar andere steden, tot zelfs in Frankrijk. Gelijk het grafmonument,
ontwierp Michel Angelo ook een zittend kolos-beeld van Julius II. (een ‘14,000 Pfd.
schwerer Erzkoloss’) (739), dat driemaal de natuurlijke grootte had en daardoor in
zijn genre levendig herinnert aan het laatste tijdperk der middeleeuwsche kunst, toen
het stoffelijk groote de plaats ging innemen van de grootheid der gedachte, en o.a.
te Hamburg een reusachtig beeld van Christus, zittende op een ezel, en te Schaflhausen
een 22 voet hooge Herrgott werd vereerd(1). - Ook dit beeld van Paus Julius ging te
gronde.
Pastor schildert hoe toenmaals in 't algemeen de trotsche, moderne richting te
Rome de kunstwerken van een vroeger tijdperk liever v e r w o e s t t e dan herstelde,
voorbeelden daarvan zijn de werken des meesters van Perugino, Pinturicchio en
Mantegna. Men liet ze ellendig te gronde gaan (bl. 235 vlgg. en 495)(2).
‘Die ernstige, monumentale muurschildering boezemde den Borja's afkeer in’
(500).
Wat nog ongelooflijker schijnt: men verwoestte zelfs vele schoone gedenkteekenen
der oudheid (232, 493), prat op moderne, antikisirende Richtung

(1) Zoo vertelt Zimmermans Hamburger Chronik, zoo Hottengers, Helvetische Kirchengeschichte.
(2) Verg. Stephan Beissel, Zeitschrift für Christliche Kunst, V, 69.
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Innocentius VIII, welke de oude V l a a m s c h e kunst was toegedaan (231), kreeg
daardoor natuurlijk den naam van eenen man zonder zin voor fijne kunst en
wetenschap.
Wat kon men ook op den duur voor de schilderwijze der Vlamingen (der van Eycks
en Memmelingen), die door Pinturicchio werden nagebootst, in die jaren van
‘Wedergeboorte der kunst’ in Italië verwachten?
Wat nu verder de afbraak der Peterskerk betreft: die woede werd velen te sterk,
al gaf paus Julius ook daarin toe. Maffeo Vegio was reeds te voren, onder Nicolaas
V, daartegen opgekomen. Thans schijnt het meerendeel der kardinalen daar tegen
gestemd geweest te zijn en had de paus menschen van alle klassen tot ‘tegenstanders’
(708).
De schrijver verhaalt dan verder, hoe de verontwaardiging over de afbraak van
deze ‘eene der oudste en eerwaardigste kerken der Christenheid’ nog voort duurde
na Julius' dood en hoe een gedicht van Andrea Guarna die gebeurtenis op komische
wijze schildert, eene spotternij die al te karakteristiek is om haar hier niet weder te
geven (708).
‘Op zekeren dag,’ zegt de dichter, ‘vertoonde zich Bramante aan de deur des
hemels met zijnen vriend Zambeccari “O, ho! zoo sprak Petrus hem aan,” is dat de
man die mijne kerk verwoest heeft?’
Zambeccari antwoordde bevestigend en voegde erbij: ‘Hij zou zelfs Rome en de
gansche wereld verwoest hebben, ware hem dit mogelijk geweest.’ H. Petrus zegde
dan tot Bramante: ‘Waarom hebt gij mijne kerk te Rome verwoest, welke reeds alleen
door hare oudheid zelfs de ongeloovigste menschen aan de godheid herinnerde?
Hierop verontschuldigde zich Bramante zeggende dat niet hij de kerk afgebroken
had, maar dat de arbeiders
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het hebben gedaan en dat wel op bevel van paus Julius zelven.
‘Neen,’ hernam Petrus, ‘zoo is het niet gegaan. Gij hebt den paus tot de afbraak
der kerk overgehaald; onder uwe leiding, volgens uw bevel hebben de arbeiders
gehandeld. Hoe kunt gij iets dergelijks wagen!’
‘Och dat was om den geldbeugel van den paus wat lichter te maken’, antwoordde
Bramante.
Op de verdere vraag van St. Pieter of Bramante zijn plan ten uitvoer had gebracht,
antwoordde deze: ‘Neen; Julius II liet wel is waar de oude kerk afbreken, maar voor
het bouwen der nieuwe kerk opende hij zijne beurs niet; hij verleende alleenlijk
aflaten; behalve dit voerde hij slechts oorlog’.
Verderop wordt het gesprek nog bedenkelijker en zonderlinger. Nu zegt Bramante
ook, dat hij den hemel niet eens wil binnen gaan dan onder de volgende voorwaarde:
‘Vooreerst moet de steile en moeilijke weg, die van de aarde naar den hemel leidt,
verdwijnen. ‘Ik wil eene nieuwe, aangename breede straat aanleggen, opdat de zielen
der zwakken en ouden te paard naar boven kunnen rijden. Dan wil ik nog een nieuw
paradijs opbouwen met schoone en lachende woningen voor de uitverkorenen’. Daar
de H. Petrus zich daarmede niet wilde inlaten, verklaarde Bramante, in plaats van
den hemel, Pluto's verblijf te zullen opzoeken. Daar wilde hij dan eene nieuwe hel
stichten op de grondslagen der oude, bouwvallige, die voorzeker na zoo vele eeuwen
door de vlammen verteerd moest zijn.
Ten slotte vroeg H. Petrus nogmaals: ‘Zeg, waarom hebt gij eigenlijk mijne kerk
te Rome vernietigd?’
‘Het is waar, zij is vernietigd’, sprak Bramante, ‘maar paus Leo zal eene nieuwe
bouwen’.
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‘Goed, dan zult gij zoolang voor de deur des hemels blijven staan tot het nieuwe
gebouw voltrokken is’.
‘Wanneer die nu eens niet gereed komt’?
‘O! mijn Leo zal haar vast wel voltooien’.
‘Wij willen het hopen dat deze zulks verricht, mij blijft er niet anders over dan
erop te wachten’.
Pastor teekent hierbij aan hoe men toenmaals reeds aan het voltooien van de
St-Pieterskerk door Leo X twijfelde.
Uit al wat wij hier voorgedragen hebben over de kunstbeweging in Italië in de 15e
en het begin der zestiende eeuw kunnen wij zien, dat bij de bewerking der stof de
meening van den schrijver, sedert hij het eerste deel zijner geschiedenis schreef, zich
zeer ten nadeele van den invloed der heidensche kunst heeft gewijzigd. Herhaaldelijk
komt hij er op terug, hoezeer onder dien invloed, g e l o o f e n z e d e n onder het
volk afnamen.
Dit belet niet dat Pastor eene zekere bewondering heeft voor de beste
voortbrengselen van genoemd tijdperk. Men moet dan ook eenzijdig en bekrompen
zijn, om te beweren, dat de vruchten der bouwkunst van dien tijd strijdig zijn met
alle schoonheid en uitsluitend onzen afkeer verdienen. Evenmin, zou Vondel zeggen,
verdienen alle uitwerkselenen en gevolgen van den opstand in de Nederlanden in de
16e eeuw onze afkeuring, al oordeelde hij het beginsel daarvan verkeerd, juist gelijk
Bilderdijk dit deed
Men heeft wegens de gebreken der jongste middeleeuwsche kunst, haar geheel
over boord geworpen met alle hare voortreffelijkheid; men heeft het kind, zooals het
spreekwoord zegt, mit dem Bade ausgeschüttet, in plaats van het water alleen te
ververschen. Men heeft St.-Pieterskerk afgebroken, in plaats van haar te herstellen
en wat in de plaats daarvan is gekomen stemt
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overeen met de woorden door Bramante tot St. Pieter gesproken: door den
wereldlijken tooi der Renaissancekunst den weg tot ‘den hemel gemakkelijker maken;’
hetgeen natuurlijk niets anders zeggen wil dan: ernst en askese moeten uit het
heiligdom worden verbannen; de wereldzin zal er zooveel mogelijk in worden ontzien
het blijft daarom toch een tempel, bestemd om de geloovigen te ontvangen. Maar
men zal voortaan lachend en blij door nymfen, met den lentelach der Venus van Milo
op de lippen, ten hemel worden gedragen
De geheele geest der renaissancekunst wordt hier dus door
Guarna voortreffelijk gekarakteriseerd.
Ten slotte herhalen wij voor den schrijver den lof, waarmede wij hebben
aangevangen, en voegen er aan toe, dat hij, door de kunst en letteren van Italië in het
rechte licht te stellen, en aan te wijzen welke verderfelijke gevolgen zij hebben gehad,
aan de waarheid der geschiedenis en zelfs aan den godsdienst eenen wezenlijken
dienst heeft bewezen, waarvoor elk rechtgeaard waarheidlievend, onbekrompen
denkend Christen hem dankbaar moet zijn.
Zoo zien wij dan ook met groot verlangen het vervolg des werks te gemoet.
Wij hebben daarbij ten slotte slechts dezen enkelen, zoo vaak herhaalden wensch
te voegen, namelijk dat een zoo gewichtig werk als dit, wat nog tot iets anders is
bestemd dan tot vluchtig doorlezen, van een ernstig, uitvoerig register, eene met
stelsel opgemaakte t a f e l worde voorzien, waarin men (met 'eenige kunde gewapend)
vinden kan, wat men verlangt.
Iedereen toch zal moeten bekennen hoe weinig waarde het heeft te weten dat bij
voorbeeld de naam
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Ferdinand (der katholische) meer dan 60 maal, de naam Carvagal 36 maal, de naam
Cesare Borja meer dan 70 maal, die van Ascanio Sforza meer dan 100 maal, in 't
werk voorkomt - iets anders kunnen wij toch uit de personen-tafel niet leeren. 't Is
waar, de inhoudsopgave is uitvoerig; doch dit is niet toereikend.
De firma Herder heeft in zijne uitgaven bij andere gelegenheid voorbeelden van
uitmuntend bruikbare tafels gegeven. ‘Zij zijn onontbeerlijk’, zegt Böhmer, de
baanbreker voor de kritische geschiedenis-studie, Janssens en aldus Pastors meester,
en wij herhalen 's meesters ofschoon wat al te streng woord: ‘Systematische registers
zijn onontbeerlijk om een werk een goed werk te noemen’.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

341

Dichtkunst, letteren.
De peter van den grooten weg,
door R. von Hagen(1).
OP den rechter oever van den heerlijken, zoo veel bezongen Po-stroom, slingert, aan
den voet van een wijnberg, een zorgvuldig onderhouden straatweg, die, van Turijn,
het voormalig verblijf van den koning der Sarden, naar dezes tooverachtigen lusthof
La Venerina leidt.
Wij zijn omtrent 1840, twee dagen voor het Pinksterfeest. Dit wordt in Italië op
geheel bijzondere wijze gevierd; want immers dient men dien dag in alle kerken het
H. Vormsel toe. Uit de menigvuldige torens van Turijn, die men reeds van zeer verre
kan zien, weerklonk een dof klokgebrom, dat het naderende feest aankondigde.
Stil, met trage schreden, de handen op den rug gekruist, slenterde een wandelaar
langs den weg. Het was een redelijk oude heer met grijsachtig haar, en wie zich op
volkskennis wat laat voorstaan, zou gezegd hebben, dat de eenzame wandelaar met
dien

(1) Met toestemming der firma J.P. Bachem.
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zoekenden blik geen Italiaan. maar een duitsche professor was.
Nu en dan bleef hij staan en aanschouwde met wellust het heerlijke landschap aan
de beide oevers, sprak stil eenige woorden van bewondering en zette zijnen weg
voort, tot hem weer iets merkwaardigs in 't oog viel. Langen tijd bleef zijn oog op
een kleinen bouwval gericht, die op eene hoogte aan den anderen oever schilderachtig
bij den hemel afstak. Het was alsof hij naar iemand uitzag, die hem eenige inlichtingen
over dit gedenkstuk van vroegeren tijd kon geven. Hij had in het laatste half uur geen
levend wezen ontmoet.
Aan eene buiging der straat zag hij plotselings een knaap, die in dezelfde richting
liep als hij; hij riep dien jongen.
Deze keerde zich om, nam zijne muts af en sprak: ‘Wat verlangt gij, Signor?’
De oude heer was nader gekomen en vroeg aan den mooien krullekop, wiens
levendige oogen werkelijk als een vuurwerk schitterden, in vloeiend florentijnsch,
naar den naam en den oorsprong van den bouwval.
Het uitvoerlijke antwoord, dat de knaap gaf, en de belangstelling die hij toonde,
alsmede eene zekere trotschheid die hij scheen te gevoelen, dat hij heel nauwkeurig
kende, wat zoo een oude heer niet wist - dit alles beviel dezen laatste zoodanig, dat
hij met groot genoegen zijn gesprek met den knaap voortzette.
‘Gij moet niet zoo snel gaan, mijn jongen,’ sprak hij, ‘zeg mij, hoe is uw naam?’
‘Ik heet Giovanni,’ was het antwoord, ‘maar had ik moeten kiezen, ik zou liever
Julio heeten, want Giovanni.... Giovanni, dat klinkt niet schoon.’
‘En waarom klinkt Julio juist beter?’
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‘Wel,’ hernam hij, en zijn bruin gelaat werd donkerrood, ‘er bestond toch eens een
Julius Caesar, en dat was een groot man; maar van Giovanni.....’
‘...... Hebt gij nog niet veel gehoord,’ vervolgde de vreemdeling lachend. ‘Als dat
de rede is, troost u dan met mij, mijn jongen, ik ook heet enkel Giovanni, en ben er
gansch mede tevreden. Nu, zeg mij nog, wie zijn uwe ouders, dat ik ook iets wete
van mijnen jongen gezel; namelijk, daar gij niet zeer klein meer zijt, hoe oud zijt gij
wel?’
‘Veertien, Signor, veertien jaar, twee maand en zes dagen. Overmorgen....., ja
overmorgen reeds, met Pinksteren, word ik met de andere knapen gevormd in de
kerk S. Carlo..... O God, mijn God!’ riep hij met een zucht uit.
‘Ziet gij dan dien feestdag niet met blijdschap te gemoet?’
‘O ja, Mijnheer. Maar, ik weet nog niet of ik zal toegelaten worden, ofschoon ik
reeds op de lijst sta; want....
Nu, zeg maar, waarom aarzelt gij?’
‘Heer....’, stotterde de jonge Italiaan en werd rood, ‘mijn vader is dood, mijne
moeder is arm en krank, en onze zuster is alleen in staat voor ons te werken; ik heb
namelijk nog een jongeren broeder. Maar, Mijnheer, het zal wel veranderen, ware
ik eerst in een handwerk opgenomen, ik zou dan werken voor drie.... en veel, veel
geld verdienen en alles aan mijne moeder geven, niets voor mij zelven houden. Maar
ik zal wel niet gevormd worden, want de knapen die gevormd worden, kunnen zich
niet vertoonen met eene zoo gelapte kiel gelijk de mijne, zij moeten ook goede
schoenen hebben...., niet gelijk deze. En vooral moeten zij eenen vormpeter hebben...
Maar, Mijnheer, dit alles heb ik
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niet.... Zie, Giovanni, zegde mijne moeder dezen morgen maak u net en ordentelijk,
ga dan naar de stad, naar Turijn. In de schoone poststraat, daar staat het groote huis
van den rijken beeldhouwer Cerisati. Bij dezen heeft uw vader tot zijnen dood
gewerkt; in zijnen dienst overkwam hem het schrikkelijk ongeluk van eene hooge
stelling te vallen, om spoedig daarna het leven te verliezen. Verzoek den heer Cerisati
uw peter te zijn; gij zult daarvoor de H. moeder Gods voor zijn welvaren bidden!..
En, Mijnheer,’ vervolgde hij, terwijl zijne borst hevig op en af ging en tranen in zijne
schoone oogen schoten, ‘ik ben vandaag bij mijnheer Cerisati geweest, en op mijne
bede antwoordde hij: dat is verstoken bedelarij; zoek uw peter op den grooten weg;
dat uw vader in mijnen dienst om het leven kwam, gaat mij niet aan; hij moest
voorzichtiger wezen. Daarbij heb ik nog 20 liren voor zijne begrafenis gegeven.
Beschaamd en weenend ging ik heen. Nu weet gij het, Mijnheer, waarom ik eraan
twijfel dat ik overmogen zal gevormd worden.’
Door de eenvoudige vertelling welke niet den minsten haat tegen den gevoelloozen
Cerisati verried, aangedaan, bleef de vreemdeling staan, legde de beide handen op
de schouders van den knaap en zeide: ‘Wel, mijn brave Giovanni, als gij den raad
van den heer Cerisati - een peter op straat te zoeken - niet gevolgd hebt, dan hebt gij
er onwillekeurig een op de straat gevonden; ik zal uw peter zijn. En nu, zeg mij waar
gij woont en hoe de naam is uwer goede moeder; overmorgen als de bisschop het H.
Vormsel toedient zult gij mij op mijne plaats vinden... Vertel nu aan uwe moeder
het nieuws van uwen op zoo zonderlinge wijze gevondenen peter!’
‘Is het waar, Mijnheer, moet ik u gelooven?’ vroeg de knaap met stralende oogen.
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‘Zoo waar, vriendje, als ik Giovanni heet,’ zeide de vreemdeling, en daar deze
woorden uitgesproken waren met ernstigen, welwillenden blik, twijfelde de knaap
niet meer. Juichende riep hij uit: ‘Dank u Signor!’ en liep snel weg, met een ver
klinkend hoerageschreeuw, door de veldpaden heen naar het ouderlijk huis in het
dorp Muggia
In de zoete, vriendelijke wezenstrekken van den vreemdeling weerspiegelden zich
eene ware blijdschap en bevrediging. Nog eenige duizenden stappen zette hij zijnen
weg voort, tot hij bij een eenvoudig wagentje kwam, dat hem wachtte Een dienaar
opende eerbiedig het portier en de heer zette zijne reis voort.
Den volgenden dag was de armzalige hut der familie Danieli in rep en roer, want,
wat de jonge vormling met geestdrift vertelde, werd reeds vroeg in den morgen
bevestigd door het bezoek van eenen knecht, welke in niet al te vloeiend Italiaansch
verklaarde, van zijnen heer, Signor Giovanni, gezonden te zijn, om 200 liren te
brengen voor het aanschaffen van eene fraaie, nieuwe kleeding. Daarenboven beval
hij, dat, den volgenden dag, de knaap stiptelijk op zijnen tijd in de kerk moest
verschijnen; want Signor Giovanni was op stiptheid gesteld.
De knecht werd nu dringend verzocht, nadere bijzonderheden over zijnen heer te
vertellen; maar men kon hem tot geene verdere verklaringen bewegen, dan dat hij
een duitsche geleerde was en Giovanni heette Daarmede verwijderde hij zich uit het
dorp, niet voordat hij den burgemeester, den pastoor en den dorpschoolmeester op
fijne wijze naar de familie en bijzonderlijk naar den knaap had uitgevraagd. ‘Die
knaap kon mij zeer goed vervangen,’ meende de schoolmeester, ‘want zijn
geestesaanleg is zeer merkwaardig
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en zijne vlijt waarlijk verwonderlijk. Al wat mijne boeken bevatten heeft hij in zijn
hoofd. Ja, daar kan iets grootsch uit hem groeien; maar God!... de armoede veroordeelt
hem in Turijn een nederig handwerk te zoeken, en de geheele schat van zijn geest,
welke hij zonder hulp verzameld heeft, moet als een onvruchtbaar kapitaal blijven
liggen.’
De Sinksen-zondag was gekomen. De zon lachte aan den hemel, gelijk het slechts
in de heerlijkste streken van Italië mogelijk is.
Maar met de zon en den hemel wedijverde op dezen feestelijken morgen het
bevallig gelaat van een knaap, die, na gezegend te zijn door zijne kranke, maar nu
beterende moeder, in een nieuw, net feestdagskleed met lichten stap van zijn dorp
de straat die naar Turijn loopt insloeg. Aan de steenen brug gekomen die over den
Po ligt, knipte hij het minste stofje van zijne fijne kleeding en schoentjes, en stapte
naar de schoone San-Carlo-kerk. Het was onze jonge vriend Giovanni Danieli.
De San-Carlo-kerk te Turijn rekent met de St-Petruskerk te Rome en den St
Marcusdom te Venetië tot de meest grootsche en beroemdste kristelijke kerken van
Italië. De heerlijkste beeldwerken der oudheid van oosterschen of sarazeenschen
aard en het kostbaarste marmer en hout dienen tot versiering van dit huis Gods.
Terwijl de kerk zich langzamerhand met knapen en meisjes vulde, stond peter
Giovanni aan eenen der bijaltaren voor eene schilderij, de hemelvaart van Christus
voorstellend, in bewondering. Hij was zeer vroeg gekomen, maar hij moest op den
krullekop niet lang wach-
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ten, want hij stond reeds in zijne nabijheid, zonder het te durven wagen nader te
komen.
De oude Giovanni had hem in de nieuwe kleeding dadelijk herkend en wenkte
hem toe.
‘Signor, o wees duizendmaal bedankt! Mijne moeder heeft beloofd, u in al hare
gebeden indachtig te zijn, en ik, Signor, zal hetzelfde doen.’
‘Het is nu reeds negen uur, zegde de vreemde heer vriendelijk, wanneer begint de
plechtigheid?’
‘Om tien uur, Mijnheer, maar...’ zegde hij aarzelend, ‘eerst nog moet gij uw naam
in de sakristij op het vormboek schrijven.’
‘Dat zal ik doen, leid mij er naartoe.’
Beiden gingen naar de sakristij. De knaap moest den aanwezigen kapelaan zijn
naam zeggen Deze zocht in een groot boek in welke klas hij was opgeschreven, en
de pen in den inkt doppend, reikte hij ze den peter toe, met verzoek zijn naam en
stand aan te teekenen.
‘Eerwaarde heer kapelaan,’ sprak de vormpeter, ‘ik ben een duitscher; laat gij mij
toe, dat ik mijn naam, welke in het italiaansch Giovanni is, in het duitsch schrijve?’
‘Zeker, mijnheer.’
Toen nam Signor Giovanni de pen en schreef met vast, duidelijk, duitsch loopend
schrift in het boek: ‘Johann.’
‘Verschooning, Mijnheer, maar dat is niet voldoende, de familienaam en de stand
moeten ook aangeduid worden,’ sprak de kapelaan.
Nogmaals nam de peter de pen in de hand en schreef opnieuw: ‘Koning van
Saksen.’
De geestelijke kon zijne oogen niet gelooven - dan zag hij den vreemdeling aan,
bemerkte dat karakteristieke
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gelaat vol ernst en waardigheid; toen gingen hem de oogen eerst recht open; want
hij wist dat deze vorst nu juist bij den koning van Sardinië te gast was en onder den
naam van graaf von Meiszen in het koninklijke slot La Venerina afgestapt was.
‘Majesteit!’ stamelde de kapelaan.
‘Eerwaarde heer,’ viel de koning hem in het latijn in de rede, ‘ik wenschte mijnen
aangenomen naam geheel te bewaren en uitsluitelijk voor dezen braven jongen zijn
vormpeter Giovanni te blijven. Ook wenschte ik dat gij niemand mijne
tegenwoordigheid meldet.’
‘De wensch uwer majesteit is een bevel,’ antwoordde eerbiedig de geestelijke,
eveneens in het latijn.
De brave Giovanni Danieli kon zelfs niet raden wat hier was voorgevallen. De
plechtigheid der vorming had plaats gehad; niemand had in den eenvoudigen ouden
heer den koning van Saksen herkend, wat niet te verwonderen was, door het
teruggetrokken eenvoudige leven dat de koning altoos plag te lijden en de
bescheidenheid van den kapelaan.
De handen vol geschenken van zijnen peter, ijlde de zwarte krullekop buiten zich
zelven van blijdschap terug naar zijn dorp met het bericht, dat zijn lieve peter hem
beloofd had van tijd tot tijd iets van zich te laten hooren.
Dit geschiedde dan ook. De goede peter hield woord, zoo als een koning dan ook
moet doen. Door zijn toedoen kwam de leergierige, vlijtige jongen op eene goede
school en maakte zulke groote vorderingen dat hij zijne makkers ver overtrof.
Toen hij nauwelijks in zijn 26ste jaar trad, was hij reeds bekwaam om zijn
leeraars-exaam af te leggen, nadat hij reeds van te voren openlijke lessen van
sterrekunde had gegeven.
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De kosten van Danieli's studiën werden door het ministerie van eeredienst betaald.
Als hij er naar vroeg, kreeg hij ten antwoord dat deze kosten door zijnen peter
Giovanni betaald werden. Wie deze Giovanni was, wist hij tot nu toe niet. Kort voor
zijn leeraars-examen, werd zijn verlangen sterker dan ooit, te weten te komen wie
zijn edelmoedige peter en beschermer was. Ook verklaarde hij aan den minister, dat
hij de waardigheid van leeraar niet eer zou aannemen, voor dat hij den geheelen naam
van den edelen man kende. De minister trok de schouders op, maar beloofde deze
aangelegenheid te zullen onderzoeken.
Eenige weken later ontving de jonge man een briefje in de italiaansche taal, dat
aldus luidde:
‘Het is een geluk dat uw schoon vaderland in u, naar men mij bericht, eenen
begaafden onderdaan heeft gewonnen.
Ook in 't vervolg blijft u toegedaan
Joannes, koning van Saksen.’
Een aantal jaren waren verloopen, 1881 was gekomen. De koning, waarvan gezegd
werd, dat hij gedurende zijn geheel leven niet een enkelen, persoonlijken vijand
gehad heeft, de edele koning Joannes van Saksen was met zijne doorluchtige
voorvaderen in de eeuwigheid vereenigd.
Zijn beschermeling Giovanni Danieli bekleedde als een sieraad der wetenschap
den eerepost van bestierder van het groote observatorium te Turijn.
Zoo was het ten jare 1881 en dat wel den eersten Pinksterdag, toen aan de bewoners
van het dorpje Muggia bij Turijn eene groote verrassing bereid werd.
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Wel had men reeds eene week lang gemompeld dat in de dorpskerk iets geheel
bijzonders was geschied, daar hun vroeger dorpskind, de hedendaagsche
professor-doctor Danieli, bijna dagelijks uit de naaste stad kwam; maar wat er gaande
was kon men niet gissen.
Het was eene verrassing toen plotseling op Pinkstermorgen, de schoone, heldere,
krachtige tonen eener klok uit den toren dreunden, zooals er slechts eene in Turijn
was, die zoo tot het hart doordrong, en oud en jong ter kerke riep.
Niemand liet zich dan ook wachten, en welhaast was de kerk opgepropt van
geloovigen.
Nadat de klok opgehouden had te luiden en het orgel zweeg, beklom een grijze
priester den predikstoel en verklaarde met vreugdevolle stem, dat een heer, die
onbekend wilde blijven, eene prachtige klok aan de gemeentekerk had geschonken,
op welker reusachtig koper de naam ‘Giovanni’ en het woord ‘Dankbaarheid’ in
groote letters te lezen stonden. Hij kende de beteekenis en de oorzaak van deze gave
en bad dat allen met hem zouden instemmen in een krachtig gebed voor den
afgestorvenen weldoener der menschheid, waaraan dit t e e k e n v a n
d a n k b a a r h e i d w a s g e w i j d . Met blij gemoed stemden de geloovigen hier
mede in.
Niemand vermoedde wien dit gebed gold! En evenmin weten heden de inwoners
van Muggia dat het ‘Joannes van Saksen’ was, die de eerste aanleiding gegeven heeft
dat een hunner dorpskinderen de schoone klok stichtte, wier heerlijke tonen hen tot
het gebed opwekken.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

351

Schilder- beeldhouwkunst.
Kunst-tentoonstelling te Brussel.
door A. De Ticheler.
DE Société des beaux-arts te Brussel geeft van tijd tot tijd eene verzameling
kunstwerken te genieten; l.l. April en Mei had de derde tentoonstelling plaats. Deze
had het voorrecht slechts 284 kunstwerken te bevatten. Men kon ze gaan zien zonder
koorts of schokken in de spijsverteering te gevoelen. Deze uitzet heeft dus te meer
reden van bestaan, omdat de ‘driejaarlijksche’ (een heerlijk woord!) voortaan tot
‘vierjaarlijksche’ zal uitdijen, ten gevolge van de bijtreding der stad Luik.
Eigenaardig is nog aan deze expositie, dat alleen diegenen kunstwerken mochten
inzenden, welke lid der genoemde Société of wel door het bestuur tot deelneming
uitgenoodigd zijn. En bovendien: ‘G e e n k u n s t e n a a r uit de provincie Brabant
mag uitgenoodigd worden’. Of dit ook voor N o o r d -B r a b a n t geldt wordt niet
gezeid - uit de provinciën Holland waren de voortreffelijke J. Mesdag en H.J.
Haverman uitgenoodigd. - Ander hollandsch schilder- of beeldhouwwerk kwam er
niet voor.
Dat verreweg de meeste kunstenaars uit Brussel zelf waren, is nog al natuurlijk.
Een paar kwamen
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er slechts uit andere belgische provinciën, zooals Claus, de zonneschilder, welke
ditmaal zich niet heeft overtroffen (28, 29).
Een zeker getal werken kwam uit Oostenrijk, hetwelk onder den titel Ecole
autrichienne in den catalogus was gebracht. Henri von Angeli, die een der vier
membres d'honneur is, met Lenbach, Wauters en De Haas, zal in de Oostenrijksche
provinciën wel een stootje aan de inzending gegeven hebben. Onder al de portretten
(Angeli zondt er drie, anders niet) blinkt een profiel van den heer ‘Dumba’ uit,
ofschoon men moet zeggen, dat in dit genre Matejko den vogel heeft afgeschoten: 't
is zijn eigen persoon in een armstoel gezeten. Men zou de schilderij bijkans een
genrestuk kunnen noemen, op de wijze van de reeds van vroeger bekende beeltenis
van prof. Unger, in zijne werkplaats, door J. Temple geschilderd. Het bronzen
borstbeeld van V. Tilgner (Führich) kan alsmede onder de beste portretten gerekend
worden en Stöhrs halfslijfsch professorale Solitude (?) mag zich ook laten zien.
Ook de Lalaing levert een genrebeeld door het portret van Mevrouw de Burlet
(82) nevens haar levensgroot paard aan een tafeltje gezeten.
Overigens bevinden zich hier van belgische en andere kunstenaars eene reeks van
levensgroote beeltenissen, geschilderd of gebeeldhouwd, welke, hoe verdienstelijk
ook gewerkt, door de vervelende aanmatiging die hun uit houding en oogen straalt,
lachlust of medelijden opwekken.
Arnold Böcklin, die te Florence woont, is in 't algemeen achter gebleven bij ander
werk wat wij van hem kennen. Stuck's welbekende Kruisiging was weder hier
(ondanks het verzoek der commissie
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slechts nieuwe werken in te zenden. Wij waren op nieuw getroffen door de edele
waarheid van vele onderdeelen, en door het storende van andere, bijzonder het volk.
Sneedt men Christus aan 't kruis genageld (smal en hoog) uit dit beeld, de voorstelling
zou er veel bij winnen.
Uit Engeland werd een merkwaardig getal schilderijen gezonden; zoo van
Burtne-Jones (Sponsa di Libano), van wijlen Leighton (Perseus en Andromeda),
Stott of Oldham (Twee zusters) enz. die eene overtuiging, eene zekerheid van stijl
verraden, waarvoor het gevoel bij de meeste kunstenaars van andere landen niet
bestaat en wat vooral bij de Franschen schuil gaat achter schittering van kleur en
jacht op effect.
Met blijdschap begroetten wij het streven van Fr. Courtens, om door een gepasten
titel aan den toeschouwers den weg te wijzen om zijn landschap te verstaan. De koe,
welke de echo in 't woud opwekt, is in dit en vele andere opzichten voortreffelijk.
Wij sluiten dit korte overzicht met een gevoel van dankbaarheid wegens de
bijzondere tentoonstelling der werken van den begaafden beeldhouwer Jean Carriès
(† 1894). Zij waren zestig in getal, behalve een paar dozijn kleine voorwerpen. Zijn
Frans hals, Jules Breton, zijne Femme hollandaise, zijn ongecatalogiseerde
Klooster-moeder (?) enz. zullen ons steeds onvergetelijk blijven.
De catalogus was overigens goed ingericht en zoo verdienen dan de heeren hertog
d'Ursel, Paul Lambotte als bestuur, benevens de inrichters: F. de Beeckman, F.
Khnopff en Karel van der Stappen, den dank van 't kunstminnend publiek.
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Zedegeschiedenis.
Tafereelen uit de Geschiedenis der Brugsche Hanze.(1)
II.
De Duitsche Kooplieden en Engeland.
NU wij over het huishouden der Duitsche kooplieden ingelicht zijn, kunnen wij uit
een feit van het tijdvak dat ons bezig houdt, het wederlandsche recht, dat de
betrekkingen regelt tusschen de mogendheden en de handelaars, opsporen. In het
begin van Juli 1351 was de Engelschman Richard Curteys te Sluys door de kooplieden
der Duitsche Hanze in Vlaanderen om hals gebracht. Wegens dit vergrijp beval
koning Edward III op 30 Juli alle Hanzische kooplieden in Engeland in hechtenis te
nemen, met uitzondering van Tideman de Lymberge en Oliver de Revele. Denzelfden
dag beval de vorst dat alle goederen der Hanze in beslag genomen wierden(2). De
koning moest van het op de Duitschers verbitterde volk een kwaden slag

(1) Zie Dietsche Warande 1896, bl. 241.
(2) K. HöHLBAUM, t.a. p. III, 99, 110.
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vreezen: immers, acht dagen nadien, den 7n Augustus, veerdigde hij het bevel uit dat
de Hanzische kooplieden niet mochten mishandeld worden, en den 12n getuigde hij
dat hij 5 Hanzische kooplieden voor een jaar onder zijne bescherming nam, omdat
zij gezworen hadden tot de Duitsche handelaars in Vlaanderen, die zich tegen
Engelschen en tegen Engeland vergrepen hadden, niet te behooren.(1)
Ernstig was de gepleegde misdaad; koning Edward moest recht eischen voor zijnen
omgekomen onderdaan. Maar wij bestatigen dat hij de schuld van eenigen solidairlijk
op al de manschappen der Hanze legt, en dat hij eene uiterst weinig verwikkelde
strafpleging aanwendt, welke later ook door zijne opvolgers zal toegepast worden.
Op economisch gebied was die maatregel allernoodlottigst voor die handelaars en
hunnen handel; in- en uitlevering was gestremd; de eer van het korps getroffen.
Nochtans, de koning duldt geen geweld tegen de kooplieden, en, alwie vóor hem eed
van onschuld aflegt, zal hij onder zijne bescherming nemen.
Middelerwijl kwam die droeve mare over de zee en aan de ooren der Vlamingen
en duitsche kooplieden hier te lande. Geheel Vlaanderen en Graaf Lodewijk van
Male beloofden den gevangenen den verschuldigden bijstand. Brugge alleen was
slecht gezind en weigerde hardnekkig hare getuigenis over den moord van den
Engelschman. Brugge verijdelde weken lang, door dit eigenzinnig gedrag, de
uitlevering der gevangenen en der in beslag genomen goederen. Dit verbitterde de
Duitsche kooplieden te Brugge gevestigd, en zij beklaagden zich desaangaande in
een schrijven aan Lubeck in dato

(1) Höhlbaum, III, 99, 110.
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van 28n Augustus en in eenen brief van 1n September. Ja, zoo hevig had hen die
handelwijze van Brugge bewogen, dat zij niet aarzelden gezamenlijk te besluiten
van af 2 Februari 1352 hunne stapelplaats te Aardenburg of te Antwerpen te houden.(1)
Het geval der kooplieden moet Edward veel last berokkend hebben: langzamerhand
verzachtte hij de strengheid zijner bevelen en waarschijnlijk reeds den 9n September
stond hij de vrijlating toe van al de koggen uit Oostland.(2) Vervolgens, den 28n
September, ontvingen van 's koningswege de sherifs van Londen het bevel de
hechtenis van 30 Juli tot Kerstmis eerstvolgende op te heffen. De koning was tot dit
besluit gekomen op verzoek van eenige kooplieden der duitsche Hanze in Engeland,
die aan den manslag op Richard Curtuys te Sluys onschuldig wilden zijn. Die tijdelijke
vrijlating had geen ander doel dan aan de kooplieden te vergunnen met hunne
Hanzegenooten in Vlaanderen en elders over hun geval te beraadslaan; alleen aan
Hildebrand Sudermann, op wien zonder twijfel de zwaarste vermoedens wogen, werd
de vrijlating ontzegd.
Niettemin bleven de Hanzische kooplieden in Engeland in gevaar, en riepen 's
vorsten hoede over zich zelven in, zoodat Edward III hun den 12n October zijne
bescherming toezeide.(3)

(1) K. Ho hlbaum, H. Urk. III, bl. 100, vlg.
(2) Rot. lit. claus. 25.
(3) Höhlbaum, H. Urk. bl. 101.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

357

III.
Scheidsgerecht van den Hertog van Burgondië.
Ruim eene eeuw na die gebeurtenissen, in Juni en Juli 1469, waren de betrekkingen
tusschen den engelschen Koning Edward IV en de duitsche kooplieden uiterst
gespannen. Op dit oogenblik zag het er in Engeland zelf zeer slim uit: de oorlog der
Twee Rozen was volop aan den gang, en weldra zou de koning van den troon moeten
vluchten, en te Brugge, in het land van zijnen schoonbroeder Karel den Stoute, een
onderkomen gaan zoeken. De koning vermoedde dat de kooplieden schuld hadden
in den oorlog tegen de Engelschen in Denemarken, en, van dit vermoeden uitgaande,
had hij al hunne goederen aangeslagen, en hen zelven gevangen genomen. Vervolgens
had hij een besluit uitgeveerdigd, wraak eischende tegen de Hanze. Evenwel gunde
hij aan de kooplieden verlengenis hunner voorrechten, tot dat zij gezanten tot hem
zouden zenden. Van zijnen kant, stuurde hij, met last van eenen bestendigen of
tijdelijken vrede met de duitsche kooplieden te treffen, gevolmachtigde mannen naar
de vergadering van Brugge.
Hier had eene lange gedachten- en woordenwisseling plaats, die ons, in de
wederzijdsche betrekkingen van koning, hertog en kooplieden, het plegen van het
middeleeuwsche parlementeeren laat betrappen. Het was te Brugge dat die hoogst
belangrijke zaken verhandeld werden. Als de kooplieden 's konings wensch vernamen,
weigerden zij volstrekt - hoe zeer zij over Engeland te klagen hadden - hunne klachten
in tegenwoordigheid der engelsche afgezanten uit te drukken. Zij wilden de taak van
middelaar opdragen aan hunnen eigen hertog van Burgondië, en bijgevolg zouden
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zij slechts voór dezes afgezanten spreken. Die keus was onberispelijk, daar hertog
Karels onpartigheid gewaarborgd was, vermits hij eenerzijds hun eigen hertog was,
en anderzijds bloedverwant van den engelschen vorst. Na rijp beraad verkozen zij
eindelijk hunne klachten in het bijzijn der Engelschen bloot te leggen, als om dezen
des te dieper te overtuigen dat zij geen recht op wraak over de kooplieden mochten
uitoefenen en om door die onbewimpelde handelwijze gemakkelijker tot den vrede
te geraken.
In tegenwoordigheid der afgezanten van Edward IV en van den hertog, - tusschen
dewelke de bisschop van Doornik en de proost van Sint Donaas, - gaven de
afgeveerdigden der Hanzesteden antwoord op het schrift des konings wraak eischende
tegen de Hanze. De kooplieden bewezen uit het Oud en het Nieuw Testament, uit
goddelijk en kerkelijk recht, uit de wetten van het keizerrijk, dat 's konings schrijven
vol dwalingen was, en dat niemand tot wraak op de kooplieden kon gewettigd zijn,
dewijl zij bewijzen geene plicht te hebben aan voormelden oorlog. Dit antwoord
werd opgesteld en schriftelijk aan den hertog van Burgondië overhandigd. Dit eerste
verwijt afgeweerd, somden de kooplieden de reeks hunner grieven en eischen op:
zij vergden de wedergave van al de goederen die hoofdens den oorlog in Engeland
aangeslagen en deels besteed waren; de vrije beschikking over de goederen waar
Engeland voorloopig de hand had opgelegd; het vernietigen der in de gevangenis
aan de kooplieden afgeperste beloften en verdragen; het behoud der voorrechten door
den koning vergund, alsmede het intrekken van het besluit van wraak op de
kooplieden; het herstellen van het onrecht aan de kooplieden door de
inhechtenisneming aangedaan; het in eere brengen der goede faam van de
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kooplieden door 's konings schrijven bevlekt. Eindelijk verklaarden zich de kooplieden
bereid het oordeel van eenen scheidsrechter te aanveerden in zake der schatting van
de geledene schade.
De vertegenwoordigers verbonden zich bij belofte alles aan den hertog te
veropenbaren en van het engelsch hof antwoord te verzoeken. Zij deden hun woord
gestand; de hertog overwoog nauwkeurig de feiten en gaf zijn advies te kennen aan
den bisschop van Doornik. Deze verklaarde eenige dagen nadien aan de kooplieden
namens den hertog dat hunne onschuld genoegzaam gebleken was. De hertog
betreurde het leed aan de kooplieden wedervaren en erkende de wettigheid hunner
klachten. Doch bij die verklaring bepaalde zich vooralsnog de tusschenkomst van
den hertog. Dezes houding was kiesch en zijn gedrag kon niemand vreemd
voorkomen: Engeland stond in rep en roer, en tevens wilden de Engelschen op die
aangegeven gronden van geene overeenkomst hooren. Om die redenen verzocht de
hertog de dagvaart, waarop de onderhandeling met de Engelschen gesteld was, te
verdagen. Dit was tegen de kaarten der kooplieden gespeeld: zij hadden haast - en
belang - hunne rechten, en vooral hunne bederfelijke goederen, terug te erlangen.
Moest men tot oorlog komen, in de huidige omstandigheden konden de Engelschen
des te gemakkelijker verslagen worden. Uitstel daarbij is achterstel. Ofschoon met
tegenzin, heetten zij zich gereed eenen dag te bepalen waarop zij aan de Engelschen
in alles voldoening zouden schenken, indien dezen wederkeerig beloofden alle onrecht
te herstellen.
De Engelschen nu aanveerdden de dagvaart, maar wezen onverbiddelijk de klachten
af: zelfs niet voorloopig, tot aan de nabijzijnde dagvaart, willigden zij die in.
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Op hunne beurt werden nu de kooplieden gram. Zij wilden van geene onderhandeling
meer hooren: zij hielden raad op raad, onderhandelden met den bisschop van Doornik
en deze kon alsdan bij den hertog de schurftige boodschappen overbrengen. De
gemeenzame hanzesteden zouden eene radikale wraak nemen over Engeland, het in
het hert zijner nijverheid treffen, en in de winst zijner schapenteelt: zij waren
voornemens geen laken meer uit Engeland te trekken, neen, zelfs geen laken met
engelsche wol verveerdigd. Het immers kon den hertog niet belgen dat men den
overzeeschen handel wat schade aandeed; edoch, het sprong in 't oog dat die maatregel
terzelfder tijd een broodroof was voor een aantal zijner onderdanen in Vlaanderen
en in Holland.
Dat voorzagen de hanzelieden; beseffende dat zij met den toorn des hertogs op
hunnen eigen hals te halen, hunne desiderata voor goed gingen verijdelen, zetteden
zij den bisschop aan, om hunne verklaringen zoowat te besluieren, aan den
hertog-graaf voor te houden dat dit verbod, hoewel vele lieden er door zouden lijden,
geenszins met opzet tegen de steden van den hertog gericht werd, maar alleén verwekt
was krachtens het onrecht door de Engelschen de Hanze aangedaan. Zij zouden
derhalve, bevestigen zij, hunne wraak zoo trachten uit te voeren dat 's hertogs
onderzaten geen leed wedervare.
Het valt licht te begrijpen dat de bisschop zulke taal slecht over de lippen zou
gekregen hebben bij den hertog. Ook verzocht hij die verklaring schriftelijk op te
stellen. Na derzelfder inzage, ontbood de hertog wederom den bisschop om hem zijn
antwoord mede te deelen.
Het mishaagde den hertog zeer weinig dat de duitsche Hanze het engelsch laken
verbood: hij verklaarde zelfs het laken dat niettegenstaande het verbod zou inge-
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bracht worden, verbeurd. Die maatregel scheen hem afdoende; het was, zijns dunkens,
te ver gegaan alle laken te verbieden, dat, buiten Engeland, van engelsche wol gewerkt
was. Daar hij het verbod op het laken als eene voldoende straf aanzag, was hij met
het ontwerp tegen Engeland strijd te voeren, niet in den schik. Daarenboven eene
kleine vloot kon licht overmeesterd worden; eene groote zou de zee onveilig maken
en den handel belemmeren.
Uiterst wel beviel dit antwoord aan de hanzesteden: trouwens zij zouden hunne
toevlucht tot het geweld slechts genomen hebben, wanneer hun de baan des gerechts
versperd lag. Eene vreedzame uitkomst lag in aller wensch. De hertog en de bisschop
van Doornik hadden talrijke en rechtzinnige pogingen aangewend tot het herstellen
van den beroerden vrede: zij hadden van de hanzesteden erkentenis verdiend, en het
was met reden dat deze hare erkentenis betuigden met den scheidsrechter en dezes
voornaamsten gezant hertelijken dank toe te sturen.
De stoute taal der hanzekooplieden, hunne bedreigingen, hunne vastberaden
eischen, bewijzen hoe machtig dit handelsgenootschap nog was in het midden der
15e eeuw, wat ontzag het aan de mogendheden inboezemde, wat invloed het op de
staatkunde van een land kon uitoefenen.
Mochten deze beknopte aanteekeningen, die later zullen vervolgd worden, iets
bijdragen tot het bekendmaken van de Hanze, het machtigste handelsgenootschap
uit de middeleeuwen, dat vier eeuwen lang eene bron was van welstand voor
Vlaanderen.
Dr C. BUTER.(1)

(1) De beteekenis van dezen naam is besproken, in de Dietsche Warande 1889, bl. 63; 1891, bl.
433.
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Nederlandsche en andere oudheden.
Vier brokstukken van de Navolging van Christus in een dietsch
handschrift der XVe eeuw.
Medegedeeld door J.F. Kieckens, S.J.
HET Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift De Katholiek, gaf in
1851, aan zijne lezers te kennen dat men in een oud-Nederduitsch handschrift der
XVe eeuw, twee hoofdstukken van de Navolging van Christus kwam te ontdekken(*).
Men was toen nog in vurigen strijd over den schrijver van dit befaamd en nooit te
hoog geprezen boekje, en de weergalm van dien vond klonk weldra over België(**).
De Katholiek, om beter zijn schat te doen waardeeren, gaf de dietsche hoofdstukken,
tegenover den latijnschen tekst der Navolging uit (Xde en XIIIde van 't Vierde Boek),
en liet er het verschil door cursiefletter

(*) Zie De Katholiek, 10de jaargang (1851), twintigste deel (september, bl. 147-156).
(**) Zie Revue Catholique (de Louvain), 4e série, vol. 1, 1852-1853, bl. 240-245.
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van uitschijnen. Na den tekst van 't laatst gemeld kapittel, voegden er de uitgevers
nog eenige bladzijden bij die klaarblijkend bewezen dat het XIVe hoofdstuk, IVe
Boek, een schrijver verraadde die, aangezien hij het vorige geschreven had, ook
hetgeen in dien tekst volgt, moest hebben gelezen.
Een dergelijken vond deden wij onlangs in een, eilaas! verminkt klein in-quarto
handschrift, dat ons onze vriend, Mijnheer Edgar de Marneffe, sectieoverste in 's
Rijks archieven, overhandigd had. Volgens zijn bezitter, moet dit handschrift uit een
Limburgsch vrouwenklooster herkomstig zijn(*). Gansch zijn uitwendig voorkomen
pleit voor zijn meer dan viereeuwigen ouderdom: dit wordt ook bevestigd, zoo wel
door het eigenaardig geschrift als door de regelmatige verkortingen zijner schrijfwijze.
Het behoort dus voorzeker aan de XVe eeuw. Jammer is het dat het ons onvolledig
ter hand is gekomen.
Op een stuk grof zwart leder, 15 centimeters hoog, en nabij 3 centimeters breed,
zijn bijeen genaaid geweest vijftien papieren boekjes van 16 bladzijden, maar zeven
van die boekjes zijn er afgescheurd geworden. Ziehier den inhoud van het
overgeblevene:
(1)... Eene samenspraak tusschen ‘Die sieke’ en ‘Die Samaritaen’, en waarvan het
begin afgescheurd is. - (2). Eene onderrichting op de woorden: Estote ergo prudentes
sicut serpentes et simplices sicut columbe, gevolgd door eene oefening daarop, voor

(*) De woorden: onse lieve h. vader Augustinus die men erin aantreft doen blijken dat dit klooster
in verband was met de Broeders en Zusters van het Ghemeijn Leven uit Deventer; de H.
Augustinus was hun beschermer.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

364
iederen dag der week. - (3) Hier beghinnen xl cellekens van Jhesus. - (4). Hier
beghinnen twelf gulden trappen vanden bitteren lijden ons heren Jhesum christi (sic)
die een gheestelijck mensche voernemen sal des avonts. - (5). Hier beghint die passie
ons heren om te weten wat geschiede ende elker (uer) van daghe, des auens te vj
uren - (6). Punten om onsen here nae te volghen. - (7). Van druck ende liden totten
begheuenen man. - (8). Goede leringhe (dit is het kap. 1, B. I der Navolging, met
bijvoegsels). - (9). Goede leringhe (Een deel van het kap. XX, B.I.) - (10). Dit is
ghenomen wt enen boek der X gheboden... samenspraak tusschen ‘een Jonghen’ en
zijn ‘meester.’ - (11). Nu wil ic di segghen wat vanden liefsten vrienden gods... (12). Soene mijn, en wil di niet aentrekken (kap. XLI, B. III); het begin van dit kapittel
is onmiddellijk gevolgd door een deel van kap. LVII, B. III; daarna gaat de
onderrichting voort op verschillige punten. - (13). Dit is van den palmboem ende
desen palmboem is schuldich te hebben vij telgheren, ende op elken telch enen voghel
ende een bloeme. - (14). Een jongher sprac: meester leer mij hoe ic wijselike leuen
mach (samenspraak). - (15) Du en hoert niet saligher, noch men predict niet suets
dan onsen here Jhesum ende dien ghecruyst. - (16). Et sach een goet man den h.
geest staan. Scoen leringhe. - (17). Drier hande oefeninghen sullen alle deuoten
herten der hoegher werdigher drievuldicheit onder missen houden. - Eenige andere
kleine onderrichtingen vullen de overblijvende zes bladzijden, waarvan er vier half
afgescheurd zijn. Het handschrift telt nog enkelijk 156 bladzijden, op ongeveer 268
dat het voortijds inhield.
Het geschrift is blijkbaar van twee of drie verschillige handen, en wel door eene
kloosterzuster uit-
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gevoerd, zoo sommige latijnsche fouten het wel bewijzen(*).
Wij gaan die vier gemelde brokstukken der Navolging van Christus, den lezer onder
de oogen leggen, en wij noodigen hem uit deze met den latijnschen tekst van Thomas
à Kempis te vergelijken.
Zouden het eenvoudige overblijfsels zijn eener aloude vertaling, zooals er reeds
in het leven des schrijvers bestonden? Wij gelooven het niet, want men vindt er te
veel veranderingen in, te veel verschil met de rijmende proza des latijnschen boekjes.
Zouden het bladzijden zijn van opstellen door Florenz Radewijns, den geestelijken
vader van Thomas, opgesteld, rondgestrooid en door de kloosterzusters gretig
uitgeschreven? Dit is zeer waarschijnlijk. Het kan ook wezen dat à Kempis zelf er
eenigen van heeft opgesteld, en ze later verbruikt, toen hij als schrijver der Navolging,
of als compila tor (verzamelaar) van dit boekje optrad. Wij laten geleerder dan wij
in die zaken er over beslissen. Ziehier de brokstukken:

I
Goede leringhe.

De Imitatione Christi Li b.I. cap. I.

(1). Die mij volghet hij en wandelt niet
in duijsternissen, sprict onse here. Wt
dese woerden werden wij vermaent

1. Qui sequitur me, non ambulat in
tenebris, dicit dominus. Haec sunt verba
Christi, quibus admonemur, quatenus

(*) De enkele titel van Goede leringhe aan de twee eerste brokstukken in het handschrift gegeven,
schijnt te bewijzen dat zij aan de Navolging niet ontleend zijn geworden, maar wel aan andere
geschriften die eerst bestonden. Het nummer III heeft geen o pschrift.
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te volghen Christus en sijne seden, oft wi vitam ejus et mores imitemur, si velimus
verlicht willen werden ende verloest van veraciter illuminari, et ab omni coecitate
onse blijntheit.
cordis liberari.
Soe sal dan allen ons studeren ende ons Summum igitur studium nostrum sit, in
hoechste aendacht sijn dat wi ons oefenen vita Jesu Christi meditari.
in Christus leuen ende ons van allen
heimeliken troestinghen der menschen
keren.(*)
(2) Want Christus leuen gaet bouen alle 2. Doctrina Christi omnes doctrinas
leere; want soe wi den rechten gheest
Sanctorum proecellit, et qui spiritum
hadden die soude daer in vinden
haberet, absconditum ibi manna inveniret.
verborghen smaek alresueticheit.
Mer leider, het ghevalt dic al horen vele Sed contingit, quod multi ex frequenti
mensche dat woert gods, sij hebben
auditu Evangelii, parvum desiderium
wenich begherten daertoe, omdat sij den sentiunt: quia spiritum Christi non habent.
gheest Christi niet en hebben.
Soe wie Christus woerden smaekelijc wilt Qui autem vult plene et sapide Christi
vestaen, die moet hem alte male schicken verba intelligere, oportet ut totam vitam
ende sijn leuen setten alinclijck in
suam illi studeat conformare.
Christus leuen, ende alle ijdelheit der
werelt laten.
(3). Och wat baet ghenoechten te sien of 3. Quid prodest tibi, alta de Trinitate
disputare si careas humilitate, unde
te hoeren, ende niet daer af versaet te
werden. Niet baet die hoeghe dinghen te displiceas Trinitati?
weten ende te disputeren vander h.
drivuldicheit, ofstu sonder oetmoedicheit
biste, daer in meshaghestu die h.
drivuldicheit.
Sekerlijc, hoeghe, vernufde ende schoene Vere alta verba non faciunt sanctum et
justum;
verciende woerden in maken den
(*) Men vergelijke dezen dietschen tekst met dien van de oudste uitgave van Willem Votsterman,
van Antwerpen, gedrukt rond de jaren 1508; de vertaling uit 't latijn schijnt in deze klaarlijk
uit.
‘Die mi na volget dien wandelt niet inder duysternissen, seyt die here.
Qui sequitur me non ambulat in tenebris, dicit Dominus.
Dit sijn dije woorden ons here waermede hij ons vermaende is
Haec sunt verba Christi quibus admonemur
Dat wi sijn leven ende sijn seden navolghen
Quatenus vitam ejus et mores imitemur,
Oft wi waerlike willen verheven worden
Si vehmus veraciter illuminari,
en van alder blintheit des herten verlost worden
et ab omni coecitate cordis liberari.
Ende hier om sal ons overste vlithicheit wesen in dat leven ons liefs heren stadelick te denken.
Summum igitur stadium nostrum sit, in vita Jesu Christi meditari.
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menschen heilich noch rechtverdich; mer
dicwile ongheacht sonderlinghe, als die
werken der woerden onghelijc sijn. Mer
beter sijn dec te betrouwen menschen van
ghemeijn wijse ende woerden, ende sijn
altijt gheheelder in der noet. Want

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

367

scoen spreken ende wel doen is hun te sed
costelijc nimmermeer, ende sijn si lief virtuosa vita
ghetael die met scoenen woerden omme efficit Deo charum.
gaen; want metter seluer loesheit daer sij
omme gaen, wort hen oec weder ghespelt;
ende dat raedic een ieghelijc dat hij hem
loesheit met loesheit verghelt. Mer ic
prijse bouen al een goet heilich
doeghdelijc leuen sonder fenijne der
gheuenstheit, want die maect den mensch
gode liefelijc, ende een ieghelijc mensche
liefghetal
Ic woude lieuer gheuoelen in mij
Opto magis sentire compunctionem,
compuncie, dan te weten wat conpunccie quam scire ejus definitionem.
is.
Oft ic alle die bibel van buijten conste Si scires totam Bibliam exterius, et
ende alle phtlosophien, och erme, wat
omnium philosophorum dicta: quid totum
soude mij dat baeten sonder die mijnne prodesset, sine charitate Dei et gratia?
gods ende sijn gracie.
Och idelheit der idelheit ende al is
Vanitas vanitatum, et omnia vanitas;
idelheit, sonder gode te dienen ende met praeter amare Deum, et illi soli servire.
alder herten te mijnnen.
Och dat is die hoechste ende die sekerste Ista est summa sapientia, per contemptum
wijsheit, dat wie overmits versmadenisse mundi tendere ad regna coelestia.
der werelt ons pinen gode te behaghen.
(4). Het is grote dwaesheit ijdel
4. Vanitas igitur est, divitias perituras
verganckelijc goet te sueken ende daer in quaerere, et in illis sperare.
troest ende hoep te setten.
Het is oec alte ijdel nae der werelt eere
te staen ende daer in te verheffen.

Vanitas quoque est, honores ambire, et
in altum statum se extollere.

Het is idel begherte des vuijlen vleeschs Vanitas est, carnis desideria sequi; et illud
desiderare, unde postmodum graviter
te volghen, om een soe cleijne
ghenoechten die men soe swaerlijc weder oportet puniri.
ghelden ende vercoepen moet.
Het is idel te begheren lanc te leven, ende Vanitas est, longam vitam optare, et de
om die doechden soe luttel te sorghen, bona vita parum curare.
Och het is sorchelijc met ghenoechten in Vanitas est, praesentem vitam solum
desen tijt te leven sonder achter dragen attendere: et quae futura sunt, non
praevidere.
te hebben van gods oordele.
Vanitas est diligere quod cum omni
celeritate transit et illic non festinare, ubi
sempiternum gaudium manet.
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4. Solomon seit: dat oghe en wort niet
4. Memento illius frequenter proverbii:
versaet van sien, noch die oren van
quia non satiatur oculus visu, nec auris
hoeren; ende daer dijn herte te trecken impletur auditu.
van alle eertschen dinghen die sienlijc
ende verganckelijk sijn; ende keert dij
totten onsienlijc en ewighe dinghen; want
alle die ghene die hier volghen haer
sinlicheit, die verliesen gods gracie ende
ontreijnen haer consciencie.
Stude ergo cor tuum ab amore visibilium
abstrahere, et ad invisibilia te transferre.
Nam sequentes suam sensualitatem,
maculant conscientiam, et perdunt Dei
gratiam.
Ons handschrift gaat voort aldus:
S. Gregorius seit: der gherechter liede leuen en wort niet verbernt
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om die vlamme der achter clappers, mer is noch enich doren der sunden in hem, die
wort verbernt; want Abel en mach niet comen, ten sij ouermits Caijns quaetheit; eest
dat wi orconde hebben in onser herten ende inden hemel; laet hem buijten spreken
al dat quaet dat sij wíllen. Wat doen die achter sprekers anders dan dat sij blasen
inden wijnt ende stieuen die asschen in haerder selfs oghen. Iob seit: soe wie den
wijnt ontsiet, op hem sal den sneu comen. Senica seit: noch en sij dij niet salich eest
dat die scheeren der menschen dij niet besproten hebben. Weest altijt blijde van
binnen ende vecht met ghenoechten, want dat niet en suert en suet niet.

II
Goede leringhe.

De Imitatione christi, Lib. 1, cap. XX

Laudabile est homini religioso, raro foras
Het is enen ghesteliken mensche seer
lovelijc dat hij selden wt gaan ende scuwe ire, fugere videri, nolle etiam homines
die menschen, ende van nem niet ghesien videre.
te wesen.
7. Wat wilt ghi sien dat niet gheorloft en 7. Quid vis videre, quod non licet habere?
is te hebben. Die werelt vergaet ende alle Transit mundus, et concupiscentìa ejus.
haer begherten.
Bijwilen begheret die sinlicheit ende
wtwaert te wandelen ende te spacijeren;
mer als die tijt gheleden is, wat brinct sij
daer af weder dan swaarheit inder
consciencien ende een verstroeringhe
inder herten.

Trahunt desideria sensualitatis ad
spatiandum; sed cum hora transierit, quid
nisi gravitatem conscientiae, et cordis
dispersionem reportas?

Lichtelike wt gaen maect een droeue
Laetus exitus, tristem saepe reditum parit;
weder keren; ende des avens langhe
et laeta vigilia serotina triste mane facit.
waken maect een droeuen nuchten oft een
drueue vroech op staen.
Also eest met alre vleeschliken blijschap; Sic omne carnale gaudium blande intrat,
sij gaet sueterlijc in, mer int eijnde maect sed in fine mordet et perimit.
sij bitterheit ende drucke.
Wat moechstu anders waer sien dattu hier Quid potes alibi videre, quod hic non
niet en sietse. Siet hemel ende erde, ende vides? Ecce coelum, et terra, et omnia
alle elementen; want hier af sijn alle
elementa; nam ex istis omnia sunt facta.
dinghen gemaect.
8. Wat moechstu anders waer sien, dat
langhe mach onder die sonne dueren.

8. Quid potes alicubi videre, quod diu
potest sub sole permanere?

Du wanes licht dattu dij sult versaden,
mer dat en mach niet sien.

Credis te forsitan satiari, sed non poteris
pertingere.
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Ofstu alledat saghes dat inder werelt is, Si cuncta videres praesentia, quid esset
wat waert anders dan een ijdel ghesichte. nisi visio vana?
Ons handschrift gaat voort:
Doen onse heer liele aie enghelen inden hemel, vercoer hi een nuwe gheselschap
inder eerde. Iheronimus rechte voert: doen die gods soen wten hemel ghegaen was
inder eerden, doen maecte hi hem selven een nuwe ghesinne inder werelt. Ende alsoe
hi achter hadde ghelaten hemelsche enghelen, soe

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

369
vercreech hi hem selven hier beneden eertsche enghelen, op dat hi aenghebeet woert
inden hemel vander enghelen, dat hi oec enghelen soude hebben inder eerde. Ende
den ghenen die hem selven al willens onvruchtbaer maken om gods wille, beloefde
hi dat rike gods, ende seide: diet ontfanghen mach, die ontfaet.

III.
Merkwaardig is in de samenspraak die volgt, tusschen den ‘Dienaer’ en de ‘Wijsheit’,
dat het begin ervan het begin uitmaakt des XLIe kapittels, IIIe Boek der Navolging,
en dat daarna terstond het eerste beginsel des LVIIe kapittels, zelfde Boek, daarop
voortgaat, bijna tot op het einde toe. Dan wordt de samenspraak voortgezet, maar
van dit uitbreidsel vinden wij nergens een brokstuk dat er gansch op passen kan.
Nochtans, hier en daar, herinnert de zin dien van sommige plaatsen van Thomas à
Kempis. Ziehier de
Samenspraak tusschen den ‘Dienaer’ De Imitatione Christi, Lib. III, Cap.
en de ‘Wijsheid’.
XLI.
(1). Soene mijn, en wil di niet aen trecken
sietstu ander man werden verhaven ende
gheert ende du werdes versmaat van allen
man. Heffe dijn herte hoeghe te mij inden
hemel ende di en sal niet swaer wesen.

1. Fili, noli tibi attrahere, si videas alios
honorari et elevari, te autem despici et
humiliari. Erige cor tuum ad me in
coelum, et non contristabit te contemptus
hominum in terris.
Lib. III, cap. LVII:

(1). Mij ghelieft meer ghedoechsamheit 1. Fili, magis placent mihi patientia et
in contrarie dinghen, dan veel
humilitas in adversis, quam multa
troestinghen en deuocie in gheluckinghen consolatio et devotio in prosperis.
dinghen.
Waer om bedroeuen di cleijne dinghen
ieghens di ghedaen

Ut quid te contristat parvum factum
contra te dictum?

Al hadt meerder gheweest, ghi en souter
Billix niet om hebben beruert gheweest.
Mer nu laet lijden; ten is dat ierste niet
uws, nochten salt leste niet wesen, leuestu
langhe.

Si amplius fuisset, commoveri non
debuisses. Sed nunc permitte transire;
non est primum, nec novum; nec ultimum
erit, si diu vixeris.

Du connes alte wel enen anderen sterken Satis virilis es, quam diu nil obviat
adversi.
met worden; mer alst comt tot dijnre
doeren een haestighe tribulaci, so
gebrekestu seluer van rade en stercheit.
Dan sijn vergheten alle die exempelen
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ende gheesteliken woerde daer du dander
mede pleghes te stercken.
Bene etiam consulis, et alios nosti
roborare verbis; sed cum ad januam tuam
venit repentina tribulatio deficis consilio
et ro bore.
Merct dijn grote broesheit, die du dicwijl Attende magnam fragilitatem tuam, quam
vindes in cleijnder ieghenheit; nochtans saepius experiris in modicis objectis:
dat dicke al gheschiet om dijn selicheit. tamen pro salute tua ista fiunt, cum haec
et similia contingunt.
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(2).

2. Pone, ut melius nosti, ex corde; et si te
tetigit, non tamen dejiciat, nec diu
implicet.

En moghestu niet blijdelijc lijden setten Ad minus sustine patienter, si non potes
die daer op, dattu ten minsten
gandenter.
ghedoechsamlijc lijdes, ende en laat niet
ongheordineers wt dinen monde gaan.
Etiam si minus libenter audis, et
indignationem sentis, reprime te, nec
patiaris aliquid inordinatum ex ore tuo
exire, unde parvuli scandalizentur.
Cito conquiescet commotio excitata, et
dolor internus revertente dulcorabitur
gratia.
Adhuc vivo ego, dicit Dominus, juvare te
paratus, et solito amplius consolari: si
confisus fueris mihi, et devote
invocaveris.
(3). Wes groot van moede ende en pijn di 3. Animaequior esto, et ad majorem
te meer tot gedoechsamheit te comen,
susunentiam accingere.
ende wes daer om niet alte broken al
vueles du di dic in tribulacien ende
swaerlijc ghetenteert.
Non est totum frustratum, si te saepius
percipis tribulatum, vel graviter tentatum.
Du bist vleeschs ende gheen inghel.

Homo es, et non Deus: caro es, non
Angelus.

Hoe soude ghi altijt in enen punten van
doechden moeghen gheblijuen, als dat
den inghelen ghebrac inden hemel, den
ierste man inden paradijse.

Quomodo tu posses semper in codem
statu virtutis permanere, quando hoc
defuit Angelo in coelo, et primo homini
in paradiso?

Ic bin die di drueueghe opheffe ende ic
kinne haer cracht. (Dese samenspraak
gaat voort).

Ego sum qui moerentes erigo sospitate:
et suam cognoscentes infirmitatem, ad
meam proveho divinitatem.

Die dienaer sprac:
Here, die wil hebdi mij ghesect van den ewighen leven ende mij daer toe
ghenoedet. Segghe mij den naesten wech te di te comen.
Die ewighe wijsheit antwoerde:
Des weghes sal di verdrieten, want hi es scerp af te spreken, ende noch
scherper te gaen.
Die dienaer:
O mijnliker here, segghet mij doch van dien weghe, licht ic ginghen.
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Die wijsheit:
Lijden is die naesten wech, want sonder lijden en quam noet man int ewighe
leuen. Sij hebben ummer geleden in den vleesche oft in den gheeste. Inden
vleeschs hebben sij geleden pijn, passie, versmaetheit van valsche tonghen
en verkeerden man. Dits den loop van buijten van menighen zeligen man.
Dat lijden van bijnnen dat sijn quade becoringhen, quade inuallen van
grouen sunden die sij noede dincken of doen souden, daerse die duuel
mede quelt, daer sij oec in verdienen. Want wederstaen ende weder
vechtende, wat sunden dat sijn, soe verdient men groeten loen van god.
Want soe der slach crechteliker ghegheuen wort, alsoe veel rijkeliker als
der strijt ghedaan is, wort der loen op ghehoept. Want wie veel beelden
der becoringhen datter duuel in u op richt als hi die stat der herten niet en
behilt daer die gheloeuen in woent, soe wort hi wt ghestoeten. Dats te
segghen, als hi stat der herte niet en hielt bij quade consenten der sunden.
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Die dienaer:
Ic bin herde zeer verueert soude ic desen nach allene gaen, soe duchte ic
voer vallen, want des lijdens is veel dat die goede gheleden hebben.
Die wijsheit:
Die mij manlijc volghen doer alle verdriet, dien helpe ic draghen; al vallen
sij, sij en quetsen hun niet, want ic steke mijn hant daer onder hun.
Die dienaer sprac.
Soe en eest gheen wonder dat sij vast voert gaan. Mer ic soude noch gherne
weten welck dij vrmden sijn, want het schijnt dattu mij lief hebt ende doch
bistu selden bij mij.
Die wijsheit:
Ic come selden op dattu mij met begheerten suekes. Want dat met arberde
wort vercreghen, dat wort oec met mijnnen beseten. Ic loepe oec weder
wech op dattu in gheender houerdien en valt.
Die dienaer:
Mocht ic ijemant claghen den rouwe den ic in mijnder herten draghe; mij
docht dat ic ontbonden waer.
Doen antwoerde die wijsheit:
Soe langhe als du anders troest suekes dan aen mij, soe suldi dicwil
onghetroest ende bedroeft blijuen. Want die werelt loent met sueren. Daer
om, losse dijn herte van allen die daer te pande voer steet, van allen mijnnen
ende neijghinghe der creaturen; want sal ic daer bijnnen comen, soe moet
van noede die creature wt.
Die dienaer sprac:
Ic en weet niet segghen, dijn woerde sijn scherp, ende dijn weghe sijn
swaer te wandelen den onbekinden man.
Die wijsheit:
Ghi wilt alle urs wils ghebruijken ende ghemaeck, ende niet gheschonden
wesen, ende dan te hemelrijc comen om een wenich couden pater noster
te spreken.
Die dienaer:
Ic en weet hoe u te dancke dienen, want u al niet en behaecht dat ic doe;
u last is soe swaer dat die xde cume staen blijft in uwen dienst.
Die wijsheit:
Dits al u schout, dat moechdi in dri dinghen prueuen. Dat ierste, want dijn
vleeschs traech is, daerom dunck u allen dinghen swaer wesen. Dat ander,
wantstu in quaetheit sijd ghewint, daerom en condi mijn ghewoenten niet
gheleren. Dat derde, want ghi onreijn sijt van bijnnen, daerom en smaken
u mijn doechden niet, ende daerom suldi langhe buijten den weghe der
doechden blijuen; daerom duncken u mijn weghe swaer. Waendi dat ic
niet dat letsel en weet van bijnnen. Ghi schelt gheerne ander man, mer
noede werdi berespt of gheleert, want al u dinck duncket u recht wesen.
Dat is ummer wel een iamerlijc dinck ende blintheit dat ghi wilt immer
van enen anderen dat hi sij nae dinen wille ende behaghen. Ende ghi en
moecht noch en cont u selven niet ghehebben als ghi gherne waert. En
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weghe niemans ghebreck groet of ghi wilt dat ic u ghebreken niet swaer
en weghe.
Die dienaer:
Nu weet ic ende bekinne dat ghi mi beter bekint dan ic mij seluer doen,
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want ghi hebt metten oghen der wijsheit alle mijn crachten doer ghesien
ende mij op mij seluen ghewijst, soe dat ic kinne dat alle mijn schout is.
O mijn he [re], waer ic nu op een velt dat ic luijde schreijen en mesbaren
mocht, om mijnen verloren tijt! O ewighe weisheit, ic waende dat ic had
gheweest dijn vrint, mer nu ic mij wel besien, soe en derue ic mijn oghen
niet opslaen, want ic di soe rechtuerdich kinne.
Die ewighe wijsheit sprac:
En twijuelt niet, ic bin die ghewardighe god. Ic bin beraet di tonfaen ende
ic wil dij meer gheuen dan du moeghes bidden. En hadde ic dij oec niet
onthouden met mijne ghenaden in dinen sunden, die eerde di langhe
verslonden. Ic hebdi soe lief of niet meer man en waren dan du. Ende ic
om di alleen waer ghestoruen. Daerom comt te mij ende en twiuelt niet;
die scat mijnder bermherticheit is opghedaen dij tonfaen. Hout van mij
dat ic dij leer; weest gherne alleen, soe sijdi onuerbeelt. Hoedet u van
roekeloese woerden ende sprect van temeliken dinghen. Weest moetsam,
reijne, rechtuerdich ende oetmoedich, vreedsam ende verduldich.
Die dienaer sprac:
O of ic dit al mijn daghen gheweest hadde, soe had ic vercreghen dat mij
noch dier sal wesen, want ic vinde soe veel hinders in die creatueren.
Die wijsheit:
Cruijpe in mijn wonden, daer suldi werden ghetroest ende gheleert wat
mijn willle is.
Die dienaer:
Een dinck doet mij alte wee in mijn herte. Dattu dine vrinden soe veel
onuerdiens lijdens laet toecomen; want ic sie, waren sij ghern rijck du
maectse erm; sijn sij ghesont, du maecse sieck; hebben sij eenich toeuerlaet
op vrinden, du laetse steruen of vianden werden met valschen tonghen of
ander verkeertheit; dit verwondert mij.
Die wijsheit:
En laet di dit niet verwonderen; eer mijn vrinden gheen lijden en hadden,
haer selfs doechden souden eer lijden werden. Die mijn vrinden sijn, selen
moeten veel smadelike woeiden hoeren. Ic pleghe mijnen vrinden die strate
met dornen te stroijen op dat sij mij niet ontlopen en souden. Want en
hadden sij gheen lijden, sij souden mijnder dicwil vergheten. Ghi sult oec
weten dat ic mijn liefste vrinden met dese iiij punten pleghe te begauen.
Dat ierste is: sij sullen cranck wesen inder natuere. Dat ander: lijflijc behulp
sullen sij cleijn hebben. Dat iij: alt goet dat sij doen woert in erghe ghekeert.
Dat iiij: wanneer sij alreliefste troost van mij hadden, soe keer ic mij van
hun of icse niet en kinde.
Die dienaer:
O here, daer om heb ic wel gheseet dat ghi luttel vrinden hebt, dat ghi hun
soe haert sijt; want doet ghi dit uwen vrinden, wat soudi uwen vianden
dan doen?
Die wijsheit seit:
In iiij manieren wil ic u bewijsen datse mij mijn vader alle gaf. Ic hadde
die cleijnste natuer die ye man hadde; daer in lede ic alle ghebreckelijcheit
der natueren. Dat ander, wat ic goeds dede, dat waert al in quade gekeert,
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niet alleen van mijnen viande, maer oec van mijnen vrinden. Ic hinct oec
bloet aenden cruce, sonder enighe hulpe der godheit, nochtans en was sij
nije van mij.
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Die dienaer:
Ach erme! soe hebbe ic langhe gedoelt, want ic waendedi met lachen ende
boerden, ende in weelde mijns lichaems gheuonden hebben; mer nu ghevoel
ic dat die naeste wech ende die edelste is die wech des lijdens, al heb ict
dic ghenomen herde noede ende ontlijtsam gheweest. Het is mij leet. Van
drierhande lijden heb ik somwijl vernomen. Dat ierste is van verdienden
lijden; dat ander van onverdienden lijden. Dat iij is van inwendighen lijden.
Die wijsheit:
Ic en weet niet; tu meijnt, al hebdijt onverdient, du moeghes oec wel
verdient hebben met dinen ouden sunde; al hebst uijt ghebiecht, hier om
maecht wel verdienlijc heiten.
Die dienaer:
O here, ic en weet niet beters dan ic u mijnen rugghe biede ende kere, ende
slaet mij soe langhe als dijn grondeloese bermherticheit lijden mach. Gheeft
mij wat ghi wilt, ende verleent mij mijnnen en verduldicheit. Ghi hebt mij
zeer gheschouden dat ic sprac van onuerdienden lijden. Ic soude nochtans
gherne weten van dien inwindighen lijden, ende dat moet ic di nochtans
claghen; mij is dicwijls soe wee te moede inder bijnnenster mijns herten,
om dattu mij soe cout lates van ghenaden; ende ic die gherne dienen soude,
ende niet en can. Ic soude ghern mijn sunden ende quade zeden weder
staen, mer ic en heb die cracht noch die hulpe niet. Ic schreijde oec gherne
om mijn misdaet ende du lates mij soe dorre, recht of du mijns vergheten
hadt. Och en sal ic dij dit niet claghen, wien mach ic bat bidden dan die
ghetrouwe vrint ende mijn verloeser?
Die wijsheit sprac:
Bistu dit noetuerstighe man, soe bin ic die ghenadighe rijke god. En twiuelt
niet wanneer du gherne schrijes ende niet en conste, ende gherne tquade
weder stondes, ende ghern gaues ende niet en hebt. In allen desen wil ic
dijn meijninghe aensien. Ik bin toch die ewighe wijsheit dien niet verhoelen
en is. Ik sal di loenen nae dinen goeden wil. Ic bin die niemant bedrieghen
en mach, ic en sal oec niemant bedrieghen.
Die dienaer:
Ic was bij na gheuallen voer die voeten dijnre goetheit, ende ic bidde dattu
mij, coude man, wilt verleenen een voncke dijnre mijnnen, op dat gheen
let aen mij en bliue, het en heb enich gheuoelen van di. Ende verleent mij
dij na te volghen in alder verduldicheit.
Die wijsheit:
Wildi mijnder hoegher ghenaden ghebruijken die du begheert hebt? Soe
leert mijns lijdens ierst gheuoelen, want mijn lijden is een wech daer du
mede totten smake gheraken sult. Ende soe ghi meer in mijn lijden wandelt,
soe u lijden licht wesen sal. Mer wilde mijn lijden te rechte smaken, soe
pijnt u een reijn herte te hebben.
Die dienaar:
O ewighe wijsheit, hoe sal ic weten of mijn herte reijn sij?
Die wijsheit:
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Gheuoelstu suverheit in dinen ghedachten? Vinstu waerheit in dinen
woerden? Vindi gherechticheit in dienen werken? Hoerdi noede sundighe
woerden? Sije di noede sundighe werken, soe sijdi reijne ende recht van
herte. Pellem pelle.
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Salomon seit: en waer dat sake dat een man had dat hi beschreijde, die
menschelijc natuer soude haer teghen god verheffen. Amen.
Hebben ooit de Gersonisten iets dergelijks kunnen aanbrengen? Conclusum est
contra.... Gersonistas, zouden wij met den H. Thomas van Aquinen uitroepen, indien
het nog niet zonneklaar, en onla ngs hier ook in de Dietsche Warande (1896, bl.
264-289) door Doctor F.X. Kraus, bewezen was geweest dat Thomas à Kempis, deels
de schrijver, deels de verzamelaar der Navolging moet genoemd worden.
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Dichtkunst, letteren.
De wekkerin des Levens
door Emanuel Hiel.
DE wekkerin des levens straalt ten oosten,
De wekkerin des levens lacht in rozen,
Ze zoent een schoone slaapster om te troosten
Haar liefdeleed, tot dezer wangen blozen,
Als morgendschemer, tusschen hare lokken
Blaauw-zwart, omgolvend haren blanken boezem.
En waren niet heur wangen saamgetrokken
Zoo droef, als 't mondje, dat als leeljenbloesem
Goed geurt.. Nooit zou men blijder diep beschouwen
Een liever wezen.
't Zonnelicht stijgt hooger
En glijdt gloedglinstrend, schenkend teer vertrouwen
De schoone slaapster.
't Zonnelicht stijgt hooger,
Straalt open heur blauwe oogen, die vol tranen,
Als paarlen blikkren, in heur iris-schoonheid...
Ze dwalen rond, als zoeken ze te banen
Een weg, waar warme liefde zich ten toon spreidt.
Zij murmelt ingetogen, als een duifjen teeder:
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‘Ten hemel keert de reine ziele weder,
Moest ik door wanhoop diep ellendig sterven,
o, Daalde dan een engel bij mij neder,
Ik zou de liefde en 't leven weer verwerven.’
Zij zweeg en dacht: Ja, liefde is eeuwig frisch,
Want zij gevoelt, wat rein en hemelsch is
Een liefdebane zoekt ze!.. wee, verlaten
Lijdt ze op het ledekant. En toch ze minde
Met ganscher ziele, hem, den valschgezinde.
Ze mint hem nog! - o Kon zij hem thans haten!
Zoo is het lot: men ziet de braafsten bloeden,
En nooit erkent het blind fortuin de goeden!
Zoo is het lot: ze worden soms verkozen,
Hen, die schijnminnen, als de trouweloozen.
Ze mint hem nog.. zij denkt nooit aan de boozen!
Ze ziet in haar verleden niets dan goedheid,
Toen zij hem alles schonk, wat zij kon schenken,
De lentejeugd, de lentevreugd, vol zoetheid,
Maar zonder maagdeneer of deugd te krenken...
Doch in de wereld lastren klapperstongen,
En menig liedje werd op haar gezongen.

Straatliedje.
Kom, lieve Jeannette, kom spelen in 't kruid,
De bloeme gaat open, het vogelken fluit.
Kom, lieve Jeannette, ter herberg en klink,
Ja, drink als uw vrijer, zoo dapper en flink.
Kom, lieve Jeannette, gezwind naar den wals.
En hang aan den vrijer betoovrend en malsch.
Kom, lieve Jeannette, te wandlen, bij nacht,
In 't donker is 't, dat men 't zekerste lacht.
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De lieve Jeannette trok overal heen.
Thans zit ze te huis, met den blok aan heur been.
Te huis zit ze thans, en haar vrijer verdween,
Te huis zit ze thans, met heur somber geween.
Het is voorbij! - wanneer de maagd laat plukken
Haar reine faam! haar naam, wee, laat bevlekken,
Helaas, dan komen ramp en nood haar drukken....
En nergends kan ze nog haar eere wekken!
Die eere ligt geploft in 't graf als lood,
Die eere slaapt, maar in den slaap der dood.
Het is voorbij! - En schoon ze blijft beminnen,
Nog hoort ze 's vaders vloek, zijn dwaas verdoemen..
Ze ziet de moeder, treurig, dol van zinnen,
Allengskens sterven... Ja, ze dorst geen bloemen,
Ach, strooien op haar moeders graf. - Het weenen
Gaf heur niet de arme moeder zeegnend weder,
Het weenen joeg des vaders vloek niet henen;
Het weenen bracht niet haar verleider weder...
Schoon haar verlangen reiner wordt en breeder,
Ach, neen, heur tranen lokken hem niet weder.
Wat is er in de vrouw? Wat in heur leven,
Dat niet in liefde gloeit, gelijk in stormen
De vlam? - als zonnestralen, die doorzweven
Den starrendans in duizendkleurge vormen?
Zoo spelen zielgevoelens door 't gemoed der vrouw.
Zoo draagt zij eindloos liefde, zelfs in ramp en rouw,
Geheimnisvol wordt liefde nooit versmacht,
In elke vrouw geheimnisvol de moeder lacht,
Geheimnisvol wordt steeds naar 't kind getracht.
Ach, in haar herte klonk een wanhoopsklacht.
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Klacht
Voort is mijn lief, mijn lief is voort,
Hij ging om andren valsch te minnen;
Ach, schoon hij heeft mijn hert vermoord,
Hij drijft gedurig door mijn zinnen.
o, Valt weldra het loover af,
't Zal dwarlen op mijn eenzaam graf...
Terwijl de winden angstig weenen:
De valschaard is voor immer henen.
Gij ziet hem nimmermeer!
Verslenst is mijner ziele bloem,
o, Laat mij, Heere, laat mij sterven,
Schoon ik mijn eigen wee verdoem,
Ik kan niet zijne liefde derven.
'k Wil vluchten in het aklig woud,
Der wilde dieren oponthoud...
Maar 'k lig hier op mijn bed geklonken,
In wanhoop, als ter hel verzonken.
Ik zie hem nimmermeer!
'k Ben meuschenschuw, ja, menschenschuw,
Ik vlucht hun tergend medelijden...
En handlen zij met mij soms ruw,
O God, 'k verdien hun wreed kastijden.
Schoon ik hen nooit iets heb misdaan...
O, kon ik in mijn leed vergaan!
Waar kan ons toch de liefde brengen?
'k Voel mij door haar de ziel verzengen.
Ik zie hem nimmermeer!
Vergramd en kon zij toch niet zijn. Der zonden
Bewust, verliet ze zich op Gods genade,
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En lag ter lijdensponde laf gebonden.
o, Kwam heur valsche minnaar thans te stade!
Maar neen, hij liet ze gansch alleen, alleen...
Op hare peluw dreef haar droef geween.
Terwijl hare oogen blonken, met het gloeiend
Doortintlend vuur der onverzaadbre liefde,
Verhief zich suisend zoet gezang, dat boeiend
En hert en geest, verjoeg hetgeen haar griefde:
Ze luistert diep, vervalt in droom, en bevend
Verdwaalt heur ziel, alsof ze in liefde levend
Een brave moeder wierd. - Een wezen,
Door Godes edelmoed steeds uitgelezen.

Moederzang.
Wat kan hier als de moeder minnen,
Ofschoon getergd door angst en pijn?
't Zingt in de ziel, 't zingt in de zinnen:
Ja, moeder zijn is zalig zijn.
Wel mogen zonnestralen gloeien,
Verjagen 't akelige zwert;
Doch niets kan hier zoo krachtig boeien,
Dan 't malsche milde moederhert.
Ze mint den man, ze mint den gade,
Ze mint de kindren lief nog meer,
Haar zorgen komen nooit te spade,
Maar onverpoosd, zoo snel als teêr...
En heeft ze 't kindervolk gewiegeld
Aan hare borst, de levensbron;
Zij heeft in Godvrucht zich gespiegeld,
En schiep door God, hetgeen ze kon.
Waar zielen treuren, wee, verwelken,
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Waar blinden dwalen in den nood,
Waar kranken drinken alsemkelken,
Waar stervers snakken naar de dood...
Daar wekt de moeder, met heur tranen,
Het leven op, als 't lentegroen...
Daar wekt ze met haar zoet vermanen
Het leven op, met lach en zoen.
En zoenen streelden zacht de bleeke wangen
Der arme lijderin. - Het was of rozen
Op hare wangen bloeiden... Vol verlangen
Keek ze op, gekluisterd door het minnekozen,
Gelijk een kind dat frisch ontwaakt.
Heur oogen
Versmolten in de liefdevolle blikken
Van eene moeder, voor haar neergebogen...
Zoo schoon als zij, zoo slank als zij, zoo zoet als zij,
Maar reiner, milder, vol van teeder medelij...
Ai, de arme boeterin begon te snikken....
De moeder wischt heur tranen, zegt zoo blij:
‘Verduldig is de liefde, zacht en vreugdig!
Niet onbermhertig, vol met trots en waan;
Ze dwaalt niet, toont zich altijd frisch en jeugdig,
Verbittert niet, al stort ze traan op traan.
Verdragen, diep gelooven, hemelsch hopen,
Is gansch heur handlen, met 't geweten open.’
Dan keek zij haar stil troostend aan en lachte zoet,
De lijderin getroffen voelt ontlast 't gemoed.
Ze richt zich op, en juicht met englenstemme:
‘Gij, eedle, redt mij uit de doodsche klemme!
Gij, eedle moeder, gij hebt mij genezen,
Ik ben verrezen, door de deugd verrezen!
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O, Heere God, wil mij genadig wezen:
'k Zal eeuwig minnen, maar God vreezen tevens...
O, Moeder dank! - Gij, wekkerin des levens’
De zonne blonk en in der schoonheids armen
Lag eene moeder, schenkend rein erbarmen,
Door hare kindermin aan de arme zondarin.
De zonne blonk, de wekkerin des levens!
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Boekenkennis.
Graf- en gedenkschriften der stad Dendermonde uitgegeven door J. BROECKAERT,
Dendermonde, A. De Schepper-Philips, 1896, groot in 4o van 248 bladz. met 32
platen buiten tekst.
Des schrijvers doel is, met het oog op het bijzonder belang dezer oude
gedenkschriften, hen door den druk op te nemen. Daar een groot deel dezer
grafschriften en sieraden reeds door den tijd zijn verdwenen, wenscht de schrijver
des te meer het overige voor de toekomst te bewaren. Hij geeft als bronnen: een
handschrift van Pr. van Duyse, hetwelk niet min dan 250 grafschriften bevat; een
handschrift van het archief der O.-L.-Vrouwenkerk; eene kopij der grafschriften
opgenomen in 1785 door den notaris van Bockxstal; eene verzameling van A.-L. van
Hoorebeke, alsook nog vier verzamelingen, van handschriften, een van kanunnik
Hellin (2e helft der verledene eeuw), en drie naamlooze. Een der laatste, om zijnen
ouderdom het belangrijkste, is in het bezit van C. Gailliard.
De opschriften der steenen zijn zoo goed mogelijk gerangschikt, gelijk zij zich in
1786 voordeden; sedert dien is de kerkvloer verlegd.
Wat de verdeeling en stoffeering der kerk aangaat, zie men de studie van P.-G.
De Maerschalck, opgenomen in de Gedenkschriften van den Oudheidskundigen kring
der stad en des voormaligen Lands van Dendermonde.
Behalve de grafsteenen der in Dendermonde bestaande kerken, heeft de schrijver
ook die van vroeger aldaar bestaande kloosters, die van het begijnhof, van het gasthuis
en die der kerk van St-Gillis medegedeeld.
Hoofdstuk I bevat de grafschriften der O.-L.-Vrouwenkerk, 411 in getal, II, die
van het begijnhof, III, die der Brigittinen, IV, die der Capucijnen, V, der Augustijnen,
VI, der Carmelieten, VII, van St-Blasius-hospitaal, VIII, St-Gilliskerk, IX, verschillige
opschriften op woningen, klokken, beelden enz.
Hierop volgt eene zeer nuttige tafel der familienamen, welke op de verschillende
steenen voorkomen; de afbeelding der O.-L.-Vrouwenkerk met het grondplan; behalve
de eigenlijke grondsteenen en een groot aantal familiewapens op steen uitgevoerd
door C. t'Felt.
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Wij voegen hierbij alleen nog aan, dat bij vroegere gelegenheid Dr P.
Alberdingk-Thijm in Het Belfort reeds zijne meening heeft gezegd, omtrent het
gebruik der grafsteenen, die in den kerkvloer gemetseld zijn. Deze hebben de
bestemming om de geloovigen bij het intreden der kerk, de oogen nederslaande, aan
het verblijf der gestorvenen te herinneren en tot het gebed daarvoor op te wekken.
Wij komen derhalve hierop niet uitvoerig terug.
Al diegenen, welke verstaan hoezeer zulke inschriften bijdragen tot de volks- en
zedegeschiedenis, zullen den schrijver dankbaar wezen voor de zorg en moeite aan
dit keurige werk besteed en aan den Oudheidskundigen kring der stad en des
voormaligen Lands van Dendermonde, die den opsteller tot zijn werk heeft
aangemoedigd en ondersteund. Dit schoone boekdeel is no 7 van de Buitengewone
uitgaven van dit gezelschap; wij wenschen daaraan de welverdiende algemeene
verspreiding toe.
V.K.
Middellijk Daderschap. Academisch proefschrift door J.L.F.H. GEELEN.
Vóór 1880 was in Noord-Nederland op het gebied der strafrechtswetenschap sedert
vele jaren niet zeer veel uitgegeven. De oorzaak daarvan lag zeker in de eerste plaats
bij den ellendigen toestand, waarin tot dusver het stellige strafrecht verkeerde. Nog
steeds toch waren de meeste bepalingen van het met den Nederlandschen volksaard
volstrekt niet strookende Napoleontische Wetboek van strafrecht van 1810
gehandhaafd gebleven. Wèl had men achtereenvolgens door tal van bijzondere wetten
gepoogd dit wetboek wat meer voor Nederlandsche toestanden gepast te maken.
Maar hoezeer enkele vrij diep ingrijpende veranderingen eene wezenlijke verbetering
mochten tot stand brengen, toch was en bleef de Nederlandsche strafwetgeving een
echt lap- en knoeiwerk. Geen wonder dan ook dat de rechtsgeleerden weinig
opgewektheid gevoelden om zich aan de studie van het strafrecht te gaan wijden.
Toen echter het ontwerp van het nieuwe wetboek van strafrecht in behandeling
kwam, verdween als bij tooverslag die onverschilligheid voor dit zoo belangrijke
deel van het recht, dat wellicht dieper dan eenig ander, in de ziel, in het wezen van
een volk ingrijpt. Nog vóór de uitvoering van het Wetboek - 1 September 1886 verschenen dan ook tal van hoogst belangrijke opstellen in de Nederlandsche
rechtsgeleerde tijdschriften en werd herhaaldelijk de eene of andere bepaling uit het
wetboek tot onderwerp van academische proefschriften gekozen. Het kon niet anders
of met het in werking treden van het strafwetboek zou het aantal academische
proefschriften, aan het behandelen van strafrechtelijke vraagstukken gewijd, nog
aanzienlijk vermeerderen. Bij deze soort van proefschriften was, zooal, herhaaldelijk
in rechtstijdschriften terecht werd opgemerkt, meer eigen studie, meer zelfstandig
onderzoek dan hij de meeste andere waar te nemen. Daarvan levert het hier
aangekondigde werk een treffend voorbeeld.
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Alvorens over den inhoud van het proefschrift te spreken, zal het wellicht niet
overbodig wezen een woord te zeggen over hetgeen door den schrijver met de
uitdrukking middellijk daderschap wordt bedoeld. Onder middellijk daderschap
wordt door hem verstaan de handeling van hem, die een strafbaar feit pleegt, niet
persoonlijk, maar door tusschenkomst van een ander, als werktuig in zijne hand,
wanneer de andere wegens de onwetendheid, waarin hij verkeert, de dwaling, waarin
hij is gebracht of het geweld, waarvoor hij zwicht, handelt zonder opzet, schuld of
toerekenbaarheid. Middellijk daderschap is dus hetzelfde als hetgeen in art. 47 van
het Wetboek van strafrecht met de woorden doen plegen wordt uitgedrukt.
Na eenige inleidende beschouwingen behandelt de schrijver de onder het beheer
van het oude strafwetboek heerschende opvatting over middellijk daderschap. In het
derde hoofdstuk zet hij het dogmatisch begrip van dit daderschap uiteen, vooral met
het oog op hetgeen daaromtrent door de Duitsche criminalisten wordt geleerd. Het
vierde hoofdstuk - zeker het belangrijkste - is gewijd aan de verklaring van het ‘doen
plegen’ in art. 47 van het Wetboek van straf en eindelijk wordt in een laatste hoofdstuk
gehandeld over de wijze, waarop het besproken onderwerp eigenlijk door de wet zou
behooren te worden geregeld. Bij deze beschouwingen treden de heldere rechtszin
en de scherpe opmerkingsgave van den schrijver het meest op den voorgrond. De
aangename indruk, dien het lezen van dit alleszins degelijk proefschrift teweegbrengt,
wordt daarenboven niet weinig verhoogd door de zuivere, onberispelijke taal, waarin
het is gesteld.
J.O.
Portretten van Joost van den Vondel, door JOZEF ALBERDINGK THIJM. Amsterdam,
C.L. van Langenhuysen, 1895.
't Is eene goede gedachte van den uitgever deze ‘Portretten’ in kleinere, schoone,
volledige uitgave te herdrukken.
Er zijn tegenwoordig nog al geschiedschrijvers der letterkunde onder ons, doch
velen ontbreekt de kunstgave, om sprekende beelden uit hun onderwerp te maken.
Jozef Alberdingk Thijm vereenigt hier den kunstgeest aan de wetenschap tot een
schilderachtig beeld, wat tot hart en hoofd spreekt en een blijvenden indruk maakt.
Een historische roman, of een romantische historie (anders een leelijk woord!)
kan alleen door eenen meester in 't vak zoo geschreven worden, dat daardoor aan de
eischen der geschiedenis in alle opzichten is voldaan; want allerlei kunde moet
datgene aanvullen waarbij ons de geschiedenis in den steek laat.
Het is oneindig gemakkelijker eene ongekleede, onversierde geschiedenis te
schrijven, waaraan de dichterlijke verbeelding geen deel neemt dan een WAARACHTIG
BEELD VAN EEN TIJDPERK met bijzonderheden, die geput zijn uit eene buitengewone
kennis van menschen en toestanden, kleeding, dagelijksch leven, enz., enz.
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Zulk een levendig beeld van Vondel en zijne omgeving heeft Jozef Alb. Th. hier
geleverd.
Na de lezing van dit boek, hetwelk natuurlijk eene zekere gemeenzaamheid met
's dichters werken en omgeving veronderstelt, zal men ook langzamerhand tot het
inzicht komen hoe dwaas het schermen is met het woord M u l d e r k r i n g .
‘Muiderkring, Muiderkring!’ als of het eene oase was in de woestenij der
samenleving van de kunstenaars, geleerden en kunsthef. hebbers der 17e eeuw.
Jan ten Brink heeft eens een woordje gezegd van de toenmaals bestaande ‘Salons’
in 't algemeen.
De geschiedenfs van den ‘Winterkoning’ en zijn verblijf in 's Gravenhage kan ons
al verder daarvan verhalen en in de Portretten vinden wij bij voorbeeld de
bijeenkomsten bij Roemer Visscher, bij den burgemeester Bicker en anderen, als
bewijs dat het bluffen met ‘Muiderkring’ eigenlijk belachelijk is. Ik zou wel eens
iemand willen zien, die de geschiedenis van den in de lucht zwevenden ‘Muiderkring’
bewerkt. Omdat die, gelijk men dien voorstelt, eigenlijk... nooit bestaan heeft dan in
het hoofd der dwepers met den grooten minnedichter en renaissanceman Pieter
Corneliszoon Hooft.
De heer Sterck heeft met loffelijke vlijt de bronnen en schriften, welke bij 't
verschijnen der eerste uitgave nog niet bekend waren, aan het werk toegevoegd. Wij
wenschen hieraan algemeene verspreiding.
A.T.
Bijdragen tot taal- en stijlzuivering, door J. MUYLDERMANS, Mechelen, R. van
Velsen, 1893, 416 blz. 3 fr.
Dit werk verdiende al lang in de Dietsche Warande te worden besproken, maar
vergeefs wachtte de hoofdopsteller op een artikel, wat hem door eenen begaafden
medewerker was beloofd. De schrijver duide het ten goede dat deze vertraagde maar
niet minder ernstige aanbeveling eerst heden verschijnt. De geest van dit boek is het
bestaan van eene algemeene taal als recht en noodzakelijk te doen uitschijnen, maar
tevens op de voordeelen te wijzen van gewestelijke uitdrukkingen, welke in de
algemeene taal geene overeenstemmende woorden vinden en menigmaal
uitdrukkelijke, historische waarde bezitten. Het boek is alreeds te zeer besproken,
dan dat het noodig zij, een onderzoek naar de waarde van sommige onderdeelen te
doen. Dat wij op eenige punten met den schrijver van gevoelen verschillen, spreekt
wel van zelfs, [b.v. in het gebruik van het woord aandoenlijk in bedrijvenden zin
(blz. 20)] wat door den schrijver ‘min goed’ wordt gekeurd. Men bedenke dat de
uitdrukking aandoenlijke gebeurtenis aan onze taal eigen is, gelijk een gemakkelijke
dienstbode voor een trage dienstbode. Bij het woord bezetting was het niet noodig
naar garnizoen te verwijzen (blz. 46), dewijl dit woord nog andere beteekenissen
heeft. Doch het is niet de moeite waard hiervan te spreken, bij de voortreffelijkheid
van dit werk, wat bij oud en jong groot nut kan stichten, en waarvan de
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zienswijze in den regel overeenstemt met die van het meerendeel der leden van de
koninklijke vlaamsche academie.
De geneverplaag of het alcoolisme in België, door J. MELCHIOR. Hasselt, Ceysens,
1896. Uitgegeven door het Davidsfonds.
De kwartieren van P.P. Rubens, door P. GÉNARD. Antwerpen, wed. De Backer,
1894, 14 blz.
Cardinal von Geissel. Aus seinem handschriftlichen Nachlass geschildert von OTTO
PFüLF S.J. Twee boekdeelen. Freiburg, Herder, 1895 en 1896. XXXII en 1372 blz.
gr. 8o (18 M. 22,50 fr.; in fijnen half-franschen band, 22 M. 28.75 fr.)
Die het heden onderneemt, in 45 groote kapitels en 1400 groote blz. druk, het
leven van eenen enkelen man te beschrijven, moet wel wat interressants te vertellen
hebben. En het is werkelijk het eerste, wat men van dit omvangrijk werk zeggen
mag, dat zijn inhoud van het begin tot het einde ten zeerste belangrijk is. Nog veel
meer als het tot hiertoe algemeen erkend was, verschijnt in dit werk kardinaal von
Geissel, die van 1842 tot 1864 het groote Keulsche bisdom als aartsbisschop
bestuurde, als een kerkvorst van geheel bijzondere beteekenis.
De levensbeschrijver vat zijn oordeel over dezen door de Voorzienigheid wezentlijk
bevoorrechten man in de volgende woorden te zamen: ‘Hij was de grootste en in elk
geval de meest werkzame kerkelijke staatsman waarop de katholieke Kerk in
Duitschland zich in de XIXe eeuw mag beroemen.’
Maar de levensbeschrijving van deze als mensch reeds hoogwaardeerbare figuur
is voor den schrijver als het ware slechts een omgevende, uitterlijke lijst. Wat hij
geschreven heeft is niet de geschiedenis van eenen enkelen persoon, het is veel meer
de levensgeschiedenis der katholieke Kerk van Duitschland gedurende het zoo
merkwaardige tijdperk gelegen tusschen den lokalen strijd in het bisdom en den zoo
genaamden Kulturkampf. Alle gewichtige vragen welke in dezen tijd de duitsche
katholieken in beweging hebben gebracht en verre weg de meeste personen welke
in deze kerkzaken een eenigszins gewichtige rol hebben gespeeld, benevens velerlei
zaken die ver over de grenzen van Duitschland en die der laatst verloopen halve eeuw
heengaan, zijn min of meer in dit tafereel opgenomen.
Als middenpunt en kenmerk van dit voor de duitsche Kerk zoo gewichtig tijdperk
kan vooral beschouwd worden de bepaalde nederlaag van hetgeen wat de franschman
‘Galicanismus’ noemt; dat is voor Duitschland het standpunt van de Emser artikelen
en wat daarmede verwant is. In de plaats daarvan trad met grooter vertrouwen eene
nauwere aansluiding aan het middenpunt van de katholieke eenheid te Rome.
Vervolgens wordt dit tijdperk, door den strijd van Clemens August ingeleid,
gekenmerkt door de oprechte houding van het kerk-
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bestuur en van het volk, tegenover de gevaarlijke verlokkingen van den staat ten
opzichte der kerkzaken. Door de kerkelijke vrijheid, welke men ten laatste in Pruisen
verkreeg, werd deze echt katholieke houding met de zege bekroond. Op de derde
plaats komt nog de gunstige strijd en de tijdelijk behaalde overwinning van het
beginsel, wat de Kerk van Duitschland met innerlijke vergiftiging bedreigde en in
de katholieke kringen van geleerden reeds doorgedrongen was, namelijk, het beginsel
van het Hermesianismus, Guntherianismus en dergelijke onkerkelijke en veelal
persoonlijke richtingen. Eindelijk duidt dit tijdperk, wat wij Aera Geissel zullen
noemen, op een frissche lucht in het kerkelijk leven in het algemeen; in volkomen
tegenstelling met datgene wat men ouden slenter, stilstand of ook Marasmus zoude
kunnen noemen, want zulke zaken plegen ook in het kerkelijk leven binnen te sluipen
en dat wel nimmer zonder groote schade te veroorzaken en omwentelingsbewegingen
voor te bereiden.
De schrijver heeft zich niet tevreden gesteld met eene uitvoerige schets van deze
vier oogpunten, ofschoon zij reeds veel omvattend zijn, men moet bekennen dat hij
eene groote veelzijdigheid betoond heeft en naar alle richtingen datgene te behandelen
weet, wat tot het kerkelijk leven in betrekking staat.
Hier moet bijzonder er op worden gewezen dat het werk om zoo te zeggen eene
volledige geschiedenis is van den bouw van den Keulschen dom; wij vinden hierover
eene reeks van zeer belangrijke zaken aan 't licht gebracht. Wat bij deze gelegenheid
over den herbloei der kerkelijke kunst (II 71 tot 76) in 't midden wordt gebracht,
verdient bovendien onze volle opmerkzaamheid. Ook over de verhouding der kerk
ten opzichte van de school, van de pers, van de bewegingen in het protestantismus,
over maatregelen tegen ketterij en afval van het geloof enz. worden zeer merkwaardige
bijzonderheden voorgedragen. Niet alleen de beoefenaar der kerkgeschiedenis, maar
ook deze van het kerkelijk recht vindt in dit boek overvloed van goede lessen, vooral
echter hij die zelf tot een of ander gewichtig ambt in het kerkbestuur is geroepen.
Onder dit groot getal zaken is zeer veel nieuws, wat voor den eersten keer wordt
voorgedragen of uit de vergetelheid in herinnering wordt gebracht.
Juist deze levendige behandeling veler bijzonderheden, kleine omstandigheden
en persoonlijkheden verleent aan dit werk die eigenaardige aantrekkelijkheid welke
alleen ‘das frische Menschenleben,’ zooals Goethe zegt, verschaffen kan. Pater Pfulf
laat den lezer werkelijk het beschreven tijdperk nog eenmaal doorleven, men meent
dikwijls zelf midden in de gebeurtenissen te staan.
Er is geen twijfel aan dat de schrijver dit uitgebreide werk veeleer als eene
geschiedenis der laatste tijden of ten minste als eene geschiedenis der katholieke
Kerk in Pruisen in de helft der XIXe eeuw, dan wel als eene eenvoudige
levensbeschrijving heeft aangezien. Daar-
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om heeft hij zich ook gewacht de uitgebreide stof in honderden kleine deelen te
splitsen en deze zoo nauw mogelijk met den persoon van zijn held in verband te
brengen, gelijk een eigentlijke levensbeschrijver het zou hebben gedaan. Hij heeft
veeleer naar een grooter plan gewerkt. Hierbij worden echter de gang der
levensbeschrijving en de ontwikkeling daarvan niet uit het oog verloren en daarin
bestaat juist de groote waarde van deze geschiedenis als kunstwerk, waarop men
eerst na ernstige studie daarvan bedacht wordt.
Door eene gelukkige schikking en verdeeling in twee hoofddeelen en onderdeelen
wordt de opeenvolging der tijden aan eene duidelijk volgehouden splitsing der
gebeurtenissen op schijnbaar zeer ongedwongene wijze verbonden, zoodat de
toenemende belangstelling des lezers met het gemakkelijk overzicht der
gebeurtenissen en de wel afgewerkte behandeling der bijzondere vraagpunten hand
in hand gaat.
Den gang van het verhaal kan men met groote trekken door het volgende bepalen:
In het eerste boek wordt (blz. 1 tot 112) geschilderd hoe de held van het werk zich
voorbereidt tot de door de Voorzienigheid hem opgelegde taak. Pfulf rekent zonder
aarzelen tot dezen voorbereidingstijd ook de vijf jaren waarin Geissel als bisschop
het bisdom Spiers bestuurde; ofschoon Geissel reeds in dezen tijd veel merkwaaardigs
tot stand bracht, waarvan de vruchten in lateren tijd zouden blijven bestaan. Het
eerste boek geeft daarom aan den levensbeschrijver gelegenheid de persoonlijkheid
van zijnen held volledig te doen kennen, bijzonder diens innerlijk leven te doen
verstaan, alvorens deze op het tooneel treedt, waar hij zijnen voornamsten werkkring
heeft gevonden.
Het tweede boek (113-426) schildert dit tooneel zelf met al hetgeen de bisschop
persoonlijk ondervond en deed. Het zijn vooral de beproeving en het lijden in den
ouden politie-staat van het voormalige Pruisen, welke hij heeft door te staan. Ofschoon
een vreemdeling, was hij als bisschop geheel op de hoogte van alle takken van het
kerkelijk bestuur en geheel onbevangen en met groot vertrouwen op de welwillendheid
van den Pruisischen vorst vervuld, nam hij de nieuwe betrekking op. Des te
gewichtiger en leerrijker zijn de indruk en het oordeel, welke de nieuwe toestand bij
hem te weeg bracht, alsmede de opmerkingen welke hij daarover uitspreekt.
In het derde boek, waarmede het eerste boekdeel sluit (426-696), bereikt de
schrijver de merkwaardigste verschijnselen, namelijk het zegevieren der kerkelijke
vrijheid in Pruisen, dank aan de groote inspanning en strijd en de daarop volgende
overeenstemming van het episcopaat.
In het schilderen dezer gebeurtenissen ligt Geissel's grootste verdienste, de hoogste
beteekenis van zijn werk, alsmede de uitdrukking van zijne doordringende staatkunde.
Hier worden de schitterendste dagen van het episcopaat in onze eeuw geschetst;
deze waren de aanleiding dat Pius IX uit eigen beweging door het toekennen van het
romeinsche purper aan de twee
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grootste aanvoerders der duitsche bisschoppen zijne hooge goedkeuring schonk.
Met het toekennen van deze eer aan het geheele duitsche episcopaat in den persoon
van zijne aanvoerders begint het tweede boekdeel; het schildert in het vierde boek
(1 tot 94) het schitterende herbloeien van het kerkelijk leven in het Keulsche bisdom
en in het algemeen den vruchtbaren en hoopvollen tijd, 1850 tot 1857, welke aan de
Kerk in Pruisen in deze eeuw beschoren was.
Nu oogsten de duitsche bisschoppen de vruchten van hun vroeger lijden en strijden
en het loon van hunne eenheid en vastheid, maar aan dezen bloei ontbreken de
verdorde bladeren niet. In hetzelfde boek treft men den droevigen, kerkelijken toestand
van Beieren in dien tijd en dien der kerkprovincie van den Boven-Rhijn beschreven,
terwijl men in de verte de innerlijke gebreken bemerkt, waaraan in stilte de Kerk in
Frankrijk en in Oostenrijk lijdt en die de kiem wordt van latere verzwakking. Aldus
vertoont zich als van zelf, niet alleen de toestand maar ook de werking van
verschillende oorzaken der beweging in deze landen ter vergelijking voor den lezer.
Dit is alles zeer leerrijk en door den biograaf met talent uitgedacht
In het vijfde boek (393-658) volgt op zulken helderen dag een ‘schitterende
zonsondergang’ welke met zijne laatste stralen des te meer het oog treft, als de
donkere onweerswolken der toekomst zich reeds van alle zijden aan den gezichteinder
opeenstapelen. Het zijn namelijk het provincieel concilium van 1860, het kroningsfeest
te Koningsberg 1861, het bisschopsjubilé in 1862, het feest der voltooiing van den
Keulschen dom in 1863, en het Driekoningsfeest van 1864, welke op verschillende
wijze de machtige werkzaamheid van den kardinaal op de grootschste wijze bekronen.
Het naar verhouding korte laatste hoofdstuk, aan het einde van het vijfde boek,
schildert nog eens Geissel's geheele persoonlijkheid en zijne beteekenis in de
geschiedenis. Ook hier blijft de schrijver zich in zijne voordracht getrouw door niet
zelf te spreken en te oordeelen.
Alleen het oordeel van diegenen, welke met Geissel geleefd en hem het best gekend
hebben, wordt tot de eenvoudige en ware eerekroon om zijn hoofd gevlochten. Hoe
kiescher de taak van den geschiedschrijver en hoe sterker bewogen de toenmalige
tijd was, die voor ons nog pas is verstreken, zoodat vele personen die daar in optreden
nog heden onder de levende verwijlen, des te meer moet men het achten dat Pfulf
het verstaan heeft geheel achter de door hem geschetste feiten te verdwijnen. Bijna
overal in zijn werk is het eene document aan het andere gevoegd en verklaart de eene
aanhaling de andere; de gebeurtenissen zelven spreken; maar deze zijn van spannend
belang en vruchtbaar in goede lessen.
Al wie zich met de geschiedenis der katholieke Kerk in de XIXe eeuw bezig houdt,
en die recht wil verstaan, moet zich met dit werk bekend maken. Het is zoozeer
opgevuld met nieuwe, juiste bijzonderheden
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over kerkelijke aangelegenheden en personen, dat geene boekerij van eenige
beteekenis het werk op den duur kan missen. Daarbij is het ook zoo rijk aan praktische
lessen en hartverheffende schilderingen dat elke katholieke priester, elke beschaafde
leek, elk edeldenkende kristen het met bijzonder nut zal lezen.
STEPH. BEISSEL.
Ein deutsches geistliches Liederbuch herausgegeben von WILHELM BAEUMKER,
Leipzig, Breitkopf en Härtel, 1895. XVIII en 98 blz.
Dit Liederbuch uit de XVe eeuw, met een groot aantal melodieën, is bewerkt naar
een handschrift van het sticht Hohenfurt; het is versierd met eene titelplaat, naar eene
teekening met de pen, voorstellende eenen duivel welke eenen geleerde, met den
doctorshoed op het hoofd, met touwen in zijne macht houdt, beteekenende: een armen
zondaar, die zich beklaagt dat hij in de strikken des duivels is gevallen, en verlichtende
het lied op blz. 48 no XLIX: ‘Ich klag mich armen sünder’. In het handschrift komen
nog twee andere dergelijke penteekeningen voor.
In het eerste gedeelte van het handschrift vinden wij de schildering van Christus'
jeugd, zijn lijden en sterven; het tweede gedeelte is meer van mystischen aard:
overdenkingen over de verhouding der ziel tot God, hare reiniging en verheerlijking
door Christus, naar de gedachten die voorkomen in de schriften van Tauler en Suso,
welke de dichter dezer liederen blijkbaar gekend heeft. De taal van het handschrift
is een beiersch oostenrijksch dialekt van de tweede helft der XVe eeuw. Volgens den
uitgever is het een afschrift door eenen monnik van het klooster Hohenfurt in Boheme
vervaardigd. De verzameling schijnt van tweëerlei dichters te zijn, niet alleen spreekt
daarvoor de verscheidenheid van spelling, maar ook de inhoud. De liederen van het
tweede deel zijn geschreven door een ‘groszen Sünder,’ die verklaart ongeveer 30
jaar de wereld te hebben gediend en zich dan tot God te hebben gewend. Wat wij
van het woord Grosze Sünder in de taal der XVe eeuw te denken hebben, leeren ons
andere dichters, ook in de Nederlandsche taal, b.v. de beroemde Anna Bijns, welke
dergelijke uitdrukkingen van zichzelve bezigt, doch waarvan het niet bekend is dat
zij ooit in groote zonden is gevallen, hetgeen zelfs door een grondigen geleerde als
professor Jonckbloet niet werd verstaan. Het was gebruikelijk dat diegenen, welke
besloten op een zeker tijdperk van hun leven zich meer bepaald en uitsluitelijk tot
God te keeren of een geestelijk leven te omhelzen, de doorleefde jaren als die van
eenen ‘grooten zondaar’ noemden.
Wat de dichter verder gedaan heeft, namelijk ter verbetering van het volksgezang,
geestelijke gedichten op wereldlijke wijze toegepast, vertoont zich eveneens in de
Nederlandsche letteren; daarvan bestaan honderden voorbeelden. Men noemde deze
liederen, zegt Bäumker, Contrafacta.
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Van de liederen, die bijzonder afwijken van den gewonen toon en aan het realismus
der plastische kunst van de XVe eeuw herinneren, noemen wij b.v. no 47, bevattende
eene schildering van de pijnen der hel, en vele andere.
Dat deze liederen niet alleen met kunst maar ook met wetenschappelijken ernst
bewerkt zijn, konden wij niet anders verwachten van den schrijver van het reuzenwerk:
‘Das katholische deutsche Kirchenlied’, (Freiburg Herder, 3 banden). Het is eene
kostelijke bijdrage tot de kennis de dichtkunst niet alleen, maar ook der
zedegeschiedenis van de XVe eeuw. Wij wenschen aan het boek eene algemeene
bekendheid.
Leiddraad tot de Studie van de Geschiedenis der Nederandsche Letterkunde,
door A. BLELEN. Tongeren, Demarteau. Thys en zoon. 87 blz.
De schrijver heeft gepoogd ten eerste een goedkoop werkje en ten tweede een
betrekkelijk volledig en onzijdig overzicht te geven, dat in de handen van eenen
geschikten onderwijzer een hulpmiddel is voor zijn geheugen. Wij willen het boekje
niet met den naald der kritiek in de hand doorloopen, al is er ook menig punt in,
waarin wij met den schrijver niet overeenstemmen; b.v. dat er in het tijdperk van
Karel den Grooten tot 1150 meer dan in andere tijdperken redenen bestaan, waarom
de letterkunde weinig vooruitging en dat de hoofdrede moet gezocht worden in het
verbranden der ‘oude volkzangen’, op bevel van Lodewijk den Vromen hierin door
‘godsdienstigen ijver aangespoord’ (blz. 6). Een ander punt is dat Anna Bijns ‘offerde
aan den smaak’: ‘Dat het den dichter eerder moet te doen zijn om schoone termen’
dan om ‘verheven gedachten’ (blz. 27). Deze en dergelijke plaatsen zijn zeer
bestrijdbaar; maar de heer Bielen schijnt toch eene goede bedoeling te hebben gehad
en daarom is voorzeker zijn boekje door Prof. Vercoullie met eene aanbeveling
versierd, die voor de duidelijkheid en de beknoptheid ook wel verdiend is.
Ook een Ideaal, door PIETER DANCO, Gent, Siffer, 1896. In den prijskamp voor
romans door het David-fonds uitgeschreven, is, voor een paar maanden, het werk
van Pieter Danco bekroond. De titel van het boek verraadt 's schrijvers inborst en
streven. ‘Ook een Ideaal’ is een aangrijpend verhaal uit Congoland, waar de jeugdige
Antwerpsche schrijver sedert schier drie jaren werkzaam is, en waar hij onder de
milde - voor velen doodende - zon van Africa zijne liefde tot de Nederlandsche taal
en het Vlaamsche volk bestendig aankweekte. ‘Ook een Ideaal’ is wellicht het eerste
Vlaamsche werk uit die gewesten. Deswege verdient schrijver den billijken dank
zijner landgenooten. Wat Pierre Loti voor het Oosten, wat Multatuli voor Borneo
bestond, dát waagde, wel is waar, Pieter Danco niet voor het Zwarte Land. ‘Ook een
Ideaal’ ontwikkelt zich min op het
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gebied der natuur of der staatkunde, dan in het heiligdom der ziel. Binnen weinige
weken hopen wij den lettervriend blijgemoed weder te zien.
Wonderland, door E. BELPAIRE en HILDA RAM. Vertellingen, derde reeks. Gent,
A. Siffer, 1895. De derde reeks van ‘Wonderland’ is in het begin van Juni van de
pers gekomen. Het bevallige boek bevat een twintigtal verhalen, in levendigen en
gemakkelijken trant geschreven. Vertellingen uit de Zuider- en uit de
Noorderlitteratuur treft men er, in vriendelijk paren, naast malkander.
Roerende tooneeltjes uit de Fioretti wisselen af met verdichtsels van Grimm en
sprookjes van Andersen en Asbjörnsen. Snieders schrijft ergens dat bij elk zijner
werken het publiek immer ‘nog, nog’ vergde; ik meen dat ‘Wonderland’ bij het volk
en voornamelijk bij de jeugd met dergelijke begeerlijkheid zal onthaald worden.
Les premières années du royaume des Pays-Bas. (1815-1818) par PROSPER
POULLET. - Extrait de la Revue générale; Bruxelles, Société belge de librairie, 1896,
32 bl. in-8o.
De schrijver, een waardige opvolger zijns vaders, de geschiedkundige Edmond
Poullet, heeft in de archieven van Weenen en van Parijs de stof voor dit opstel gezocht,
waardoor eene menigte nieuwe bijzonderheden, uit de regeering van koning Willem
I der Nederlanden, bekend worden gemaakt. De schrijver deelt ons mede dat de
diplomaten te Brussel, na het ontstaan van het koninkrijk, deze stichting als levenloos
en slechts als een overgang tot de revolutionnaire bewegingen in Frankrijk aanzagen.
Ondertusschen werd Willem ‘door de liberalen aller landen als het voorbeeld van
een helderzienden vorst beschouwd’. Engeland zag zijne beste wenschen in het nieuw
koninkrijk vervullen. Naar eenen onlangs gevondenen brief van den oostenrijkschen
gezant aan Metternich blijkt, dat hij in 1814 niet naliet Oostenrijk tegen de
orangistische beweging te waarschuwen. De conservatieven waren voor Oostenrijk
gunstig gestemd; de liberalen daarentegen hoopten op eene nieuwe inrichting ‘in
overeenstemming met de moderne ideën’, met Oranje tot het koningschap te verheffen.
In Holland nochtans was men voor eene vereeniging met Belgié niet zeer goed
gestemd, ofschoon men eene vereeniging van België met Frankrijk nog sterker
vreesde.
Vele Belgen echter zagen in eene vereeniging met Frankrijk een geringer kwaad
dan in eene vereeniging met het Noorden. In deze omstandigheden moedigde de
gezant van Frankrijk la Tour du Pin zijne regeering aan om van de woeling gebruik
te maken en de ontevredenheid der Belgen, welke in drie jaren was aangegroeid ten
voordeele van Frankrijk aan te wenden. Dat geschiedde ook zoo.
Dit zijn de hoofdpunten van Poullet's studie, welke uit nieuw ontdekte bronnen
geput zijn en daarom onze bijzondere belangstelling verdienen.
A.T.
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Quelques notes sur l'esprit public en Belgique pendant la domination française
(1795-1814), door PROSPER POULLET. - Gand, Imprimerie Vander Haeghen, 1896,
124 bl. in-8o.
De schrijver bewijst uit geloofwaardige bronnen dat in het algemeen de eerste
fransche republiek aan Belgie vijandelijk was, dat het volk hoopte bij de eerste
gelegenheid (bl. 41) de Oostenrijkers opnieuw als heer en meester uit te roepen; en
als dit niet geschiedde, zij met goede hoop Napoleon I den titel van konsul zagen
verkrijgen (bl. 53).
Evenwel was het vlaamsche volk den franschen geest in 't algemeen vijandig,
zoozeer dat een groot getal leeraars niet eens de fransche taal verstond (bl. 82). Men
zou haast zeggen dat sedert dien tijd de taalvraag in eene omgekeerde verhouding is
komen te staan, daar heden ten dage in het vlaamsche land vele ambtenaren te vinden
zijn, welke de vlaamsche taal niet machtig zijn.
Poullet heeft zijne bewijzen geput uit de tot nu toe weinig tot dit doel gebruikte
fransche Archives nationales te Parijs, en dat wel uit de Rapports sur l'esprit public,
de Comptes décadaires, de Comptesrendus analytiques de la situation, etc. en door
zijne agenten in verscheidene departementen van Frankrijk aan het hoogbestuur
gericht.
In het jaar 1795 werden er strenge maatregelen aangewend om aan de bewoners
van België (evenzoo als dit in Duitschland zou geschieden) zooveel mogelijk geld
af te persen, door daaraan een deel van de assignaten te laten betalen en aan de
gedwongene leening te doen deelnemen.
Al het oud nationaal recht werd opgeheven; het uitoefenen van den godsdienst
werd kort daarop verboden, de geestelijken moesten hunne kleeding afleggen enz,
welke maatregelen beantwoord werden door het algemeen ophouden van het bezoek
der fransche scholen (bl. 18). De kinderen werden nu nog slechts naar de teekenlessen
gezonden.
De afkeering groeide van jaar tot jaar aan, zoodat eindelijk de patriotten die anders
franschgezind waren geen regeeringsambt meer aannamen.
Van fransche zijde waren de misbruiken zoo groot, dat de commissarissen zelven
zich beklaagden over de gierigheid van een grooten hoop hunner ondergeschikte
ambtenaren (bl. 27).
‘De algemeene geest wordt altoos slechter’ zoo schreef in 1798 Mallarmé en gaf
daarbij eene reeks van bewijzen, ‘er blijft geen ander middel over dan voor de Belgen
fransche koloniën te stichten.’
De policie werd altoos machteloozer tegenover den geest van verzet. ‘In de
bosschen nemen de roofpartijen toe.’
Eindelijk kondigde het concordaat en het consulschap van Napoleon in het
algemeen een beteren tijd aan. De algemeene geest scheen rustiger te worden, het
kerzerschap werd vervolgens zelfs door geheel nederlandsch gestemde dichters met
vreugde begroet. Maar de fransche ambtenaren stonden voortdurend aan de belgische
bevolking als vreemdelingen tegenover (blz. 69). ‘Frankrijk beloofde eene nieuwe
schoone
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letterkunde, maar de Vlamingen mistrouwden dergelijke beloften, want zij vreesden
daarbij de afneming van de eigene volkstaal.’
Zoo spreekt dan ook een der genoemde verslagen: ‘De Belgen laten zich evenmin
als de Hollanders of de Duitschers onze “weldaden” opdringen, men moet hunnen
geest eerst daarop voorbereiden (blz. 91); die lieden zijn koud, traag en angstvallig
(timide) ofschoon zij, wanneer zij er dadelijk nut in zien, eene zekere bravoure
toonen’ (bfz. 95).
In 1806 stiet ook de nieuwe catechismus op krachtigen tegenstand, men kreeg
weldra een voorgevoel dat Napoleon in de Kerk eene scheuring wilde teweeg brengen.
In dezelfde mate als Napoleon de geestelijkheid tot tegenstander kreeg, wendde
zich ook de adle van hem af.
De toenemende lasten voor het leger gaven eindelijk den doorslag tot den
vijandelijken zin. Deze leidde tot de verovering van België door de vereenigde
troepen. In weinige dagen was België nu, op Antwerpen en eenige vestingen na, van
den twintigjarigen druk der Franschen bevrijd (blz. 123).
Men ziet uit deze weinige regelen dat de heer Poullet met waardigen, historischen
zin begaafd, een aantal halfduistere of onbekende bijzonderheden heeft aangeraakt
en opgehelderd.
A.T.
Inventaire des joyaux et autres objets de prix trouvés dans la succession de
Marguerite de Parme, par CH. PIOT. Bruxelles, Hayez 29 blz.
Dit werkje van de Commission royale d'Histoire, zal voorz. ker door onze lezers
en bijzonder door onze lezeressen met veel aandacht onderzocht worden, om zich
een gedacht te geven van de pracht aan ouden en zilveren halssnoeren, armbanden
en andere kostbare juwelen, welke Margaretha van Parma omringde. Het is een
tegenhanger van Les Archives des arts van M. Pinchart en van een inventaris van
Maximiliaan I enz. Het is getrokken uit het Napolitaansche archief: Archivio
Napolitano di Stato, Carte Farnesiane, Fascio no 1317 correnti.
Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein nsbesondere die alte
Erzdiöcese Köln, Köln, Boisserée, 72 blz. 1895.
Wij kunnen niet nalaten op de voortreffelijke uitgave van dit genootschap te wijzen,
waarvan de 61ste aflevering is verschenen.
Wij deelen hierna den inhoud dezer aflevering mede: Aus den Jahren der
Fremdherrschaft 1794-1795, van H. Huffer. Die Julichsche Fehde 1542-1543; Aus
einer Chronik des Karthäuserklosters Vogelsang bei Jülich, van O. Dresemann. Die
Haltung der drei geistlichen Kurfursten in der Strassburger Stiftsfehde 1583-1592,
van D.V. Al. Meister. Aus den Annaten-Registern der Päpste (1431-47; 1458-34)
van K. Hayn. Die historische Litteratur des Niederrheins fur die Jahre 1892 u. 93.
door K. Keller. Der Grabstein des Burggrafen Heinrich von Drachenfels zu Rhöndorf
van H. Hu ffer.
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Annuaire de la Société d'Archéologie de Bruxelles, 1896 tome VIIe, 83 blz.
Bruxelles, Vromant.
Dit jaarboek levert de bewijzen van den grooten bloei van dit gezelschap, niet
alleen door het steeds toenemend getal der leden, maar veeleer nog door de uitgebreide
werkzaamheden, waarvan hier een kort overzicht wordt gegeven en die ons trouwens
reeds in den loop van het jaar door de Annales waren bekend geworden. Van het
leven dezer maatschappij getuigen evenzeer de uitvluchten der leden naar
verschillende belangrijke bouwwerken enz., bijeenkomsten welke niet nalaten
practisch nut ten gevolge te hebben.
Limburg's Jaarboek. Roermond, Waterreus, 1895.
Van dit werk is nu de 3e aflevering van den 2n jaargang alsook de eerste aflev. van
den 3n jaargang, verschenen.
De provincie Limburg heeft, in de laatste jaren, op het gebied van hare geschiedenis
en taal veel blijken van leven gegeven: drie achtereenvolgende afleveringen van het
jaarboek zijn daarvan een nieuw bewijs. Wij vinden daarin belangrijke bijdragen tot
de kennis der aloude zeden en der tegenwoordig nog gesproken gewestelijke taal;
zoo bijv. die over de heuvelstreek van Roermond, over eene kapel van St Lambertus,
over aloude grafzerken, berichten omtrent geslachtkunde enz. Wij wenschen aan
deze uitgave een voortdurend bloeiend leven, waartoe in deze afleveringen een
vruchtbare grond is voorbereid.
Rubens, de roem van Antwerpen, door CAMIEL WILLEMS, Antwerpen, Kennes,
1896, 112 bladz.
‘De oorsprong der familie Rubens is met een aantal legenden omgeven.’ Elke
poging om deze op te helderen moet dus welkom wezen' niet alleen aan hen die zich
met het onderwerp bijzonder bezighouden' gelijk de heer Willems, maar aan alle
liefhebbers der kunstgeschiedenis. Hier wordt door de ‘kwartieren’ de staat der
voorvaderen van den schilder opgehelderd.
Les Ordonnances données en 1480 à Tournai aux métiers des peintres et des
verriers, par ALPH. GOVAERT. Bruxelles. Hayez, 1896.
Al wie een weinig met het kunstwerk van vroegere eeuwen bekend is, weet, hoe
de verschillende ambachten elkander de hand reikten; in bouwwerk b.v., was een
middenpunt ter vereeniging der krachten. niet alleen van metselaars en timmerlieden,
maar ook van schilders en beeldhouwers, samenwerkende tot een zelfde doel tot
stand gebracht, Dit is eigenlijk een zinnebeeld der kunstbeweging voor dat meer
heidensche kunst den geest der middeleeuwen kon verstooren. In de ordonnances
door de heer Govaert uitgegeven vinden wij van hetzelve eene getuigenis. De schrijver
zegt het zelf: aan de glas- en paneelschilders waren verwand de verlichters van
boeken, van speelkaarten, van kinderspeelgoed, van behangsel-papier, de
muurschilders en afgieters van beeldhouwwerk. Deze stonden dus gezamentlijk onder
de genoemde
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ordonnances, waardoor deze des te meer een spiegel zijn der zeden van het einde der
XVe eeuw. Om onder de vele bijzonderheden eene te noemen, wijzen wij op het
inrichten van de jaarmarkten, die vooral bestonden, niet om het hand- of kunstwerk
in te richten naar den smaak van andere steden en provinciën, maar juist om er een
zekere lokale kleur en sprekend karakter aan te behouden. Wij danken den schrijver
voor deze en andere bijzonderheden door hem geleverd ter schildering van de zeden
en gebruiken onzer voorvaderen.
Bernard Mawd, Ballard, Gifford et Gratley par ALPH. GOVAERTS. Hayez,
Bruxelles, 20 blz.
Dit geschriftje is, even als de genoemde Ordonnances een uittreksel van de
Bulletins de la commission d'histoire de la Belgique.
De genoemde Mawd enz. zijn de mannen, die door Walsingham gebruikt zijn in
het proces tegen Maria Stuart.
Elke bijdrage tot opheldering van dit proces moet den liefhebber van historische
werken welkom zijn; vooral waar het een persoon geldt, die ondanks hare groote
deugden door de aanhangers der staatkunde van Elisabeth van Engeland zoozeer is
miskend.
Na de studiën van Kervyn de Lettenhove, A. Cardauns en anderen der laatste jaren,
bleef er niet veel meer over om Maria Stuart geheel te rechtvaardigen; maar toch is
elke stempel op die vrijspraak gezet van waarde, alsmede elk bewijs van de valschheid
dergenen die tegen de koningin hebben getuigd, gelijk er hier in een onuitgegeven
en geschiedkundig document door den adjunkt-archivist van het koninkrijk wordt
gegeven.
Etudes historiques sur l'Esthétique de St Thomas d'Aquin par M. DE WULF,
Leuven, Polleunis et Ceuterick 1896, 66 blz.
De heer De Wulf beschouwt de h. Thomas als den schitterendsten
vertegenwoordiger der schoonheidsleer van de middeleeuwen (esthétique médiévale);
hij is het die het best het algemeene begrip (notions générales) van de schoonheid
heeft bepaald. De slotsom van zijne redeneering is, dat noch de wijsbegeerte der
oudheid, noch die der nieuwere tijden ons een voldoend begrip van de schoonheid
kan geven. De heer De Wulf verdient al onzen lof voor de vlijt, waarmede hij uit de
schriften van den h. Thomas alles bijeen gebracht heeft, wat tot het hier behandelde
onderwerp behoort; want, zooals de schrijver wel zegt: de schoonheidsleer van St
Thomas is ondergedompeld in zijne bovennatuurkunde en zijne zielkunde.
Vooral merkwaardig is het wat de schrijver mededeelt omtrent de betrekking
tusschen de schoonheid en de zedelijkheid, toegelicht door voorbeelden uit de oudheid,
waar deze twee eigenschappen van een kunstwerk in één uitdrukking werden samen
gevat: αλο
γα
α.
Een ander merkwaardig punt waarop de schrijver wijst is, dat de Grieken de kunst
niet beschouwden als een artikel van weelde, hetwelk alleen tehuis behoort bij eene
bevoorrechte klasse der maatschappij,
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maar een deel uitmaakte van het volksleven, zooals zij ook door de geheele
middeleeuwen heen is betracht. Maar dit is door de zoogenaamde Renaissance
bestreden, want deze, in plaats van het bestaande kunstwerk, hetzij te verbeteren of
daarop voort te bouwen, brak het af en vroeg als het ware de heidenen om raad hoe
er voortaan moest gebouwd en geschreven worden. Er zijn enkele onderdeelen van
de heer De Wulfs opstel waarover wij nog wel uitvoeriger hadden hooren willen
spreken, zelfs over de grondgedachte: pulcra dicuntur quae visa placent.
Verder hadden wij wel gaarne een enkel woord van uitlegging gevonden over het
onderscheid tusschen stoffelijke grootheid en magnitudo op blz. 11; het voorbeeld
aan de galerij van Versailles ontleend schijnt ons daarvoor niet toereikend. Door
magnitudo hebben wij zeker veeleer grootschheid dan grootheid te verstaan. Ook
meenen wij dat de gedachte blz. 55, le beau n'existe que pour les créatures douées
d'întelligence et de volonté, slechts voorwaardelijk kan worden gezegd, tenzij de
schrijver hier het oog hebbe op de dieren tegenover de menschen, daar hij gezegd
heeft, dat in het oude Griekenland en in de middeleeuwen het genot der kunst geen
artikel van weelde was. Wij hebben niet kunnen vinden of de schrijver een onderscheid
maakt tusschen le beau et la beauté, gelijk J. Jungman das Schöne en die Schönheit
wel van elkander onderscheidt, zeggende: ‘Die Schönheit ist eine Beschaffenheit.....,
das Schöne ist die Gattung, in welche alle Dinge gehören denen jene Beschaffenheit
eignet. Aesthetik IIe uitgave, blz. 8.
Het is natuurlijk dat de schrijver alleen spreekt van het schoon uitgedrukt in de
plastische kunst, dewijl St Thomas geen andere kunst op het oog schijnt gehad te
hebben; maar het is een dikwijls voorkomend gebrek bij schrijvers over
schoonheidsleer, dat hunne theorie bijv. op de toonkunst niet kan worden aangewend
en dit is ook hier het geval.
Wij herhalen nog eens, dat de heer De Wulf blijk heeft gegeven van ijverige studie,
welke in deze bladzijden schoone vruchten heeft afgeworpen, die niet alleen voor
studenten, maar ook voor geleerden en ongeleerden, van rijperen leeftijd, duurzaam
nut kunnen hebben.
Un historien Flamand du XVIe siècle Jacques De Meyere, par l'abbé LOOTEN.
Lille, 1895. Taffin-Lefort.
De schrijver geeft een duidelijk overzicht der verdienste van de Meyere, van zijne
Annales en zijne overige werken. Hij doet uitkomen dat De Meyere wel geen enkel
werk in zijne moedertaal heeft geschreven, maar toch vlaamschgezind was in zijn
hart. Hij toont verder aan dat diens wijze van schrijven vergeleken kan worden met
het latijn van Erasmus, dat hij met nauwgezetheid en waarheidsliefde zijne werken
heeft geschreven, en de geschiedschrijver daarom wel de onderscherding verdient
die hem toegedacht is door het Comité Flamand de France, door hem in de kerk van
Flêtre een gedenkteeken op te richten.
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Joost Avelingh's zonde, door MAARTEN NAARTENS, vert. door Mevr. WILLEUMIER.
Amsterdam, Jr G. Robbers, 1895, 368 blz. f 3.
Het gebeurt zelden, dat de critiek het als in koor opneemt voor een letterkundige
personaliteit, en dit is namelijk het geval voor dezen Engelschen schrijver der
Nederlanden, die nu ook in een nationaal kleed voor zijne landgenooten verschijnt.
In allen deele mogen wij ons daarover verheugen, want deze schrijver doet zich in
al zijn voortbrengselen kennen als een figuur, dat niet zoo spoedig in 't vergeetboek
zal geraken. Ook Joost Avelingh's zonde is een boek dat getuigt van diepe
karakterstudie en van levendige verbeelding.
Joost Avelingh is de neef van Baron van Trotsem, die het zijn zuster nooit heeft
vergeven dat zij hem verlaten heeft om met dr. Avelingh te gaan trouwen. De kleine
Joost, wees gebleven, wordt door zijn oom in huis genomen, maar die twee kunnen
van den beginne af niet te best met elkaar overweg. Dirk van Trotsem is een koud
en schijnbaar hardvochtig, in allen gevalle zeer ruw man, de kleine jongen integendeel
fijngevoelig. Joost koestert ten slotte voor zijn oom niets anders meer dan een hevigen
haat. In schijn doet de oom ook al het mogelijke om Joost het leven zuur te maken:
hij doet hem, tegen zijn wensch in, in de medecijnen studeeren; hij verzet zich tegen
zijn liefde voor Agathe, de dochter van den burgemeester, en dreigt zijn neef te
onterven. Op dit laatste punt geeft Joost niet toe, zelfs niet, wanneer zij, na een heftige
scène, naar den notaris rijden om het testament te wijzigen: hiervan komt echter niets,
daar die oom in 't rijtuig getroffen wordt door een beroerte. Joost verroert geen hand
om den stervende te helpen, en wanneer zij aankomen, is alle medische hulp nutteloos.
Daarin bestaat Joost Avelingh's ‘zonde’.
Later stijgt Joost tot eer en roem, doch krugt het hard te verantwoorden. Hij wordt
beschuldigd zijn oom op dien akeligen rit geworgd te hebben, en op het getuigenis
van een omgekocht dienaar die beweert alles gezien te hebben, veroordeeld; hij erkent
overigens zelf dat hij geen hand heeft uirgestoken om zijn oom te helpen die daar
lag te sterven, en dat zijn haat voor hem een genoegzame reden was om hem niet te
helpen. Agathe, een sympathiek figuur in 't boek, weet echter bij den meineedigen
aanklager de stem van het geweten wakker te roepen: hij komt terug op zijn
beschuldiging en redt Avelingh van de schande. Deze laatste, nadat alles weer te
recht is, verkiest echter afstand te doen van het geld dat hij, waarschijnlijk tegen den
wil van zijn oom, verworven heeft, en begint een nieuw leven, bij het nemen van
zulk besluit volkomen gesteund door zijn verkleefde vrouw. Zijn oom is hij
langzamerhand gaan aanzien met heel andere oogen, nadat hem gebleken is dat de
baron in beide omstandigheden slechts het welzijn van zijn neef op 't oog had en
handelde met goede gronden.
Een boek vol karakter, vol locale kleur heeft Maarten Maartens in Joost Avelinghs
zonde geleverd: Joost geteekend als den man
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uit één stuk, krachtdadig en rechtschapen, Agathe, het type der zachtzinnige en
verstandige levensgezellin; de konkelende en zwakke burgemeester; de op het fortuin
der Trotsems jachtmakende jonker van Asveld; de trouwhartige Kees van Hessel;
de barsche en toch in den grond goede oom. Scherp teekenen zich deze figuren af,
met de maatschappij op een Hollandsch dorp tot omgeving. De schrijver penseelt
krachtig en weet op te merken; hij is niet minder gelukkig in de uitdrukking welke
hij voor zijn ideeën weet te kiezen.
AUG. GITTÉE.
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Inhoud van Tijdschriften.
België.
Annales de la Soc. d'Archéologie. X. 2. Hecq: La poétique franç. au Moyen âge et
à la Renaissance. Sheridan: Les inscript, sur ardoise de l'abb. de Villers. De Marsy:
Notes sur div. tapiss. flam. Del Marmol: Tribune partic. de l'égl. N.-D., à Dinant.
Biekorf. 8-10. De aloude bevolking v. Westvlaanderen. Gezelle: Grasmaand. Van
den filier in de kappe. Meunikenreede. Aelbeke. De Goedendag. Bastiaen Van Sille.
Dicht- en Kunsthalle. 1-2. De nationaliteiten in Hongarije. Geschiedkundig overzicht
v.h. onderwijs d. volkstaal sedert 1830.
Fédération artistique. 21-36. Thais, opéra de Massenet. Copisticophylie. Notes sur
des instr. de musique anc. et modernes. La Vivandiere, opéra-comique de B. Godard.
Jef Leempoels. Le Christus de Samuel. Naturisme et Mysticisme. Vers et prose. La
Majolique. Aristocratie d'art. L'Evangile selon Picard. L'Art et les artistes, discours
de Mr J. De Vriendt à la Chambre.
Leuvensche Bijdragen. 1. Colinet: Het dialect van Aalst. Scharpé: Uit een hs. der
stadsboekerij te Brugge. Lecoutere: Nederl. Philologie.
Loquela. 8-11. Aanzichtevleesch, becuwe, biestekker, blutszakstje, boerenzwalm,
boschlawerke, eertrunsel, elleknuistje, grunseleer, haverattje, lokpoer, meiwulpe,
pekkelen, pieternellewater, spieluit, spooregaal, stouthamer, weesdom, zwijgertje,
aanazen, ameloosstok, deurrosch, hondepijtje, peperkooren, uitbuizen, wiepelen.
Aanlooien, beutergaleie, djamoelen, fleem, machochelen, pekauwen, sneukeling,
staakbolle, terteput, achterbasse, bellemoeie, hulten, lijftolle, noeneluwen, patjonkelen,
ramiole, schragen, weienare, wertse, zichtzeefde.
Revue de l'Art chrétien. VII. 2. Barbier de Montault: Les mosaiques des égl. de
Ravenne. Gerspach: Les Tabernacles et la Chartreuse de Florence. De Tarcy: Croix
en cristal de roche du 16e s. Barbier de Montault: Le drap mortuaire de l'égl. de
Thurageau (Vienne). Allard: Clovis, par G. Kurth. Gerspach: Le Samedi-Saint à
Florence. Marmottan: Le peintre russe Vasnetzoff.
Revue générale. 5-6. Bordeaux: La Jeune fille ds la litt. contemporaine. Lerouge:
Moeurs anglaises. (A propos d'une Landlady.) Petit: Le Clovis de G. Kurth. Witebski:
L'Abyssinie, Erythrée et la Russie. De Ridder: Mém. du duc de Persigny.
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Gilbert: Le trésor des humbles de Maeterlinck; Les villes tentaculaires, par Verhaeren;
Quinze années de littérature, p. Ivan Gilkin. Woeste: Royer-Collard. Legrand: Le
Père Van Tricht.
Revue Néo-Scolastique. 2. De Wulf: Les theor. esthétiques propres à St Thomas
d'Aquin: Le beau et le bien. Mercier: La psychologie de Descartes et l'anthropologie
scolastique. Bodeux: La psychol. des peuples.
Toekomst. (De) 1-4. De Mey: Beppo. Wannyn: Hervorm. in het Taalonderwijs. De
Mont: † Corn. Honigh. Couperus' Williswinde. P. de Mont's Vlaamsche
Wondersprookjes. Ledeganck en Victor Hugo. De Mont: Gezelle's Gedichten.
Volkskunde. 24. Wacht u voor de Geteekenden. Boomvereering. Zegswijzen op
vrouwen. Het geloof aan geesten en het fetichisme.
Volksleven. (Ons) 4. Godsplanten. Bijgeloof in de Antwerpsche Kempen. Beknopte
geschied. v. ‘Pijpélheide’. De keersen in h. volksgeloof. Bijgeloof te Maastricht.
Sagen. Volksgebeden. Volksgebruiken in N.-Brabant.

Nederland.
Gids. (De) 5-6. Zwaardemaker: Theorie v.d. reuk. Kalff: Vondels leven, II. Van
Goens: Lotgevallen van een holl. retourschip in 1665. Wichmann: Oorspr. v.d. naam
v.h. eiland Celebes. Rooses: Nieuwe catal. v.h. Mauritshuis te 's Hage. Burgerdijk:
Een vroege morgen uit h. leven v. een Romeinsche boer. Maeterlinck's Le trésor des
humbles. Van Deventer: Balzac. Hubrecht: Aap of mensch? Schimmel's Jan Willem's
levensboek. Prof. Kalff's en verzen van Feith.
De Katholiek. 6-7. Blaisse: De profetie der Pausen v.d.H. Malachias. Coloma's
novellen. Thompson: Jac. Trigland en zijn tijd.
Navorscher. (De) 5-6. Het verleden v. Hellevoetsluis en Den Briel. De Batavische
Omwenteling binnen Utrecht. Geslacht en Wapenkunde. Starters Lusthof nagedrukt.
Barensteel.
Noord en Zuid. 3. Vierhout: Stylistische overwegingen. De Mate: Woon, woonst,
etc. Poll: Nalez. op Oudeman's Wdbk. Stoett: Het hazenpad kiezen. Iemand vierkant
de deur uitgooien. Vinckers: De kroon spannen. De Cock: Krokodillentranen.
Vierhout: Een appeltje schillen. Geluk: Niet ik heb gelogen. Visser: Vondel's Lucifer.
Gaarenstroom: Klemtoon. De lyriek in de middeleeuwen. Groothuis: Potgieter's Lief
en leed in het Gooi. Meyer's Gysbrecht-uitgave.
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Revue. (Hollandsche) 5. Tolstoï over Patriotisme. Het Christendom in zijne wording.
Het kunstbegrip der nieuwe Gids-school. Abessiniė. Vondel's leven. Jhr. Mr. Victor
de Stuers, Karakterschets.
Spectator. (Nederl.) 18-25. † W. Nicolaï. Campo Weyerman. Volksvermaken:
Bollenzangers. † H.v. Treitschke. De eeuw der Fuggers. † J.G. Frederiks. Raché over
nederl. Letterk. Campo Weyerman; over het Huwelijk. Ibsen's Catilina, Jacobsens
Reise in die Inselwelt des Bandameeres. Spencer's Justice vertaald. Friesche
letterkunde. Rochefort's Aventures de ma vie, 3e d. Jules Simon. Indische fabels. Het
muntwezen der middeleeuwen. Lentefeesten in Griekenland. De Zaansche volkstaal
en het Deventersch dialect. Verzen van Potgieter. Kunst in Z.-Nederland: De
zeeuwsche indrukk. v. Fr. Melchers en J. Raffaelli. José Marie de Heredia. Noordsche
letterk.
Studîën op godsd. wetensch. en letterk. gebied. XLVI. 6. Kerlen: De ziel. Verstand.
Vogels: Dr. Heymans in de schoo v. Sir W. Hamilton.
Taxandria. 6. Vander Schueren: De plundering van 's Hertogenbosch. Juten: Biron's
legertocht in het markiezaat v. Bergenop-Z. (1585.) Juten: De Ram.

Duitschland.
Anzeiger d. german. Museums. 2. Brevier aus d. 15. Jahrh. Der Meister der
Nürnberger Madonna. Gedenkbuch des Georg. Fr. Bezold, Pfarrers im
Rothenburgischen. Die letzt. Tage des Malers Georg Pentz.
Alemannia. XXIV. 1. Sagen. u. Erzähl. aus Baden. Zum Vokalismus des
Alemannischen. Herman Fischers Geographie d. Schwäb. Mundart. Das Radolfzeller
Marktprivileg v.J. 1100.
Fl. Blätter f. Kath. Kirchenmusik. 5-7. Bischof Simar's Erlass über das Orgelspiel.
Das deutsche Kirchenlied beim liturg. Gottesdienst, Das Dekret der Ritenkongregation
v. 31 Jan. d.J. Darf das Incarnatus im Choral-Credo mehrstimmig gesungen werden?
Magazin für Litteratur. 18-26. Die Pariser Theater, † Victor Tilgner, der beste
Porträtist. Rudiard Kipling. Die olymp. Spiele im Altertum und zetz t. Alfr. Biese's
Lyr. Dichtg. u. neuere deutsche Lyrik. Das Theater-Konzessionswesen. Briefe von
Maupassant und Marie Baschkirtsew. Henri Houssaye und sein künftiges Buch über
1815. Frauenromane. Kuno Fischer und die kritischen Franctireurs. Zur
Ambrosiushetze. Schlagworte und Gemeinplatze. Pierre Loti. Rüfer's Ingo und
Sullivan's Grossherzog. De Hervorruf des Schauspielers. Ada Negri's Tempeste.
Nachlass v. Gustav Glogau. Die Mutherhetze. Zola's Rome.
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Stimmen aus Maria-Laach. 5. Cathrein: Das Strafrecht der Zukunft. Kreiten: Pascals
Gedanken. Meschler: Santa Croce in Florenz. Dreves: Der Hymnus vom Meeresstern.
Schneider's Das andere Leben.
Zeitschr. f. christl. Kunst. IX. 2-3. Alt. Köln. Verkündigungsbild. Die altchristl.
Basilika. Die neue S. Martinskirche in Düsseldorf-Bilk. Ist die Kapelle auf dem
Valkhofe zu Nimwegen v. Karl. d. Grossen erbaut? Wolff's Die Baudenkmaler in
Frankfurt a.M. Alte Glasgemalde in Ehrenstein. Der altchristl. Centralbau. Kraus'
Gesch. d. christ. Kunst.

Frankrijk.
Correspondant. Avril-mai. Une princesse romaine au 17e s.: Marie Mancini Colonna.
La lég. de Ste Hélidie. Les portefeuilles du président Bouhier d'après le récent ouvrage
de M. Emm. de Broglie. Mgr Dupanloup et le comte de Frankenberg en 1870. George
Sand dessinateur et peintre. Montalembert et la 2e Républ. L'archit. moderne. Un
prédicateur popul. de l'Italie de la Renaissance. Montalembert sous l'Empire.
Etudes religieuses. 4-5. La femme américaine. Mistral. Clovis et Ste Clotilde. Calvin,
les jésuites et M. Sabatier. Le vrai portrait de Mme de Grignan. ‘Def. doctr. S.
Thomae.’
Journal des Savants. 3-4. Le costume homérique. Bibl. publ. aux Etats-Unis.
Proudhon. OEuvres compl. de Chr. Huygens. J. Rousseau et le cosmopolitisme
littéraire.
Notes d'art et d'alchéologie. 4-5. La fête d'Athéna à Athènes, à l'ép. de Périclês.
Clovis et l'art franç. La Cène, à prop. du tableau de Dagnan-Bouveret. Les dessins
de Puvis de Chavannes.
Nouvelle Revue. Avril-mai. Lettre inéd. de Bussy de Rabutin. Une année de fêtes
Russes. Michel Cervantès. Etude du roman La Guerre et la Paix au point de vue
militaire. Un foyer de réalisme en Allemagne. Le millénaire de la poés. hongr.
Revue de Paris. Avril-mai. Un pèlerin en Palestine au 17e s. Une patricienne de la
Renaissance. Les nouv. musées de Paris. La Comédie franç. contre Talma. Moeurs
de Toscane. Un romanc. anglais, Robert Sherard. Proudhon.
Revue des Deux Mondes. Avril-mai. Rome et la Renaissance. Corresp. inéd. de Pr.
Mérimée. Les revues hollandaises. Manning; les années protestantes. La musique au
point de vue sociologique. Les fêtes de mai et les commencem. de la poés. lyr. au
moyen-âge. Les poètes contemp. en Allemagne. Rome p. Zola.
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Revue des Traditions popul. 35. Anc. chants histor. de l'Arménie. Contes du Valais.
Almanachs normands. OEuf montrant une figure. Métiers parias. Les cris des rues
à Paris. Confréries de charité. Ordalies enfantines. Le traîneau ds l. tites funéraires
de l'Ukraine. Les forgerons, potiers, armuriers. Pourboires. Le folklore ds les écrits
ecclésiast. Les météores. Gargantua ds les tradit. popul.
Polybiblion. 5-6. Un maître imagier, E. Frémiet, p. J. de Biez. H. Heine, p. Nietzche.
Mlle de la Vallière et Mme de Montespan, p. ]A. Houssaye. Le conseiller Tronchin et
ses amis Voltaire, Diderot, Grimm, p. H. Tronchin. Lexique de la langue de Molière,
p. Livet. Altfranzödische Prosalegenden, p. Mussafia. Etudes et portr. littér. p. J.
Lemaitre. La vie privée d'autrefois, p. Franklin.
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Omroeper.
XXIIIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Antwerpen. - Het bureel
van het Congres houdt zich ieverig bezig met het opmaken van het programma, dat
rijk is aan zeer belangrijke vraagstukken. Eerstdaags zal men eenige der voornaamste
punten, die aan de dagorde staan, met de namen der sprekers, meêdeelen.
Kortelings zal ook de ledenkaart aan de Congresleden gezonden worden; zij is
geteekend door den Antwerpschen kunstschilder P. Van der Ouderaa.
Woord en Beeld (Juni) bevat: Kittij (vervolg); portret van Prof. Kern met een
bijschrift van dr. G.C. Uhlenbeck; de Amsterdamsche politie door H.M. Krabbé; een
schets van Java's Zuiderstrand van Hooyer; Musette van W.F. Siep.
Bij A.W. Sijthoff is verschenen: Kamerplanten. Handboek tot het kweeken van
planten in de Kamer. Vrij bewerkt naar het Hoogduitsch door E.Th. Witte.
Door de firma Loman en Funke te s' Gravenhage is een net boekdeel uitgegeven
bevattende twee novellen van Vng. Loveling: In het land der verbeelding en Op
Bevegem. L.J. Veen heeft uitgegeven drie novellen van Melati van Java: In extremis,
Vacantie en Met handschoenen. Bij N.J. Boom te Amsterdam verscheen De
gelukzoekers van Anton Smit, schrijver van Dokter Duquesnes.
Bij den uitgever Ad. Wesmael-Carlier te Namen, verscheen een merkwaardig
boek: De Vlaamsche Volksnamen der planten van België, Fransch-Vlaanderen en
Zuid-Nederland, met aanduiding der toepassingen en der genezende eigenschappen
der planten, door E. Paque, van het Gezelschap Jesus, prof. van plantenkunde aan
de Faculteit van Wetenschappen te Namen.
De firma Beijers te Utrecht geeft uit een catalogus (no 176) voor muziek en tooneel
(1265 nummers met de daarbij gevoegde prijzen).
De firma Frederik Muller en Ce. te Amsterdam, geeft uit een catalogus ‘Americana’,
omvattende 1670 werken, waaronder zeer zeldzame en curieuse: o.a. de reizen,
uitgegeven door de gebroeders De Bry (Frankfort, 1590-1619), in 23 deelen, met
Latijnschen tekst en vol gravures (zij zijn genoteerd voor f 160). Voorts de reizen
van Cornelis Claeszoon (1604-1610) en van Saeghman (f 325); een eerste druk van
den Franschen Le Maire en Schouten; een zeldzaam werk over Brazilie , van De
la Poppellimère (1582, f 275): een eerste editie in het Latijn van Henri Hudson's reis
(Hessel Gerrits, 1612, voor f 375 genoteerd); Nathaniël Morton (1669), over de
geschiedenis van Nieuw-Engeland (f 975); Van der Donck's beschrijving van
Nieuw-Nederlant (Amsterdam, 1656, f 450); O. Keye, Beschrijvinge

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

406
van Seirenamme (Den Haag, 1660, f 225); John Smith, Description of New England
(1616, f 300); dezelfde, History of Virginia (1632, f 650). Voorts unica betreffende
Willem Usselincx, stichter van de West-Indische Compagnie, waarbij een origineel
portret (f 250) en een zeldzaam werk van hem, Argonautica Gustaviana (Frankfort,
1633, f 400): een merkwaardige verzameling origineele en gedrukte kaarten,
betrekking hebbende op den Amerikaanschen vrijheidsoorlog (f 1200), enz. Tegenover
den titel van het boekdeel is de afbeelding opgenomen van een vergulde boekenkast
in den stijl Louis XIV, ter bewaring van een prachtexemplaar van Blaeu's grooten
atlas, in negen deelen (Amsterdam, 1649-'65, f 900). Op het omslag prijkt het portret
van Usselincx.
Het Goethe- en Schiller- archief te Weimar is Zondag, in tegenwoordigheid van
den Groothertog en de Groothertogin, ingewijd.
Verschenen: Dr D.G. Jelgersma. De ontkenning der moraal, eene wijsgeerige (?)
letterkundige studie. Amsterdam, Scheltema en Holkema 1896.
Alleen de ‘evolutionistische moraal’ (?!!) is voor den schrijver de ware, niet de
moraal van Ibsen en Nietzsche die de moraal ‘ontkennen’. Dit zijn, zegt hij met
Nordan ‘gedegenereerden’.
Te Leeuwarden is verschenen de 1e afl. van een Friescls Woordenboek, benevens
een lijst van Friesche eigennamen. De eerste grondslagen van dit werk zijn gelegd
door dr. Joost Hiddes Halbertsma met zijn broeder dr. E.H. - Tijdens zijn langdurig
leven had hij een schat van Friesche woorden, zegswijzen enz., uit den mond van
het volk opgeteekend, of uit Friesche schrijvers bijeengebracht en die verzameld in
twee lijsten, welke hij met zijn rijke boekerij, handschriften, oudheden enz., aan de
provincie Friesland heeft vermaakt, met den wensch, dat zijn verzameling vanwege
de provincie zou worden uitgegeven, al ware het ook bij wijze van glossarium.
Ofschoon de Prov. Staten in 1869 besloten aan dien wensch te voldoen, ondervond
de uitvoering groote vertraging, zoowel om de bewerking als om de groote kosten.
Onder den titel ‘Veertien jaar Literatuur-Geschiedenis’ (1880-1893) heeft Willem
Kloos opstellen, uit den Ned. Spectator, het weekblad De Amsterdammer, en vooral
uit De Nieuwe Gids, in twee deelen bij S.L. Van Looy en H. Gerlings te Amsterdam
laten verschijnen. ‘Mogen zij gelezen worden, zooals zij geschreven zijn, met ernst
en goeden wil’, zegt de schrijver in een kort voorwoord. Indien al de mannen van
De Nieuwe Gids zóo beslagen op het ijs waren gekomen, als Kloos, de jonge garde
zou heel wat meer vrienden tellen. Kloos schettert niet, maar uit zich bedaard en
meestal gematigd; hij is vaak zeer ondeugend (getuigen de opstellen over Doedes,
Vuylsteke, Bohl), maar zelden hatelijk. Zijn
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critiek steunt doorgaans op goede gronden en altoos op een vaste overtuiging en
wordt door bewijzen gesterkt.
‘Het is aangenamer gedichten te genieten, dan den dichter te betuttelen’, zegt
Kloos in een opstel over Herman Gorter. Maar hoe tot het genieten te komen van
een poe et van wien Kloos zelf (deel II blz. 147) zegt: ‘Deze allernieuwste dichter
schrijft hoe langer hoe meer een taal zoo onbegrijpelijk voor het meerendeel der
menschen, dat het antwoord van velen, zelfs zeer erg welwillenden, slechts een
lachbui is’, en verder: ‘zijn beeldspraak is zoo vreemd dat men er blind voor blijft’.
Kloos staat, waar het verzen geldt, op een zeer bijzonder standpunt. Dat ‘de poëzie
niet kan bestaan zonder de klankexpressie’ (deel I blz. 171) zal ieder gereedelijk
toegeven: of liever, dat spreekt van zelf. Maar Kloos gaat veel verder, waar hij zegt
(deel I blz. 148): ‘Het talent van een artist-metwoorden (alias dichter) moet niet
worden beoordeeld naar het diepzinnige zijner gedachten, of het treffende der
gebeurtenissen, die hij bezingt, maar uitsluitend en alleen (wij kursieveeren) naar de
kracht en fijnheid, waarmede hij de gedachten en sentimenten en gebeurtenissen
heeft gevoeld en gezien, en naar de meerdere of mindere zuiverheid, waarmede hij
dat gevoel door klanken heeft weten uit te drukken’. Hadde Kloos geschreven ‘dat
het talent enz., niet alleen moet worden beoordeeld enz., maar ook enz.’, niemand
zou daartegen eenig bezwaar kunnen hebben. Later schijnt hij zelf het overdrevene
van zijn stelling te hebben ingezien, althans op blz. 171 schrijft hij: ‘Dat toch de
poëzie niet alleen ligt in de beteekenis der woorden enz’.
Het boek prikkelt vaak tot tegenspraak, maar het wekt tevens tot denken en het is
een kostelijke bijdrage tot de letterkundige geschiedenis van deze ‘fin de siècle’.
(Uit Het Vaderland.)
Vlaamsche Academie. - In de zitting van Mei heeft de Academie ten geschenke
ontvangen: ‘De Vlaamsche volksnamen der planten van België en van
Fransch-Vlaanderen,’ door P. Paque, S.J.
N. de Pauw heeft eene lezing gehouden over een grafschrift dat men op een zerk
van 1290 leest, gevonden in den Braemgaten te Gent. Eindelijk heeft F. Van der
Haeghen lezing gegeven van een opstel getiteld: ‘Eene pleitrede ten gunste van het
Vlaamsch na de 16e eeuw,’ benevens eenige opmerkingen over dit weinig bekende
werk. Deze verschillende lezingen zullen gedrukt worden in het Bulletijn van de
Akademie.
De vergadering heeft besloten tot het drukken van een zeer lijvig gedenkschrift
over de Kamers van Rhetorica, voor 40 jaren door M. Prud. Van Duyse geschreven.
De uitgave zal gedaan worden door F. De Potter en Florimond Van Duyse.
In de zitting van Juni gaf de heer Coopman verslag van de laatste afleveringen
van het Woordenboek, de hr. Daems biedt Uit Bosch en Brand van A. Vermeiren
aan. De heeren De Vreese
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en Muyldermans worden tot briefwisselende leden, de heer Tannen te Bremen wordt
tot buitenlandsch lid verkozen.
Koninklijke Akademie. - Zitting van den 11n Mei - Prof. Kern gedenkt den gestorven
Karel Holle en diens Sudaneesche studiën.
Prof. van Leeuwen houdt een voordracht over strekking en samentelling van
Aristofanes' Kikvorschen.
Zitting van Juni. - Gedachtenis van Allard Risson. Levensbericht van prof. Veth,
door Van der Lith. Mededeeling van Fockema Andre over de ministerialiteit in
Nederland.
De heer J. Debie schrijft aangaande den Goedendag in den Biekorf, 7e jaar, blz.
152, het volgende: ‘Er zijn twee getuigenissen die M. Van Maldeghem(1) geheel of
ten deele verwaarloost en die ons best schijnen kond te doen hoe de knodse der
Klauwaerts gemaakt was.
De gentsche minderbroeder, die best van al die gebeurtenissen van die woelige
tijden in zijne Annales Gandenses, heeft aangestipt, sprekende van W. van Saeftingen,
zegt: In het vlaamsche leger ziet hij eenen man die eenen zwaren eikenen stok heeft,
met eenen ijzeren band omwonden en van een scherp ijzer voorzien, die in de tale
van 't volk staf genoemd wordt; hij koopt hem en hij geeft ervoor de beste merrie,
die hij uit zijn klooster heeft medegebracht; hij verslaat met dien stok een onzeggelijk
getal Franschen.
Als er zulke duidelijke getuigenissen bestaan is het niet noodig dat er nog iemand
de waarheid nopens den goeden dag elders ga opsporen.
Giovanni Vilani, die het slagveld van Pevelenberg doorloopen heeft, vermeldt in
zijne Istorie Fiorentine dat sommige vlaamsche wapenknechten gewapend waren
met eenen knobbbeligen stok, gelijk den staf eener spies; aan den top was er een ijzer
bestaande uit eene spits en eenen ijzeren band om te slaan en te steken: dit groot
wapenstuk noemden zij Godendac.’
Het betreft hier muurschilderijen in de Leugemete door Felix de Vigne,
kunstschilder te Gent, ontdekt.
Mr P. Bellefroid oud-leerling van Leuven, en ernstige flamingant, advokaat en
gemeenteraadslid te Hasselt, afgeveerdigde voor Limburg in het middenbureel van
den Vlaamschen Katholieken Landsbond, is tot leeraar in strafrecht en burgerlijk
recht, aan de hoogeschool van Luik, benoemd.

(1) Men zie het artikel van J.Th. De Raadt, hierboven, bladzijde 61, 1896.
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Wedstrijd.
De maatschappij ‘de Noordstar’ heeft, ter gelegenheid van de vijf en twintigste
verjaring harer stichting, eenen toonneelletterkundigen prijskamp uitgeschreven
waarin twee prijzen te winnen zijn: 1e prijs, 500 fr. en een verguld eeremetaal en
diploma, 2e prijs, een verguld eeremetaal en diploma.
De mededingende stukken moeten vóór 1n Januari 1897 gezonden worden aan
den heer P. Defreyn, voorzitter der Noordstar, zuidlaan 30, te Brussel.
† De amerikaansche romanschrijfster Beecher Stowe is op den eersten Juli j.l.
te New-York overleden in den ouderdom van 84 jaar.

Toonkunst.
Het Nederlandsch Tooneel sloot het seizoen met eene herhaling van den Freischütz,
Czar u. Zimmermann en Fidelio.
Er hadden tot heden 68 vertooningen van opera's op Nederlandschen tekst plaats.
De opera van Jan Blockx op tekst van de Tière, De Herbergprinses, welke men
voor had te Antwerpen ter gelegenheid van het letterkundig Congres op te voeren
vraagt te veel kosten dan dat het plan kan verwezenlijkt worden.
De Wagner-ziekte en de hedendaagsche muziekcrisis, eene brochure van 24 blz.
uitgegeven door I.H.G. Weenink te Amsterdam, bewijst dat de schrijver, J.A. Gullen
niet gansch op de hoogte van Wagner is en zich op een terrein gewaagd heeft, waar
hij niet thuis behoort.
Vincent d'Indy's Fervaal zal in het begin van het volgend seizoen in de Monnaie
worden gegeven, met Imbart de la Tour in de titelrol, die hij met den componist
bestudeert.
Timmner zet nu toch Viotta's ‘College voor Muziek’ te Amsterdam voort, met
medewerking van den heer en mevr. Mossel, Gottfried Mann mej. C. Esser, Jacques
Hartog en G.A. Kreling (solfege en piano).

Tentoonstellingen.
Tentoonstelling te Brussel in 1897. - Het ‘Parc du Cinquantenaire’ heeft een
uitgestrektheid van 36 hectaren. Daarvan zullen 10.000 vierk. meters door het gebouw
voor de schoone kunsten en 11.000 vierk. meter door de zalen voor wetenschap en
gezondheidsleer, reddingwezen, ‘économie sociale’ en de door vrouwen uitgeoefende
kunsten en door hare gedane vindingen worden ingenomen. Van de vervelende
marskramers, die, vooral in de laatste jaren, zonder onderscheid van nationaliteit op
de wereldtentoonstellingen in alle hoeken
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en gaten verspreid lagen en den ernstigen bezoeker niet weinig ergerden, zullen wij
ditmaal verschoond blijven. In het park, dat zich voor het gebouw uitstrekt, zullen
ter weerszijden gaanderijen worden gebouwd om die stalletjes onder dak te brengen.
Andere bedekte gaanderijen zullen den bezoeker veroorloven het hoofdgebouw,
zonder last van zonneschijn of regen, te bereiken. Naar het voorbeeld der Parijsche
tentoonstelling van '89, maar op uitgebreider schaal, zal men, eveneens ter weerszijden
van het park, de geschiedenis der menschelijke woning in vroeger tijd voorstellen.
Doch die huizen zullen bewoond zijn, en wel door lieden in de plunje van den tijd.
Vooral aan dat gedeelte der tentoonstelling zal bijzonder veel zorg worden besteed.
Reeds hebben Frankrijk, Groot-Britannië, de Vereenigde Staten, Spanje, Perzié, de
Argentijnsche Republiek, Ecuador enz. hun medewerking toegezegd. Die van
Nederland, Duitschland. Oostenrijk-Hongarije, Italië, Rusland enz. wordt nog
tegemoet gezien. Een reusachtige laan, ik zeide het reeds, ter breedte van 60-80
meters, en waaraan ijverig wordt gearbeid, zal het ‘Parc du Cinquantenaire’ met dat
van Tervueren, midden door het heerlijke Bosch van Soignes, verbinden. Een
electrische spoorweg zal het verkeer tusschen beide punten vergemakkelijken.
Bovendien zal te Tervueren zelf, bij wijze van proef, een staatsspoorweg met éen
enkel spoor naar het zoogenaamde ‘système mono-rail’ worden aangelegd, een stelsel,
dat soortgelijke vervoermiddelen met een volslagen omwenteling bedreigt. Men
beweert toch, dat daarmede in éen uur 150-200 kilometers kunnen worden doorloopen.
Het prachtige park te Tervueren heeft een oppervlakte van 210 hectaren; daarvan
zullen 96 door de tentoonstelling ingenomen worden en 114 ter beschikking van het
publiek blijven. In het tweede dier cijfers zijn 3000 vierk. meters begrepen, die voor
een ‘Palais des colonies’ worden bestemd. Daar wenscht men vooral een zeer volledig
overzicht van den Congo-Staat in te richten, terwijl uitgebreide vijvers in het park
den inboorlingen dier volksplanting zullen veroorloven zich aan hun water-sport te
wijden. en aan de commissie van de tentoonstelling waterfeesten in te richten. Naar
men ziet, schoone beloften genoeg, die - ik haast mij het te verklaren - reeds voor
een groot deel in vervulling zijn gegaan, en zich dus wel geheel zullen verwezenlijken.
Tentoonstelling te Parijs. - Over de parijsche Salons en het algemeen bewonderd
Heilig Avondmaal van Dagnan-Bouveret, zegt een opsteller van het Vaderland,
M.E..., betreffende Christus met den wijnkelk in de hand en van zijne zitplaats
verrijzende, het volgende:
Hoe vurig bewonderend ook, praat ik ongaarne na en vroeg mij daarom af: wat
wordt er van de waarheid op zulk een schilderij? Eenige jaren geleden heb ik te
Londen een portret van Christus gezien met het volgende onderschrift: ‘Portret van
Jezus Christus, gesneden op smaragd, op bevel van Keizer Tiberius. Dit portret werd
geschonken aan Paus Innocentius VII door den Sultan
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der Turken, om de vrijheid te verkrijgen van zijn broeder, die gevangen was genomen
door de Christenen.’ Op dat portret nu is Christus het onvervalscht type van den
Semiet, met golvend zwart haar, breed maar lang voorhoofd, haakvormigen neus,
vrij zware, eenigszins omkrullende lippen, waarboven een lange, dungezaaide
snorrebaard, die uitloopt in een eveneens donkeren, maar weinig zwaren baard.
Het spreekt wel vanzelf, dat zijn apostelen ook tot dit type moeten hebben
overgeheld en wat dan te denken van al die figuren van Dagnan-Bouveret, waarin
men, ondanks de meesterlijke mise en scène, terstond moderne Europeanen, typen
uit de Fransche arbeidersklasse, herkent? Wat van Christus zelven, die niet in 't minst
overeenkomt met zulk een historisch, echt mannelijk portret, maar doet denken aan
een van die gevoelsmenschen, bij wie 't verstand niet dicht is gezaaid en die, toch al
moeilijk te verdragen van wege hun sentimentaliteit, bepaald onuitstaanbaar worden,
zoodra ze in hun aangezicht iets weeks, iets popperigs krijgen, dat in ongunstigen
zin aan de vrouw herinnert. Ook komt het mij voor, dat op deze schilderij de heilige
eenvoud ontbreekt, die juist de groote bekoorlijkkeid uitmaakt van godsdienstige
schilderijen uit vroeger eeuwen, toen men nog zoo onwrikbaar oprecht, zoo
grenzenloos en vol vertrouwen geloofde. Ik had in plaats van die moderne figuren,
welke malgré tout aan onzen sceptischen tijd herinneren, daar dien echt Semietischen
kop van dat portret uit Tiberius' dagen wel eens willen zien, omringd door twaalf
apostelen als die, welke met den Meester in Palestina rondzwierven, van zuiver
Oostersch type, eenvoudig van geest, tot lichtgeloovigheid toe, maar die boven alles
Hem liefhadden, die zulk een onweerstaan bare aantrekkingskracht op hen had weten
uit te oefenen. De illusie, het ideaal had bij een dergelijke voorstelling misschien
verloren, doch de waarheid zonder twijfel gewonnen!

Standbeelden-nieuws.
De uitvoering van het monument te Spa is opgedragen aan den Luikschen beeldhouwer
Hippolyte Le Roy, die te Gent woont. Het monument zal een fontein zijn met in wit
marmer de beeltenissen van Willem III en Leopold II, geflankeerd door twee
vrouwenfiguren, die bloemen voor de beeltenissen strooien. Belgíe zal voor gesteld
worden door een vrouw in de schilderachtige kleeding der boerinnen van de streek.
Proficiat!
De ‘Prawo Westnik’ berekent, dat door de bij keizerlijk besluit verleende verlichting
van belasting, aan grondbelasting gedurende de eerstvolgende tien jaren door de
grondeigenaars ongeveer 74 millioen roebels zal worden bespaard. Door het schenken
der achterstallige belastingen lijdt de schatkist een schade van 16 1/2 millioen roebels.
Te Nancy is een standbeeld voor Carnot onthuld.
Te Essen heeft men besloten voor Li-Hung-Tschang, onderkoning van China, een
gedenkteeken op te richten.
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Wolfgang Müller von Königswinter krijgt aldaar een standbeeld.
Er zal een gedenkteeken ter gedachtenis van den rijnschen dichter Karl Simrok in
Bonn opgericht worden.
Voor den Madonna-schilder Pr. Ittenbach zal te Bonn ook een standbeeld verrijzen.
Het monument van Gustav Freytag zal niet te Wiesbaden, maar te Leipzig worden
opgericht. De boekhandelaar Hirzel aldaar schonk reeds 5000 Mark daarvoor. De
bibliotheek van Freytag is voor 20.000 Mark verkocht.
Karl Löwe krijgt een monument in zijn vaderstad te Löbejün bij Halle. Fritz Schaper
zal het maken.
Te Pretoria zal binnen kort een standbeeld worden onthuld voor Paul Kruger,
ontworpen en uitgevoerd door A. Van Wouw. Het bronzen beeld, dat Oom Paul
voorstelt in zijn Zondagsche kleeren, met hoogen cylinder, zal met het granieten
voetstuk 40 Eng. voeten hoog zijn. Op elken hoek van het voetstuk komt het beeld
van een gewapenden Boer.
Een ruiterstandbeeld van Keizer Wilhelm I, Koning van Pruisen, te Frankfort a/M.
in Mei l.l. onthuld.
Voor den oom van Président Faure is een borstbeeld te Amboise onthuld.
Te Besançon heeft zich een comité gevormd om een gedenteeken op te richten
voor Victor Hugo, die daar geboren werd. De Raad stond 5000 frs. toe. Tolstoi, Ibsen,
Echegaray, Boito traden als leden tot het comité toe, dat binnen een jaar tot de
onthulling hoopt te kunnen overgaan. Te Parijs heeft zich reeds tien jaar geleden een
Victor Hugo-comité gevormd, dat 150.000 frs. bijeenbracht; Barrias is aangewezen
om het monument te maken, maar men hoort niets van de onthulling.
Te Milaan is een ruiterstandbeeld onthuld voor Victor Emmanuel,
Te Weenen is een standbeeld onthuld voor den Dombaumeister Friedrich Schmidt.
De stad Buenos Aires heeft besloten een gedenkteeken voor Garibaldi op te richten,
die in 1852, aan het hoofd van een ‘legioen’ Italianen, een einde hielp maken aan de
dwingelandij van Manuel Rosas.
Voor Karl Lo we wordt niet alleen een borstbeeld voor de markt te Löbejun, zijn
geboorteplaats, maar ook een gedenkteeken te Kiel en een te Stettin vervaardigd.
Voor Jules Simon zal, behalve een standbeeld te Lorient, een grafmonument te
Montmartre worden opgericht.

Briefwisseling.
Is de Nederlandsche Spectator erin geloopen, dat hij ons Standbeelden-nienws als
iets ernstigs heeft opgevat?.... zie no 26, 1896.
Om dit op te helderen verwijzen wij hem naar het artikel Standbeelden van Prof.
P. Alberdingk Thijm in de rubriek Beeldhouwkunst van jaargang 1888 der D.
Warande.
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Hierin wordt duidelijk gemaakt: De gedachte, die door een standbeeld eigenlijk moet
verzinnelijkt worden schijnt in onze dagen meer en meer verduisterd te geraken; blz.
416.
Ten tweede wordt hierin aangetoond, hoe dikwijls andere drijfveeren dan de
kunstzin aanleiding geven tot het oprichten van dergelijke gedenkteekenen.
Ten derde is het reeds lang bewezen dat b.v. de ondergang van Griekenland nabij
was, toen het vele honderden standbeelden voor zijne helden ging oprichten.
Het opsommen der nieuwe standbeelden opgericht voor mannen van zeer
bedenkelijke verdienste is dus niets anders dan eene waarschuwing en een spot, en
in veel opzichten een ‘rubriek, die zeer zeker in een lang gevoelde behoefte voorziet,’
gelijk de Spectator lachend mededeelt; want de s t a n d b e e l d e n - d o l h e i d neemt
meer en meer toe.
RED.

Splinters.
Oude Friesche spreekwoorden
Kop nin haering aerstese int net heste.
Wol begoun is haest spoun.
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Bijlagen.
Aan mijn kleinzoon Christiaan Zubli.
'K verlangde naar u,
Eidolon mijn
Zoo leliewit en rein! Een parel zoo blank;
Zoon van mijn zoon,
Mijn allerschoonste kroon!
Uw blauw oog schittert
Als klaar kristal,
O lieflijk beeld - mijn Al!
Uw ziel pas ontwaakt,
Kalm als een meer,
Bloeit als het roosje teêr. O dierbaarste schat,
Kind van mijn kind, Nooit heb 'k u zóó bemind.
's Gravenhage, April 1896.
Mw ZUBLI, geb. V.D. BERCH V. HEEMSTEDE.
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Christusfiguren te Berlijn.
(Ingezonden.)
In 1895 gaf de kunsthandelaar Théodore Bierck te Munchen aan een zeker getal
Duitsche kunstenaars den wensch te kennen dat zij een Christusfiguur voor zijne
rekening zouden schilderen. Negen kunstenaars beantwoordden aan dezen oproep.
De heer Bierck had hun geheele vrijheid van opvatting gelaten; slechts aan eene
voorwaarde hadden zij te voldoen: Christus moest geheel alleen worden voorgesteld.
Deze negen beelden zijn in het oude gebouw van den Reichstag tentoongesteld,
en wekken veel belangstelling op, door de verschillende opvattingen. Toch bestaat
er onder de verschillende tafereelen in eenige punten overeenstemming: lange
hoofdharen, baard, en weinig van het joodsche type. Op niet een enkel doek is de
lijdende Heiland te zien; alle kunstenaars trachtten meer het krachtig handelen weer
te geven. Deze opvatting hangt met de ontwikkeling der tijden samen, en bewijst in
deze meesterstukken het verband dat tusschen de kunst en de maatschappelijke
toestanden bestaat.
De uitnoodiging van den heer Th. Bierck is beantwoord door de professors Karl
Marr, Gabriël Max, Franz Stuck, Fritz von Uhde en Ernst Zimmermann uit München,
professor Arthur Kampf en Ferdinand Brüt uit Düsseldorf, prof. Franz Skarbina uit
Berlijn en Hans Thoma uit Frankfurt a.M. Allen geven van Jezus een levensgroot
beeld.
De schepping van Fritz von Uhde spant de kroon: Jezus vol leven en heilig vuur,
schijnt als voor eene gemeente te prediken. Uhde laat ons den Heiland aan den ingang
van een donkeren gang aanschouwen, waarin het zonnelicht straalt. Daarna komt
Ernst Zimmermann. Zijn Christus is rustiger opgevat, het aantrekkelijke hoofd drukt
de hoop der jeugd en den moed en de wilskracht van den manlijken leeftijd uit. Het
faalt Karl Marr's Jezusbeeld aan uitdrukking, even als aan Gabriel Max' ‘gekruisigde
Christus’. Franz Stuck geeft den Heiland van terzij gezien met krachtigen en
energieken blik, naar ons oordeel echter te scherp. Dit laatste kom nog meer uit,
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doordat Jezus met den wijsvinger der rechterhand als het ware beveelt. Arthur Kampf,
stelt Jezus als een man uit het volk voor. In deze schepping ontbreekt echter dat
onderscheid van hoofd en hart, zonder welke wij ons Christus niet voorstellen kunnen.
Franz Skarbina vertoont den Heiland midden in een landschap; het type is sympathiek,
doch brengt te veel gelaatstrekken der mannen uit de renaissance in de gedachte.
Hans Thoma wil de opvattingen der oud duitsche school navolgen, iets waarin hij
echter slechts weinig gelukt. Daar iedereen van de verschijning van den Heiland
zijne opvatting heeft, zijn de meeningen over de negen nieuwe Christusbeelden
natuurlijk zeer verschillend.
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Altaarblad der Kerk van O.-L.-Vrouw te Lombeek (Brabant).
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Een Held.
Oorspronkelijke novelle
van Louise Stratenus.
I.
HET was in den zomer van het jaar 1795, dat zich in eene kleine, nederige woning
te Samois, niet ver van het woud van Fontainebleau, een man kwam vestigen, wiens
uiterlijk niets opleverde, geschikt om de aandacht van het publiek te trekken. Reeds
destijds werd het dorp druk bezocht door schilders en andere kunstenaars, die blij
waren, op betrekkelijk korten afstand van Parijs, voor weinig geld een huis te vinden,
waar zij gedurende het warme seizoen hunne werkplaats konden overbrengen, en de
eenvoudige bevolking der plaats was gewoon aan hunne losse, bevallige manieren
en de buitensporige, opvallende kleederdracht hunner vrouwen of dochters. Voor
hen scheen de Omwenteling niet meê te tellen. Zij stoorden zich aan geen verandering
van modes, en vervolgden lachend hun loopbaan, als ware Frankrijk niet doorweekt
van het bloed der martelaren. Niemand die hun daarvan een verwijt maken kon; zij
leefden met hunne gedachten in eene andere wereld.
Een hunner had het jaar te voren slechte zaken
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gedaan; de lieden hadden op dat oogenblik weinig geld meer voor kunstschatten
over, en hij vroeg zich reeds af, wat hij met het tweede huisje beginnen zou, dat hij,
aan den zoom van het bosch, voor zijne overleden moeder had laten bouwen, toen
zich een man van omstreeks vijftigjarigen leeftijd bij hem aanmeldde, met de vraag
of hij de woning huren mocht.
De onbekende zag er lijdend uit, maar had nog een schoon gelaat, met
scherpgeteekende trekken, en oogen, die met waren adelaarsblik in het hart der
menschen schenen te dringen, om hunne meest verborgen gedachten te doorgronden;
bij wijlen ook verkregen zij eene wonderzachte uitdrukking, doch dan sloeg hij ze
spoedig neêr, als ware hij beschaamd geweest voor de weekheid van zijn eigen hart.
‘Hoe is uw naam, burger?’ vroeg de schilder, nadat zij het eens waren geworden
over den trouwens geringen huurprijs.
‘La Tour,’ antwoordde zijn bezoeker. ‘Ik zal mij veroorloven u maar aanstonds
de som voor het gansche seizoen te betalen; want eenmaal daarboven in het “land,”
geloof ik niet dat ik zoo spoedig weêr naar de rivier zal afdalen.’
‘Uwe bedienden hadden het anders kunnen doen,’ verzekerde de kunstenaar
beleefd.
‘Ik heb geen bedienden,’ klonk het glimlachend; ‘de eenige, dien ik bezat, is ziek
geworden en ik zond hem naar zijne geboortestreek terug. De arme jongen zeide het
mij wel niet; maar ik las in zijne oogen hoe gaarne hij daarginds wilde sterven. Ik
zelf ben te oud om mij nog aan een anderen te gewennen.’
‘Geen bedienden?’ herhaalde zijn gastheer met onverholen verbazing; ‘maar hoe
zult gij het dan
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aanleggen, burger, om uwe etenswaren te krijgen? Gij behoeft u niet voor te stellen
dat wij hier te Parijs leven. Zelfs ik, die vlak bij de gemeente woon, moet alles laten
halen.’
La Tour schudde opgeruimd het hoofd.
‘Gij zijt zooveel jonger dan ik, en hebt dus meer noodig; brood en melk zijn overal
te verkrijgen. Vlak in mijne buurt zag ik eene kleine boerderij, waar ik mij beiden
zeker wel verschaffen kan, en ik heb niets anders noodig.’
‘Een waar kluizenaarsleven dus?’
‘Misschien zouden anderen het zoo noemen. In elk geval het leven dat ik verkies.
Als men den avond van zijn bestaan ziet naderen, verlangt men nog alleen naar stilte
en eenvoud; men gaat de plechtigste uren van ons bestaan op aarde te gemoet. Maar
ik houd u op, ziehier wat ik u schuldig ben. Ik hoop over eenige dagen reeds de
woning te betrekken.’
Lang staarde de schilder hem na, terwijl hij zich, met ietwat sleependen tred, langs
den steilen heuvelweg verwijderde, daarna streek hij vroolijk het ontvangen geld op
en mompelde:
‘Een zonderling! Maar dat gaat mij niet aan. Ieder heeft recht zijn leven in te
richten zooals hij dat verkiest. Laat mij liever de goede tijding aan Madelon gaan
mededeelen. Zij zal niet minder blij zijn dan ik.’
En haastig de deur van het vertrek openende, liep hij op eene tuinkamer toe, waar
een jong meisje bezig was met het wegmaken van vlekken uit een jas, die blijkbaar
betere dagen had gekend.
‘Wat! Alweêr voor mij aan den gang!’ zeide Raoul Mortaigne, de reeds beroemde
landschapschilder, op verdrietigen toon. ‘Ik wilde dat gij

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

420
zulk ondankbaar werk aan de oude Lize overliet.’
‘Hare oogen zouden de kleine vlekjes niet meer zien, Raoul,’ antwoordde de
toegesprokene met een vriendelijken glimlach. ‘En gij weet, wij beleven slechte
tijden.’
‘Ja, die domooren hebben onze beste klanten het land uitgejaagd; maar vandaag
is ons toch een onverwacht geluk overkomen. Het huisje van moeder is verhuurd.’
Madelon sprong op hem toe en sloeg, in hare vreugde, de armen om zijn hals.
‘O! Raoul, hoe heerlijk! Dat komt zeker omdat ik er zoo voor gebeden heb. Het
scheen anders zoo onmogelijk in den tegenwoordigen tijd. En wie heeft het genomen?
Zullen wij iets hebben aan de familie, die zich daar vestigt?’
‘Ik had het zoo gehoopt, kind,’ sprak de schilder met een zucht; ‘want ik laat u
niet gaarne omgaan met de dochters van mijne vrienden. Zij zijn zoo geheel anders
dan gij, en gij moet u dikwijls verlaten gevoelen, als ik aan den arbeid ben, of
kennissen bij mij heb; maar gij behoeft u daarvan niets voor te stellen; de persoon,
die het huisje bewonen zal, is zelf niet jong meer, en schijnt kip noch kraai op de
wereld te hebben; hij neemt niet eens een knecht of meid bij zich, en is van plan zich
slechts met brood en melk te voeden. Een raadselachtig mensch, als een eenvoudig
burger gekleed, en toch zoo voornaam in zijne manieren, dat hij even goed een hertog
kon zijn.’
‘Misschien is het wel een uitgewekene, die terug is gekeerd, en zich hier wil
verbergen,’ prevelde het jonge meisje.
‘Daar heb ik niet over nagedacht,’ zeide Raoul
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nadenkend. ‘Maar nu gij het zegt, komt mij dat zelfs heel waarschijnlijk voor.
Intusschen gaat de zaak mij ook niet verder aan. Hij heeft zijn huur voor het heele
jaar betaald, en al mocht het hier ook onveilig voor hem worden, want in deze dagen
kan men voor niets instaan, ik lijd er geen schade bij.’
Raoul Mortaigne had, tegen den wil zijns vaders in, de kunstenaarsloopbaan
gekozen. Zijne ouders behoorden tot den kleinen adelstand van Bretagne, en de
grijsaard had geen schooner droom gekoesterd dan zijn zoon in het leger te zien gaan;
maar toen de revolutie eenmaal uitbrak, had hij Raoul's levenskeuze gezegend, hem
laten beloven nooit zijne moeder of zuster te verlaten, en was hij zelf zijn koning ter
hulp gesneld. Hij werd bij eene schermutseling voor het paleis gedood; men ontnam
der weduwe al hare bezittingen, maar liet haar verder ongemoeid en de jonge schilder
was blij een optrekje voor haar te laten bouwen, niet ver van de plek, waar hij des
zomers zijne studiën in de open lucht voortzette.
Hij zelf was, om zijne gulle vroolijkheid, in alle kringen bemind, en niemand die
er aan dacht hem lastig te vallen voor hetgeen men ‘de misdaad’ zijns vaders noemde.
Het was voldoende dat hij het woordje ‘de’ voor zijn naam wegliet en zich niet over
de hem opgelegde armoede beklaagde; scheen hij niet vooraf begrepen te hebben
dat het thans de beurt der edellieden was om de handen uit de mouw te steken?
Gelukkig had Raoul goede jaren gehad, en kon hij, zonder al te veel kommer, die
donkere dagen doorstaan. Zijne moeder en Madelon leefden op zeer eenvoudigen
voet te Samois voort; hij zelf leidde te Parijs en ook des zomers
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in zijne kleine villa een vroolijk leven, niet schroomende zijn kapitaaltje aan te
spreken, waar dit noodig bleek, en hij had het bestaan eerst ernstiger leeren opvatten,
den dag waarop zijne moeder gestorven was, en hij zijne zuster, die tien jaar jonger
was dan hij, bij zich in huis had genomen. Van dat oogenblik af, waren er geen feesten
meer bij hem gegeven, had hij zich achter de droefheid van het jonge meisje
verscholen, om aan zijne vrienden verstaanbaar te maken dat de eens zoo gastvrije
woning voortaan gesloten zou zijn, en ontving hij nog enkel de bezoeken, die men
hem in zijne werkplaats bracht.
Voor zijne geldzaken was dit ook hoog tijd, want hij hield geen penning meer
over, en bestellingen kwamen nog maar zelden voor. Madelon moest dan ook
wonderen van zuinigheid en toewijding verrichten, om hem niet al te zeer onder
hunne bekrompen omstandigheden te laten lijden, en zij deed dit met vreugde, want
die talentvolle broeder, met zijne moedige, altijd opgeruimde natuur, maakte haar
trots uit. Zij bewonderde hem onverdeeld, al was haar eigen karakter geheel
verschillend van het zijne. Het denkbeeld dat hij voor het oogenblik van een zware
zorg ontheven was, stemde haar zoo dankbaar, dat zij na een minuut peinzens zeide:
‘Wij zullen iets voor hem trachten te doen. Als hij zoo geheel alleen op de wereld
staat, heeft hij toch hulp noodig.’
‘Hij ziet daar niet naar uit; maar gij kunt het altijd beproeven, kind. Vandaag heb
ik het heel druk, en morgen moet ik naar Parijs, om over het werk te spreken, dat ik
bezig ben te illustreeren, zoodat ik niet eens naar het huisje kan gaan om-
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zien; maar zoo gij dat in mijne plaats doen wildet, dan zou mij dit heel aangenaam
zijn, en kunt gij u overtuigen of er hier en daar geen verbeteringen moeten worden
aangebracht.’
‘Dat zal ik stellig doen. Wanneer verkiest gij het, vandaag of morgen?’
‘Liever morgen. Heden zoudt gij er den nieuwen huurder misschien nog aantreffen.
Ik ken hem nog te weinig, om niet te wenschen iets van zijn verleden af te weten
voordat ik hem aan u voorstel.’
Madelon zag hem glimlachend aan, en schertste;
‘Altijd even voorzichtig!’
‘Waar het u geldt, liefste, zeer zeker,’ klonk het ernstig, ‘en men kan het in dezen
overgangstijd niet genoeg zijn. Overal ontmoet men lieden van duistere afkomst,
wier daden het licht niet kunnen zien. Al ben ik persoonlijk ook genoodzaakt met
iedereen om te gaan, ik zou niet kunnen dulden dat gij het woord richttet tot een dier
deugnieten, die van de omwenteling gebruik maakten om hun persoonlijken wraak
te koelen ofwel om zichzelven naar boven te werken. Niet allen is dit laatste gelukt,
en wij kunnen zeer goed met iemand te doen hebben, die ellendig genoeg was om
tot zelfs door zijne partijgenooten te worden uitgeworpen. Maar morgen zal hij er
nog niet zijn, dus kunt gij u gerust van die taak kwijten.’
Den volgenden ochtend vertrok hij reeds voor dag en voor dauw naar de hoofdstad,
en nadat zijne zuster daarvan gebruik had gemaakt om met de oude Lize zijne
werkplaats in orde te brengen, begaf zij zich op weg, om de kleine woning harer
moeder te bezoeken.
Zij had dien tocht niet meer afgelegd, nadat
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men de laatste meubels uit het huis had weggedragen; de vele zoete herinneringen
aan die plek verbonden deden haar pijn, nu dat zij voor altijd tot het verleden
behoorden, nu dat de stem, die nooit anders dan woorden van de grootste teederheid
voor haar had overgehad, voor altijd was verstomd; maar van het oogenblik af dat
het een plicht gold, aarzelde zij niet meer; en zij wandelde rustig voort langs het
zonnige, onbeschaduwde pad, dat zich op zoo schilderachtige wijze tusschen de
groene velden en landelijke gebouwen naar boven slingerde.
Aan den zoom van het woud hield zij stil, en wierp een blik vol liefde op het dorp
en de rivier, die zich zoo vreedzaam voortkronkelde en waarop langzaam de groote
bruine schuiten, beladen met hout en groen, voortgleden. Hoe gelukkig was zij niet
geweest in deze streek, waar niets van al het moordgehuil der hoofdstad was
doorgedrongen, en de bewoners geen oogwenk naar de wapenen hadden gegrepen,
om op te trekken tegen hunne bevoorrechte broeders.
Met een zuchtje van voldoening sloeg zij het gansche landschap gade. Aan de
overzijde van den stroom verrezen blauwe bergen, en achter haar de donkergroene
cirkel van het bosch, zoo plechtig in zijn stilzwijgen. Het was haar alsof de breede
takken zich over haar hoofd uitspreidden om haar te zegenen, en hare gansche ziel
ging uit tot God, den God, dien Frankrijk verloochend had, maar dien hare moeder
haar geleerd had vuriger dan ooit te aanbidden, omdat van Hem alleen redding kon
komen voor haar rampzalig vaderland. Tegenover dat verheven schouwspel eener
natuur, die zoo volkomen de macht van haar Schepper weêr-
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gaf, zoo duidelijk sprak van Zijne liefde tot het menschdom, dat, ofschoon uit een
Paradijs verdreven, zulk een schoon ballingsoord van Zijne goedheid verkregen had,
greep haar de dorst naar het oneindige aan, hief zij onwillekeurig de handen tot een
dankgebed omhoog. Als de aarde zoo heerlijk in pracht was, wat moest dan niet de
Hemel zijn, die Hemel, waar men allen zou wedervinden, wier heengaan men hier
omlaag betreurde?
Eerst na verloop van een tiental minuten, zette zij haar tocht voort, om weldra het
huisje te bereiken, dat te midden van een bloeienden tuin verscholen lag. Zij maakte
het hek open, en haalde reeds den dubbelen huissleutel te voorschijn, dien haar
broeder van de voordeur bezat, toen zij bemerkte dat deze aanstond. Een oogenblik
aarzelde zij of zij wel zou binnentreden; de nieuwe huurder was er blijkbaar, en zij
herinnerde zich Raoul's woorden; maar zij deelde zijne vrees niet; wat beteekende
het trouwens of zij hem al even spreken zou? Niet ieder kon deel hebben uitgemaakt
van het Schrikbewind, en misschien was deze man een hoogst achtenswaardig mensch,
wien zij met het een of ander van dienst zou kunnen zijn. Was het wel mogelijk dat
iemand, die bloed vergoten had, de eenzaamheid opzocht, en den moed zou hebben
alleen, geheel alleen, te leven met zijn bezwaard geweten?
Zij draaide daarom zachtkens den deurknop om en betrad de gang, waar zij een
tuinbank zag staan. Ook in hare vroegere huiskamer waren reeds eenige meubels,
maar zoo eenvoudig, dat zij veeleer in eene arme boerderij zouden hebben
thuisbehoord en hij, die bezig was ze te schikken, vormde zulk
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eene tegenstelling met zijne armoedige omgeving, dat zij hem verbaasd aanzag.
Hij ook had zich naar haar omgewend, en bewaarde een oogenblik het stilzwijgen,
als ware hij niet aan den omgang met vrouwen gewoon, en zocht hij naar een woord
om haar toe te voegen. Het was Madelon die het eerste zeide:
‘Ik vraag u verschooning dat ik u storen kom, mijnheer. Mijn broeder meende dat
gij pas over eenige dagen zoudt komen, en hij werd zelf verhinderd zich te komen
verzekeren of er niet het een of ander aan het huis te herstellen viel. Ik doe dat nu in
zijne plaats.’
‘Dus zijt gij de zuster van den eigenaar?’ sprak La Tour, haar een ruwen houten
stoel aanbiedende. ‘Ik was zoozeer in mijne bezigheid verdiept, dat ik waarlijk een
oogwenk eene verschijning uit betere wereld meende te zien. Het was ook mijn plan
pas morgen of overmorgen te komen; maar wat heden geschieden kan moet niet
worden uitgesteld en ik slaagde er in hier en daar bij arme dorpsgenooten alles op te
koopen wat mij noodig was. Ik verwachtte geen bezoek als het uwe, anders zou ik
misschien moeilijker te bevredigen zijn geweest; maar voor een man alleen is dit
meer dan voldoende.’
‘Zoo wij u met iets helpen kunnen, dan doen wij het gaarne,’ hernam Madelon,
volkomen gerustgesteld door de uitdrukking van zijn streng maar edel gelaat, en den
klank zijner stem, die wonderbaar zacht luidde.
‘Ik dank u, het is heel vriendelijk van u beiden; maar ik stel weinig eischen aan
het bestaan en wat de woning zelve betreft, zij is zoo goed in
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orde als ik dat maar wenschen kan, te goed haast zou ik zeggen; want het is niet
kwaad voor den mensch zich eenige ontberingen op te leggen.’
‘Mijn broeder liet haar ook met zooveel liefde voor mijne moeder inrichten. Het
is mij alsof ik ze hier nog zitten zag. Vergeef mij, maar ik ben hier sedert haar dood
nooit wedergekeerd, en dat alles schijnt mij nog zoo kort geleden.’
De nieuwe bewoner wendde het hoofd af, als wilde hij hare tranen niet zien, en
antwoordde op zijn eigenaardigen doch pijnstillenden toon:
‘De dood is altijd smartelijk... voor hen die achterblijven; niet voor degenen die
heengaan, als zij ten minste zeker zijn van hetgeen hen aan de overzijde der breede
rivier wacht.’
‘Dat was mijne moeder,’ sprak het jonge meisje, wier oogen door het geopende
venster heen de blauwe lucht zochten, ‘ja, dat was zij, Goddank! Maar o! dat afscheid,
dat worstelen van ons tegen de ziekte, tegen het einde! Misschien hebt gij nooit
iemand zien sterven?’
Een droefgeestige glimlach gleed over het gelaat van haar toehoorder.
‘Wie, die mijn leeftijd bereikte, was daar nooit getuige van? En ik heb meer lieden
zien heengaan dan menig ander, want ik ben soldaat geweest, en zag duizenden
levens in den bloei hunner jaren afsnijden.’
‘Dat moet een vreeselijk schouwspel zijn,’ mompelde Madelon.
‘Ja, men raakt er nooit aan gewend, en ofschoon ik niet weekhartiger was dan
mijne kameraden, kon ik na een veldslag nooit de verzoeking weêrstaan, als mijn
plicht mij niet elders riep, tot het moord-
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tooneel terug te keeren en mij te overtuigen of ik niet nog hier of daar een gekwetste
redden kon.’
Het jonge meisje zag hem dankbaar aan. Het deed haar goed dat woord van
medelijden met het arme menschdom op te vangen.
‘En is u dat wel eens gelukt?’ vroeg zij.
‘Niet altijd. Het ging er fel op toe, in onze gevechten; maar toch mocht ik altijd
hier en daar een teug water uitdeelen, met een gewonde bidden, een stervende de
laatste oogenblikken verzachten, door hem te beloven aan vrouw of moeder te zullen
schrijven, en dat zeide voor menigeen meer dan het leven. O! dat hart van den mensch,
als het slechts voor niemand in het bijzonder kloppen kon, wat zou het dan niet sterk
zijn om ook het ergste te dragen; maar al die knapen hadden het een of ander dierbare
wezen lief, en treurden meer over degenen die zij achterlieten dan over hun eigen
bestaan. Als zij, zooals ik, alleen op de wereld waren geweest, zouden zij den dood
met kalmte onder de oogen hebben gezien. Ik herinner mij een jongen muzikant, die
maar niet sterven wilde, omdat hij vervuld was van de gedachte aan zijne bruid. Het
was reeds laat, toen ik hem uitgestrekt vond liggen, en tot den dageraad toe hield ik
zijn hoofd aan mijne borst, trachtende hem met zijn lot te verzoenen. Hij was een
reus, in vergelijking van mij, ik kon hem dus niet naar ons bivouak overdragen, en
trouwens, hij behoorde tot de vijandelijke troepen. Een dokter vertoonde zich niet,
alles lag te rusten van den vermoeiden dag, en ik kon niets aanwenden tot zijn behoud;
maar in het eind toch vond ik een woord dat hem vertroostte; het was, dat ik zelf tot
het meisje zou gaan en haar alles van dien
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schrikwekkenden nacht zou vertellen, dat ik haar uit zijnen naam smeeken zou hem
nooit of nimmer te vergeten. De dood had geen verschrikking voor hem, wel de
gedachte dat zij ooit een ander zou beminnen.’
‘En zijt gij waarlijk gegaan?’ vroeg Madelon, wier belangstelling al meer en meer
was gaande gemaakt.
‘Ik had hem immers mijn woord gegeven!’ klonk het ernstig. ‘Maar het ging niet.
Wij waren in vollen oorlog en ik kon mijne troepen niet verlaten. Zes maanden
ongeveer verliepen er over, voor dat ik zijn geboortedorp betrad. Ik vond zijne bruid
reeds verloofd met een ander en vroeg mij een oogenblik af, of ik hare gemoedsrust
wel zou storen met mijn somber verhaal; maar ik had beloofd en zij kon nog altijd
terugtreden; misschien meende zij wel dat hij haar vrijwillig was ontvlucht. Dus
zocht ik haar op en bracht ik haar zijne woorden over. Zij hoorde mij met gerimpelde
wenkbrauwen aan, en antwoordde enkel: ‘Het verwondert mij niet, José is altijd
zelfzuchtig geweest!’
Toen ik de vijandelijke linie weêr doorsloop om tot mijne makkers weder te keeren,
begreep ik waarom de arme jonge reus zoo vroeg gesneuveld was. Het leven zou
wreeder voor hem geweest zijn dan de dood, en ik ben overtuigd dat dit het geval
zou geweest zijn met de meesten, die ik heb zien vallen. Wij menschen kiezen
dikwijls, in onze kortzichtigheid, zulk een bitter lot voor ons zelven uit, dat de
Voorzienigheid medelijden met ons heeft en ons van de aarde wegneemt. Nog eens,
de dood is niet onbarmhartig.
Madelon was overeind gerezen, ofschoon zij
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nog gaarne uren lang naar hem geluisterd had, want zij durfde hem niet langer
ophouden, en reikte hem met eene zekere schroomvalligheid de hand.
‘Dus hebt gij waarlijk niets noodig?’ vroeg zij.
‘In het geheel niets. Ik dank u. De boeren hier in den omtrek zijn vriendelijke
lieden en zullen mij van alles voorzien.’
‘Maar misschien zult gij u somtijds wat eenzaam gevoelen..... Het zou mijn broeder
een groot genoegen wezen als gij ons nu en dan eens opzocht. Ik zou u zijne
werkplaats laten zien. Raoul heeft zooveel talent.’
‘Als ik ooit kan; - ik durf het niet beloven, want ik bezoek al sedert zoolang
niemand meer, - dan zal het bovenal wezen om van zijn geluk getuige te zijn, dat hij
zulk eene zuster heeft,’ sprak de vroegere krijgsman vol ernst, en na hare kleine hand
gedrukt te hebben, deed hij haar uitgeleide tot aan het hek.
‘Het is de jeugd, die mijne woning heeft betreden,’ sprak hij tot zichzelven, toen
zij zich verwijderd had... ‘Jeugd!’ herhaalde hij, en in zijne stem klonk dat
hartstochtelijk verlangen, waarmede men een geliefden doode betreurt.
Intusschen daalde het jonge meisje den heuvel af, om zich weder naar huis te
begeven; maar hare gedachten bleven vertoeven bij den eenzamen man. La Tour?
Zij had nooit dien naam als dien van een bijzonderen mensch hooren noemen; ook
aan Raoul scheen hij niets te hebben gezegd, en toch was er iets, wat haar zeide dat
deze man niet de eerste de beste officier kon zijn geweest, die slechts eigen
bevordering had gezocht in het leger. Hij was een geloovige en dus geen man van
de
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Omwenteling, die gedachte reeds deed haar goed; maar wat lag er niet eene grootheid
in zijn eenvoud, in de wijze waarop hij zijn leven inrichtte; in zijn medelijden met
vriend en vijand, die hem eigen vermoeienissen van den veldtocht over het hoofd
deed zien, in zijne trouw aan het eens gegeven woord, al moest hij daarom ook door
een ander legerkorps heenbreken. Hij had van dat alles gesproken alsof het niets
gold, als ware het eene natuurlijke, alledaagsche zaak geweest, en niemand zou zijn
voorbeeld gevolgd hebben.
Nog geheel van deze gedachten vervuld, schrikte Madelon een weinig op, toen zij
plotseling haar naam hoorde roepen.
Zij keerde zich om en zag de oude Lize, die hijgend achter haar aankwam en alle
krachten inspande om haar in te halen.
‘Waar zijt gij geweest?’ vroeg zij verbaasd aan de trouwe ziel, die reeds bij hare
grootouders in dienst was geweest.
‘Naar Renaud,’ klonk het antwoord: ‘om kersen te halen. De jonge meester houdt
er zooveel van.’
‘En gij zijt altijd blij hem te kunnen bederven, niet waar?’ schertste Raoul's zuster.
‘Nu, daar moogt gij wel van zwijgen; gij doet zelf den ganschen dag niets anders.
En is er veel aan het huis te veranderen?’ vroeg de oude bezorgd, want zij kende
geen grooteren angst dan dat men ‘de beide kinderen’ gelijk zij broeder en zuster
noemde, op kosten jagen zou.
‘Niets, in het geheel niets, Mijnheer La Tour is met alles tevreden.’
‘Een brave man!’ en Lize knikte voldaan.
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‘Ja, ik ben overtuigd dat hij dat is. Maar hij schijnt mij heel arm toe.’
‘Dat is maar verbeelding.’ verklaarde de dienstbode hoofdschuddend.
‘Gij schijnt al heel zeker van uwe zaak te te zijn?’ klonk het antwoord: ‘En toch
kent gij hem niet.’
‘Ik deed hem gisteren open, en toen zag ik dadelijk dat hij een voornaam mensch
was. Ziet gij, daarin vergist men zich nooit, al zouden de lieden ook in lompen gekleed
gaan. Een neef van mij, die zich ook die schandelijke dwaasheden van gelijkheid en
broederschap in het hoofd had gehaald, bleef soms uren achtereen in den spiegel de
jonkers van het slot nadoen, om toch maar net zulke mooie manieren te krijgen, maar
hij zag er daarbij uit als een aap, die in den Bijbel leest en het boek onderste boven
houdt...’
‘Ja,’ viel Madelon, die het verhaal al van buiten kende, haar in de rede, ‘maar hoe
weet gij dat mijnheer La Tour niet arm is?’
‘Dat zal ik u zeggen; ik ben dan bij de Renauds geweest, en gij weet hoe bitter zij
zich moeten behelpen.’
‘Vooral sedert Pierre dat ongeluk met den wagen heeft gehad en geen verdiensten
meer heeft,’ zuchtte Madelon.
‘Juist, en ik ben al blij als ik vruchten of groenten bij hen kan halen. Nu, mijnheer
La Tour is er ook geweest.’
‘Hoe kwam hij daar? Zij wonen toch een heel anderen kant uit.’
‘Men scheen hem in de herberg gezegd te hebben dat de stumperds het zoo benauwd
hadden,
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en toen ging hij er heen om te vragen of zij hem geen stoelen en een tafel konden
afstaan. Zij hadden het graag genoeg gedaan, dat spreekt; maar zij hadden al alles
verkocht wat zij missen konden, om hun jongen toch maar in het leven te houden.’
‘Hoe jammer! Het was anders een uitkomst voor hen geweest.’
‘Dat scheen de huurder van ons huis ook te denken, want hij vroeg of de vrouw
hem dan niet op eene andere manier helpen kon, door brood voor hem te bakken. Zij
zelve durfde niet aanstonds ja zeggen, want de arme ziel heeft het zoo druk, en om
iets goed te doen, moet men er zijn tijd aan geven. Zij haalde dus een eigen gebakken
brood te voorschijn en toonde het hem. Het lag nog op tafel; gij hadt het eens moeten
zien, Madelon; voor geen geld zoudt gij er van gegeten hebben; maar mijnheer La
Tour zeide terstond dat het goed was en dat zij er hem allen dag een moest brengen.
Hij betaalt haar dubbel en dwars voor die moeite, en liet bovendien nog vijf franken
voor Pierre achter, zonder dat iemand hem zijn nood had geklaagd. Dat doet geen
arm mensch.’
‘Neen,’ sprak het jonge meisje peinzend, ‘hij is een wonderlijk mensch, en zoo
goed als er maar zelden bestaan.’
‘O! hij kan ook heel streng zijn.’
‘Maar, Lize!’ lachte Madelon, ‘gij schijnt hem al op en top te kennen.’
‘Het heele dorp spreekt van hem Een vreemdeling trekt hier dadelijk de aandacht,
en ik sprak verscheidene lieden.’
‘Vertel mij dan eens van zijne strengheid. Ik geloof niet dat ik licht bang voor hem
zou zijn, al
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maakt hij mij wel een beetje verlegen, met zijne oogen, die zoo ernstig en toch zoo
doordringend zijn.’
‘Hij heeft van avond in de “Leeuwin” geslapen.’
‘Daar zal hij het ook niet bijzonder goed hebben gehad!’
‘Hij was tevreden met alles. De waard heel wat minder, want hij liet alleen maar
melksoep koken en bestelde geen wijn. Nu, hij was juist naar zijne kamer, voor aan
de straat gegaan, toen de zoogenaamde blinde bedelaar uit het bosch aankwam, die
de vreemdelingen zoo mooi voor den gek weet te houden met het verhaal van zijne
ellende en van zijn ouden, trouwen hond, en later hunne aalmoezen gaat verdrinken.
Hij was weêr ziende geworden, zooals altijd tegen den avond, en wat het arme dier
gedaan had weet ik niet; maar hij schopte en trapte het voor de herberg, dat het
ergerlijk was om aan te zien. Mijnheer La Tour moet het gejank van het beest gehoord
hebben, want hij verscheen op eens beneden, en pakte den man bij zijn kraag, en
dreigde hem met zulke vreeselijke oogen, als hij niet aanstonds de hond met vrede
liet, dat de bedelaar van schrik op de knieën zonk en om vergiffenis kermde. Hij
heeft hem daarop laten gaan, na den hond van hem gekocht te hebben. Van avond
wordt het dier hem gebracht.’
Madelon vroeg niet verder, en ook de oude scheen alles te hebben verteld wat haar
bekend was; maar beiden vervolgden haar weg, vervuld met de gedachte aan den
raadselachtigen huurder.
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II.
Eene week later bracht Raoul hem een bezoek, om hem tevens uit te noodigen den
volgenden avond aan hem en zijne zuster te schenken.
‘Ik ga nooit uit,’ antwoordde La Tour weifelend, ‘en dan, mijn hond is zoo aan
mij gehecht, dat hij hier al heel ongelukkig zou achterblijven.’
‘Dan brengt gij hem eenvoudig mede; wij zijn slechts onder ons. Mijne overige
kennissen zijn een weinig te vroolijk voor mijne zuster.’
‘Een lief, ernstig kind! Welnu dan, voor eenmaal; om haar weder te zien en uwe
doeken te bekijken.’
‘Houdt gij van kunst?’ vroeg Mortaigne levendig.
‘Ja; maar let wel op dat ik er hoegenaamd geen verstand van heb. Ik zou geen
Rubens van een Velasquez weten te onderscheiden. Ik heb haar enkel liefgekregen,
zooals men al wat schoon is bemint: de deugd, God's vrije natuur, eene eeuwenoude
kathedraal.’
‘Dat is misschien de eenige manier om haar met juistheid te waardeeren,’ verklaarde
de schilder. ‘Oefening is lang geen instinct van het waarlijk schoone. Nu, het zal mij
eene eer zijn u mijn werk te toonen; kom dus vooral niet te laat, dan is het nog helder
licht in mijn atelier.’
Madelon, die haar broeder tot deze uitnoodiging had aangespoord, kwam hem
reeds te gemoet om het antwoord des te eerder te vernemen. Zij had wel gevreesd
dat het eene weigering zou zijn, maar het toch willen vragen, en nu het gunstig luidde,
was zij zoo verheugd, als zij zich niet herinnerde
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sedert den dood harer moeder te zijn geweest. Den ganschen volgenden dag was zij
bezig met het plukken en schikken van bloemen, stof afnemen in Raoul's werkplaats,
het zorgen voor goede, versche melk, en een gemakkelijken leuningstoel voor hun
gast. Tot zelfs de hond werd niet vergeten. Zij kreeg een mand voor hem, naaide een
zacht kussen daarvoor, en zette een bak met water en brood voor hem gereed, nog
lang voor dat het tweetal zich vertoonde.
‘Ik zie dat ik welkom ben,’ zeide La Tour met een vriendelijken glimlach, nadat
zijn scherpe blik aanstonds deze toebereidselen had opgemerkt, ‘en daarvoor ben ik
u heel dankbaar. Ga daar liggen, Hector; gij moogt niet mede naar het atelier.’
Het dier, een hoogst alledaagsche, ruigharige hond, en nog volstrekt niet oud, wat
ook zijn vroegere meester had willen doen gelooven, gehoorzaamde hem aanstonds,
en ziende dat Madelon achter wilde blijven, verzocht de bezoeker haar mede te gaan.
‘Vrouwen en kunst hooren samen,’ zeide hij, ‘en ik ben zeker dat gij dikwijls uw
broeder onder den arbeid bezielt.’
‘Neen, ik kom nooit in zijne werkplaats, als hij bezig is,’ antwoordde het jonge
meisje.
‘Voeg er liever bij dat ik u dat verboden heb, om het gezelschap, dat ik wel verplicht
ben daar te ontvangen,’ sprak Raoul.
La Tour knikte goedkeurend.
‘Ik ben blij dat gij er zoo over denkt. In ons land kan men, helaas! geen jong meisje
in een kunstenaarskring toelaten. Ik vraag mij dikwijls af, hoe het komt dat de
voortdurende studie van het altijd schoone niet ernstiger stemt; maar daar zijn wij
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al aangekomen; welk eene flinke ruimte hebt gij hier. Is het licht echter niet wat al
te gedempt?’
‘Ik schilder bijna uitsluitend boschgezichten; in 't woud is het altijd ietwat somber,
zoodat ik ook dat licht geef aan mijn atelier; maar neem ik eens een enkel
riviergezicht, dan kan ik de paneelen boven ons hoofd wegnemen.’
‘Dit stuk hier is natuurlijk heel mooi,’ hernam de gast, nadat hij een poosje
stilzwijgend voor een doek had gestaan, ‘en tot mijne vreugde, zie ik er geen figuren
op; de mensch bederft in mijne oogen altijd een landschap. Zoodra hij erin verschijnt,
met zijn bewogen verleden, zijne zorgen en hartstochten, is het alsof de vrede der
natuur wordt verstoord.’
‘Dan zult gij geene genade voor deze schilderij hier vinden,’ sprak Raoul lachend,
hem voorgaande naar een groot stuk, dat op een schildersezel stond. ‘En toch
beschouwde ik het altijd als mijn meesterwerk. Het werd mij besteld door graaf de
La Tour d'Auvergne, en ik had het bijna gereed toen de Revolutie losbrak en de graaf
naar Engeland uitweek en van de zaak afzag. Het is zijn voorvaderlijk kasteel, met
de prachtige bosschen, die het omgeven. Zou men niet zeggen dat het geen ander
slot is dan dat van de schoone Slaapster?’
Zijn bezoeker stond geheel in gepeins verzonken voor het schilderstuk.
‘Het is waarlijk meesterlijk weêrgegeven,’ mompelde hij, ‘maar die figuur daarop?
Wie stelt zij voor?’
‘O!’ klonk het antwoord, ‘toen de graaf zijne bestelling afschreef, werd ik boos.
Hij was rijk gebleven en bewoonde te Londen een paleis, zoodat
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hij zeer goed een armen kunstenaar, zooals ik, voor zijne moeite had kunnen betalen,
en hopende dat de omwenteling slechts van voorbijgaanden aard zou zijn, en dat de
Staat mijn werk voor een zijner museüms zou aankoopen, schilderde ik er, half als
wraakneming, half ook om de bewondering mij door dien held ingeboezemd, het
beeld op van den eersten grenadier van Frankrijk, de La Tour d'Auvergne, den
onvergelijkelijken soldaat.’
‘En meent gij daarmede den graaf geen genoegen te doen?’
‘Neen. Hij is dom genoeg zich over hem te schamen, al zal hij alleen in later
eeuwen, den ouden naam meer roem bijzetten, dan al de vorige geslachten van dat
huis hebben gedaan. Ziet gij, burger, ik kan er over meêspreken; want toen dit werk
mij opgedragen werd, vertoefde ik eene maand lang als gast op het kasteel, en gij
maakt u geen denkbeeld van de bitterheid, waarmede men daar sprak van den man,
die in zijne jeugd, ondanks een dwarsbalk in zijn wapen, zijne rechten op den
familienaam had doen gelden. Hij had dien naam sedert een onsterfelijken luister
bijgezet, maar dat telde men niet en noemde hem eenvoudig een indringer. Gij
begrijpt, dat de vete er met de Revolutie niet beter op werd, toen de kapitein weigerde
mede in ballingschap te gaan, en voor het vaderland bleef vechten.’
‘Gelooft gij dat hij hier gelijkt?’ vroeg La Tour.
‘Geen oogenblik, want ik heb hem nooit aanschouwd en kon zelfs geen portret
van hem te zien krijgen. Ik heb hem enkel voorgesteld, zooals hij in mijne verbeelding
leeft, en aan zijn uniform zal men hem licht herkennen. Gij ziet, hij is uit het
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bosch gekomen, nog zwart van den kruitdamp, en leunt op zijn wapen, om op het
kasteel te staren, waarheen men eenmaal zwerven zal, uit eerbied voor zijne
nagedachtenis. Er is maar ééne zaak die ik hem nooit vergeven kan.’
‘En mag ik weten welke die is?’ vroeg zijn toehoorder, hem opmerkzaam aanziende.
‘Dat hij zoo hardnekkig alle eerbewijzen weigerde, en ondanks alle aanbiedingen
van bevordering, eenvoudig kapitein bleef. Zoo hij het verkozen had, zou hij al lang
aan het hoofd van al onze troepen staan, en zouden zijne domme neven wel anders
spreken.’
‘Als ik wel ingelicht ben, heeft dat zijne geldige reden,’ klonk het rustig. ‘Op het
oogenblik dat zij Frankrijk verlaten zouden, brachten familiebelangen hen met den
kapitein te zamen, en hoorende dat hij in het land blijven zou, verweten zij hem zich
alleen door eigen voordeel te laten leiden. La Tour d'Auvergne wierp die
beschuldiging vol trots van zich af, met den eed, dat hij nooit in rang zou opklimmen.
Hij bleef daaraan trouw.’
‘Dat is wat anders,’ mompelde Raoul verdrietig, ‘maar toch is en blijft het jammer.’
Zij gingen thans tot een ander stuk over, en een half uur later zouden zij zich juist
weêr naar beneden begeven, toen Lize haar jongen meester de komst van een uitgever
aankondigen kwam.
‘Dat treft al heel ongelukkig,’ bromde de dichter, ‘en ik kan hem toch niet
wegzenden. Ik ben aan een zeer belangrijk werk bezig. Als ik mij niet met illustreeren
van meesterwerken inliet, zou ik in dezen tijd niet weten waarvan te leven.’
‘Ontvang hem gerust; uwe zuster zal mij gezelschap houden.’
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Madelon was hem dankbaar voor deze schikking en ging hem voor naar de tuinkamer,
waar het reeds begon te schemeren.
Toen de deur zich achter haar gast gesloten had, keerde zij zich plotseling naar
hem om, en de groote, lichtkleurige oogen ernstig op hem vestigende, vroeg zij op
gedempten toon:
‘Gij zijt kapitein de La Tour d'Auvergne, niet waar?’
Haar bezoeker zag haar uitvorschend aan en antwoordde:
‘Dwaasheid! Wie heeft u dat gezegd?’
‘Niemand, en zoo gij mij het tegendeel verzekert, zal ik gelooven mij vergist te
hebben; maar toen Raoul van dien held sprak, kwam mij opeens weder alles te binnen
wat hijzelf mij van hem had verteld: zijne kalme doodsverachting, zijne
belangloosheid, de wijze waarop hij weigerde tot zelfs zijne toelage voor voeding
aan te nemen; waarop hij het aanbod van den hertog van Bouillon, wiens goederen
hij van de regeering los had gekregen, afsloeg, toen deze hem een buiten wilde
schenken; zijne goedheid tegenover de troepen, en op eens begreep ik dat er geen
twee dergelijke menschen konden bestaan.’
‘Ik heb nooit vriendelijker vleitaal aangehoord,’ verklaarde de zonderling
glimlachend, ‘maar toch blijft zij overdreven, zooals elke loftuiging.
De wereld gelooft ons altijd beter of slechter dan wij zijn. Een leugenaar ben ik
intusschen niet en ik kan niet tegenspreken dat gij juist hebt geraden; maar wilt gij
dat geheim voor mij bewaren? Ik vraag nog slechts naar rust en vergetelheid.’
‘Zelfs mijn broedar zal het nooit vernemen,’ beloofde het jonge meisje, vol eerbied
en bewondering
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tot hem opziende. ‘Gij weet echter niet hoe gelukkig ik ben dat juist gij ons huisje
bewoont; dat wij u mochten leeren kennen.’
‘Ik hoop dat uw leven meer gerechtvaardigde vreugden zal bevatten,’ sprak hij
ernstig, terwijl hij plaats nam op den voor hem gereedstaanden stoel. en met de
vermagerde hand over Hector's kop streek. ‘Er is een tijd geweest, waarop ik zelf
tevreden was over mijn bestaan, maar hij is zooals al het andere vervlogen. Ik
beschouw het thans nog slechts als een misslag.’
‘Die dan toch door heel Frankrijk gezegend wordt.’
‘Dat beteekent niets; in ons eigen geweten moet de voldoening leven de man te
zijn geweest, dien God ons riep te worden.’
‘En zoudt gij dat niet geweest zijn?’ vroeg zij ongeloovig.
‘Neen. Maar ik eisch niet van u, dat gij mij daaromtrent zoudt verstaan. Jeugd
maakt zich een geheel ander denkbeeld van het leven dan de ouderdom. Het zonlicht
brandt te helder om haar niet te verblinden. Zoo ben ik ook eenmaal geweest. Als
het u gegeven wordt een hoogen leeftijd te bereiken, zult gij mij later begrijpen. Ziet
gij, als men, op een schoonen, glansrijken morgen, op eene hoogte staat, en den blik
over den omtrek laat zweven, dan schijnt de rivier aan onzen voet ons een snoer van
diamanten toe, wanen wij elk harer droppelen een edelgesteente; maar wanneer de
groote dagtoorts is ondergegaan, blijft het water kleurloos en somber voortstroomen,
hebben alleen de bloemen, die gij er op strooidet, nog waarde. Voor mij ook is het
schemeruur gekomen en ik vind op den donkeren stroom
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geen bloemen weêr, door mijne hand voor anderen geplukt.
‘En de velen dan, wier lijden gij verzacht hebt?’
‘Ik heb meer lieden gedood dan vertroost,’ klonk het plechtig.
‘Maar al uwe lauweren? Zij toch overdekken de rivier, hoe ver uw oog ook reiken
mag?’
‘Gij doelt op de gewonnen veldslagen, als zelfs generaals zich verkozen te scharen
onder mijn bevel; de kanonnen en de vlaggen op den vijand veroverd; van dat alles
heb ik inderdaad eens als jongeling gedroomd. Nu de droom zich verwezenlijkt heeft,
heb ik ingezien wat dit alles beteekende. De gronden, waarop ik mijne overwinningen
behaalde, zijn door den oorlog herschapen van bloeiende weiden in platgetreden,
verwoesten bodem; het zal lang duren voordat er weêr graan oprijst uit dat van bloed
doorweekte zand. De landbouwers zelf zijn dood, er moet een nieuw geslacht oprijzen
om de hand weêr aan den werkeloozen ploeg te slaan, om brood aan de natie te
kunnen geven. Die kanonnen zijn afgrijselijke moordenaars geweest; die vlaggen
werden tot het laatst toe verdedigd door haar vaandelwacht, die keurbende der legers,
en geen van hare kampioenen, die haar levend overgaf. Ziedaar de naakte waarheid,
die ik eerst bij het kalme licht van mijn levensavond leerde inzien.’
Er had geen bitterheid, maar slechts een oneindige weemoed in den rustigen toon
gelegen, waarop deze woorden waren geuit.
‘Dus hadt gij liever het leven van een landedelman willen leiden?’ vroeg Madelon
verbaasd.
‘Ik wilde dat ik eeuwigheidswerk had verricht’.
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‘Eeuwigheidswerk?’ Zij begreep niet wat hij meende, en durfde hem toch niet te
ondervragen.
‘Gij verstaat mij niet, vrees ik, en misschien verveelt het u naar mij te luisteren?’
‘O! Hoe kunt gij dat denken?’
En hare stem klonk zoo oprecht, zoo verwijtend, dat de held onwillekeurig
glimlachte en haar de hand toestak.
‘Vergeef mij; zulke ernstige levensvragen passen zoo weinig bij uwe jaren; maar
het is waar, gij ook zijt niet zooals iedereen.’
‘De Revolutie heeft mij te veel ontnomen, om mij geen ernst te hebben geleerd’
‘En zou het u waarlijk niet vermoeien als ik u van mijn leven sprak?’
‘Ik zou het altijd als eene dankbare herinnering in mij bewaren’.
‘Welnu dan; ik zal over enkele zaken vluchtig moeten heenstappen, omdat gij die
nog gelukkig niet bevatten kunt. Mijne levenskeuze werd bepaald door de groote
fout van mijne jeugd: mijn brandende eerzucht. Er kleefde een vlek op mijne geboorte.
Ik behoorde tot een van Frankrijk's oudste geslachten, en toch ware ik gelukkiger en
duizendmaal vrijer geweest, indien ik de zoon van dorpers geweest ware; maar
eenmaal zijnde wie ik was, wilde ik mij door de mijnen laten eerbiedigen, mijne
plaats in hun midden innemen. Het scheen onmogelijk; ik was zonder bescherming
en arm, en toen ik mij voor het eerst tot het hoofd mijner familie, den hertog van
Bouillon, begaf, werd ik als een bedelaar afgewezen. Dien dag zwoer ik bij mij
zelven, dat hetzelfde kasteel, dat nu zijne poorten voor mij sloot, zich eenmaal
wagenwijd voor mij zou openen, dat er eere-
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bogen voor zouden verrijzen, om mij door te laten. Ik heb in zooverre mijn eed
gehouden, dat dit thans geschieden zou, indien ik dat verkoos; maar triomfbogen
hebben hunne waarde voor mij verloren, en het is mij zoeter geweest, als eenig loon
voor mijne diensten te vragen, dat men het slot aan den hertog wedergeven zou. De
bedelaar is hier de rijke geworden, al bezit hij ook geen geld.’
‘Dat was eene prachtige daad.’
‘Zoo noemt de wereld het. Ik echter weet dat zij enkel hoogmoed ten grondslag
had.’
‘Gij zoekt ook alles om uwe handelingen te verkleinen,’ mompelde Madelon.
‘Ik ben alleen oprecht tegenover mij zelven. Die moed moet ieder hebben. Maar
om tot mijne jeugd terug te keeren: welke andere keuze om mij te onderscheiden
bleef mij over dan de wapenen? Een bloedverwant mijner moeder gaf mij het daartoe
noodige geld, op voorwaarde dat ik het hem in kleine termijnen terug zou betalen.
Zoo werd ik officier. Ik brandde van verlangen boven anderen uit te blinken; een
enkel woord, dat scheen te zinspelen op mijne levensgeschiedenis, of op de wijze
waarop ik mij het recht had weten te verschaffen mijn naam te voeren, deed mij
opstuiven als eene beleediging, en ik was zoo spoedig tot een tweegevecht bereid,
dat ik de schrik werd van het gansche regiment, en eenieder mijne lichtgeraaktheid
spoedig ontzag. Daarop volgde een kortstondige geluksdroom. Ik kreeg lief, en mijn
hart werd door dat teederder gevoel zoodanig verzacht, dat ik in die dagen zelfs aan
mijne trotsche neven de hand had kunnen reiken!’
Hij zweeg een oogenblik en er kwam een nevel voor zijne oogen.
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‘Dat alles is lang voorbij, en toch is het zonderling hoe het nog in mijne herinnering
voortleeft. Als men den mensch onder zijne ware gedaante wil leeren kennen, moet
men hem bestudeeren in de dagen dat hij lief heeft. Dan alleen is hij waarlijk goed...
althans voor een enkel wezen. Zooals wij voor dien enkele zijn, moesten wij ons
voor heel de menschheid kunnen betoonen. Waarvoor vinden wij geen toegevendheid,
geen geduld, geen zelfverloochening? Wij willen nog slechts zorgen, ons toewijden,
alles ten offer brengen, en ter wille van dien ééne, zijn wij bereid ons met al de
overigen te verzoenen.’
In de oogen van het jonge meisje waren tranen opgeweld. Zoo, ja, zoo had zij zich
voorgesteld dat eene groote teederheid moest wezen; was het mogelijk dat de zijne
onbeantwoord gebleven was?
(Vervolgt.)
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Dichtkunst, letteren.
Vondels Karakters.
I.
Lucifer.
MEN zegt vrij algemeen, dat karakterteekening Vondels zaak niet was. Deze uitspraak
mag stellig niet als afdoende beschouwd worden. Wel is waar, heb ik zelf, in de
ontleding van Adonias, Noah, Maeghden, Bataefsche Gebroeders, en andere van 's
dichters treurspelen, op enkele zwakke zijden van het talent onzes dichterkonings
gewezen. Het valt echter niet te ontkennen, dat, ook in dit opzicht, zijne werken
schoonheden van allereersten rang bevatten. Ik wil dus heden enkele karaktertypen
uit Vondel doen kennen. Voldoen allen ons niet onvoorwaardelijk, zoo kan het toch
niet worden geloochend, dat eene eigenschap hen kenmerkt. Zij zijn belangrijk,
eigenaardig, en leveren eene kostelijke bron ter studie van Vondels personaliteit.
Laat mij eerst en vooral verklaren, hoe ik er toe kwam thans deze studie te
schrijven. Ik heb andermaal de ontleding van Lucifer met mijne leerlingen geëindigd.
Vooral werd te dezer gelegenheid mijne
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aandacht gewijd aan de personen, welke in het treurspel eene hoofdrol vervullen, en
ik kwam tot het besluit, dat, benevens de schoonheden zonder weerga, welke het
meesterstuk, als poëtisch gewrocht, bevat, het, als karakterschildering, een genie
verraadt, dat tot nog toe niet genoegzaam werd opgemerkt.
In verschillende schriften, aan de bespreking gewijd, handelde ik over het karakter
van den Stedehouder. Thans voel ik echter, dat deze beschouwingen hun doel misten;
ik wil dus, in de eerste plaats, het beeld van Lucifer trachten te schetsen, gelijk hij
zich in Vondels treurspel vertoont. Ik doe dit met des te meer voorliefde, daar ik de
vaste overtuiging heb. dat Lucifer een der prachtigste, volledigste, meest ware
personen is, die ooit door de scheppende hand eens meesters werden voortgebracht.
Eene korte ontleding zal dit bewijzen. Merken wij eerst en vooral op, dat Lucifer
zich door zijne buitengewone geestesgaven, zijn dadendorst en den gloed zijner
hartstochten onderscheidt. Hierdoor schijnt hij zich boven het gewone peil der
menschheid te verheffen. Van den anderen kant echter is hij door en door menschelijk;
de ergste ondeugden, die ons geslacht ontsieren, kenschetsen hem, wellicht in
hoogeren graad dan een van ons allen. Juist, om die reden, doch tevens omdat zij
verre van een onwaarschijnlijk wezen te vormen, samenwerken om eene wel
afgeteekende, eigenaardige persoonlijkheid in het leven te roepen, treffen zij ons op
ongeëvenaarde wijze.
De eigenschappen, welke Lucifer kenschetsen, zijn: een onmetelijke hoogmoed,
onafgebroken veinzerij, helder doorzicht en scherpe oordeelskracht.
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Zijne fantazij is in de hoogste mate ontwikkeld. Hij bezit eene overwegende macht
op al zijne minderen, dank aan het overdreven besef zijner eigenwaarde, en aan de
doeltreffende middelen, die hij aanwendt, om zich blindelings te doen gehoorzamen.
Deze zijn: de overtuigende redeneerkracht, de logische aaneenschakeling zijner
voordracht, de weergalooze welsprekendheid, waarmede hij begaafd is, en de logen,
welke hij onophoudelijk te baat neemt.
Men vergete ook niet, dat hij zijne volgelingen als slaven leidt. Hij slaagt daarin
gemakkelijk, daar hij, al naar de omstandigheden het medebrengen, hen diep vernedert
of hunne laagste driften vleit. Het beginsel van het booze is zijn onderscheidend
karakter. Al zijne booze daden zijn het rechtstreeksch uitvloeisel van zijn verdorven
gemoedsaard; het kwaaddoen, maakt hem gelukkig. Hij is slechts rechtzinnig, wanneer
het heil van anderen hem doet lijden, wanneer het wee der menschheid hem doet
jubelen. Nijd is dus insgelijks eene zijner hoofdeigenschappen, volgens Vondels
heerlijke bepaling:
Zich om eens anders heil bedroeven,
Is gebreck aen liefde, en rieckt naar nydt.

In het treurspel onderhandelt Lucifer beurtelings met: Belzebub, met Gabriël, met
Apollion en Belial, met de Luciferisten, met Rafaël. Zijne houding in den slag wordt
door Uriël verhaald.
Wil men zich echter een juist denkbeeld vormen van het karakter, hetwelk Vondel
aan Lucifer toekent, zoo is het ook doelmatig zijn werk Adam in Ballingschap na te
gaan. De Stedehouder treedt er insgelijks in op, en de wijze, waarop hij zich voordoet,
is geheel in overeenkomst met den aard, dien hij in des dichters meesterstuk vertoont.
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Het springt in het oog, dat Lucifer, die, in den loop van het treurspel, zoovele pogingen
aanwendt, om zijne kalmte te behouden, die de moeilijkheden der onderneming en
de strijdkrachten des vijands breed uitmeet; die, hoewel hij vast besloten is het stuk
te wagen, zijne onderdanen de gevaren daarvan voorspelt, onmiddellijk na zijn
optreden, zulken geweldigen toon aanneemt. Hij doet dit in zijne tweespraak met
Belzebub, die nochtans insgelijks krijgszuchtig van aard is, en geneigd het gewicht
der onderneming te onderschatten. Hij wil dan ook dezen ‘Godt van groot gezag’
onmiddellijk aan zijne zijde verbinden. Hij gelukt daarin wonderwel; nauwelijks
heeft de Stedehouder verklaard, dat hij de vernedering, waarmede de Engelen bedreigd
zijn,
‘Zal keeren, is het anders in zijn maght,’

of de bewondering, welke de Overste voor den Stedehouder gevoelt, geeft zich lucht.
Er is haast vergoding in de gevoelens, welke Belzebub jegens Lucifer koestert:
Daer hoor ick Lucifer, en zie hem, die den nacht
Van 's hemels aengezicht verdryven kan, en jagen.
Waer hij verschijnt, begint het heerlyck op te dagen.
Zijn wassend licht, het eerste en allernaest aen Godt,
Vermindert nimmermeer. Zijn woort is 't hoogh gebodt;
Zijn wil en wenck een wet, van niemant t'overtreden.
De Godtheit wort in hem gedient en aengebeden.

Ook de minderen leggen voor den Stedehouder dezelfde gevoelens aan den dag.
Michaël, de Veldheer, heeft hun streng toegesproken, en hun op eenen toon, die
geene tegenspraak duldt, het bevel gegeven, op staanden voet hun vermetel plan op
te geven’ wanneer Lucifer optreedt. De slaafsche onderwerping,
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die zij hem betoonen, bewijst dat de sluwe man hen volkomen beheerscht, dat het
hun slechts weinig moeite zal kosten hen zoover te brengen, dat zij hem met wierook
en gezangen zullen vereeren, en hem tot in het eeuwig onheil zullen volgen:
Heer Stedehouder, wyck en toevlught aller vromen,
Wij hopen nimmermeer, dat ghy, als Michaël,
Den hals van 't Engelsdom tot eene voetschabel
Van Adams afkomst zult verwerpen en verdoemen,
En zulck een smaet en hoon vergulden en verbloemen
Met schijn van billijckheit.

Gelijk reeds gezegd is, komt hij zoover, dat hij hen als slaven behandelt. Hij aarzelt
zelfs niet hun zijne meening uit te drukken, dat hij, als Stedehouder der Godheid,
dezes besluiten slechts kan goedkeuren. Behaagt het dezen den mensch boven alle
andere schepselen te plaatsen, wie heeft de macht dit te beletten? Hadde Hij den
mensch in denzelfden staat als de Engelen geschapen, zoo moest men daar vrede
mede hebben. Nu hadde men wel reden zich gebelgd te gevoelen,
Zoo belleghzucht geen vleck omhoogh gerekent waer'.

Spottend, echt sarkastisch, klinken de slotregels dezer aanspraak:
Maer, hoe men 't vat, dit loopt van wederzy gevaer,
Hetzy men zuchte uit schroomte, of moedigh wederstreve;
Ik hope, dat hy u dees belleghzucht vergeve.

Het zal gewis niet ontsnappen, dat, in deze woorden, eene demonische geestigheid
niet te ontkennen valt. De grijnslach wijkt zelden van Lucifers mond. En zelfs,
wanneer hij dien, dank aan de ongewone zelfbeheersching, waardoor hij uitblinkt,
weet te onder-

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

451
drukken, voelen wij, dat hij in zijn hart juicht en jubelt, daar hij zijnen hoogmoed
voedsel kan verschaffen, of zijnen geest tot kwaad bevredigen. Ik twijfel of men op
deze zijde van Vondels held reeds de vereischte aandacht hebbe getrokken. Voor
mij vertoont zich Lucifer gedurende heel het treurspel aldus; het is een gevolg van
zijn veinzend karakter. Ik denk, dat hij zelden een zijner medeonderhandelaars verlaat,
zonder te schetteren en te schateren van genoegen. Hij schaterlacht, omdat hij er
zoowel in geslaagd is allen te misleiden, omdat hij voor een oogenblik van de zware
verplichting ontheven is te veinzen, dat is zijne ware oogmerken te verbergen. Genoeg
bewijst hij zijne macht over zich zelven nog meest van allen, daar hij zich ernstig en
verontwaardigd houdt, wanneer hij zoo diep gelukkig is, omdat het bedrog hem zoo
goed slaagt. Want, dit aanhoudend veinzen drukt hem. Hij heeft echter macht genoeg
over zich zelven, om het zich te getroosten. Hij heeft alle pogingen aangewend, om
den opstand aan te blazen; het hoofd van allen te wezen is zijn droom, en nochtans
brengt hij Belzebub zoover, dat deze hem smeekt de troepen aan te voeren. Hij
beklimt den troon, en verklaart plechtig:
Vorst Belzebub, getuigh, en ghy doorluchte Heeren,
Apollion, getuigh, getuigh Vorst Belial,
Dat ick uit noot en dwang dien last aenvaerden zal,
Tot voorstant van Godts Rijck, om ons bederf te keeren,

Belzebub, zelf slaaf, is geheel aanbidding:
Nu brengt het wieroockvat, ghy godtgetrouwe scharen,
Bewieroockt Lucifer met wieroockandelaren
En schalen, ryck van geur. Verheerlyckt hem met licht
En glans van fackelen. Verheft hem met gedicht,
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Gezangen en muzieck, bazuinen en schalmeien.
Het voeght ons hem aldus met staetsie te geleien.
Heft op een' heldren toon
Ter eere van zijn kroon.

Ik vind mij genoopt, te dezer gelegenheid, op mijne reeds vroeger uitgedrukte meening
terug te komen: mij schijnt, dat Lucifer, bij het gadeslaan dezer vergoding, moeilijk
zijnen grijnslach zal hebben onderdrukt. Hij schatert vooral, wanneer hij bemerkt
hoezeer anderen zich tot zijne werktuigen verlagen. Hij draait het gloeiend ijzer in
de wonde. Het bitterste sarcasmus grenst hier aan de gemeenste spotternij; de grofste
vleierij verbergt de bloedigste beschimping. Men oordeele:
Ghy zyt een meester, tuck om geesten in te luien,
Te rygen aen uw snoer, te leiden, op te ruien.
Ghy kunt bederven zelfs de vroomsten van de wacht.

Belial wordt evenzeer gevleid:
Ga hene, en overlegh dit stuck met Belial,
Het moet er duister zyn, daer hy verdolen zal.
Zijn tronie, gladt vernist van veinzen en bedriegen,
In 't mommen niemant kent, die haer voorby kan vliegen.

In deze aanspraak heeft Lucifer wel zorg het goede middel te gebruiken, om zich te
doen volgen. Hij zegt o.a. tot Apollion:
Indien ghe een vierde deel op onze zij kunt troonen,
Men zal uw kloeck beleit met eere en ampten kroonen.

In Adam in Ballingschap beseft de Hellevorst insgelijks de macht der beloften: men
zal tevens bemerken, dat de spotternij den held niet begeeft; Hij spreekt tot Asmodé.
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Het ryck des afgronts zal met smoock en lofgezangen
U eeuwig eeren, zoo ghy 't heldenstuck volvoert.
Al wat de vleermuisvlerck in lucht en zwavel roert,
Verlangt te deelen in den ryckdom van dien zegen,
En vaert op helsch getoet den overwinnaer tegen.

Men vorme zich een juist denkbeeld van Lucifers doel. Hij neemt den schijn aan,
alsof hij zich verongelijkt gevoelt door de heerlijkheid, waarmede de mensch is
begiftigd. Het besluit der Godheid, krachtens hetwelk de tweede persoon de
menschelijke natuur zal aannemen, is in zijne oogen eene vernedering. Niet alleen
gevoelt hij zich persoonlijk getroffen, hij houdt vol, dat al de engelen nog meer
gekrenkt zijn dan hij zelf. Hij verklaart dit meer dan eens. Dit alles is echter slechts
sluwe veinzerij. Zijn doel is de Godheid naar de kroon te steken, en de eerste van
allen te zijn. Zijne heerschzucht is zoo groot, dat alle gezag nem drukt. Doch, zijn
doorzicht evenaart zijnen hoogmoed; hij weet, dat hij onmiddellijk van allen zou
verlaten zijn, indien hij slechts een oogenblik liet vermoeden, dat hij uitsluitend
persoonlijke doeleinden nastreeft. Dat dit echter het geval is, lijdt geenen twijfel.
Rafaël heeft hem doorschouwd:
O Stedehouder, wat verbloemt ghy uw gepeinzen
Voor 't alziend oogh? Ghy kunt uw oogmerck niet ontveinzen.
De straal van zijn gezicht verraet de duisternis,
De staetzucht, daer uw geest zoo grof van zwanger is.

Daar Lucifer uitvluchten zoekt, is de goede Engel nog duidelijker:
Wat hebt ghy in uw hart al duidelijck gesproken?
Ick wil in 's hemels top door alle wolcken heen,
En boven Godts gestarnte opstijgen, van beneên,
Godt zelf gelyck, geen maght bestralen met genade,
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't En zy ze aen mijnen stoel het leen verheergewaede.
Geen majesteit braveer met schepter, nochte kroon,
Tenzy ick haer beleene uit mijnen hoogen troon.

Lucifer bekent overigens zonder omwegen de reden van zijnen val:
Den Allerhoogsten niet te wycken was de bron,
En eenige oorsprong, daer ons onheil uit begon.(1)

GUSTAAF SEGERS.
(Vervolgt.)

(1) Adam in Ballingschap.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

455

Schilderijen, teekeningen en beeldwerken
van Noordbrabantsche Kunstenaars, die in de laatste 25 jaren op
tentoonstellingen en veilingen in Nederland voorkwamen,
door Ch.C.V. Verreyt.
UIT de nalatenschap van wijlen den Heer Charles Rochussen, den bekenden en
geachten kunstschilder, overleden te Rotterdam 22 September 1894, kocht ik eene
uitgebreide verzameling catalogussen van kunst-tentoonstellingen en veilingen.
Ik schafte mij deze collectie aan, met het doel mijne aanteekeningen over
Noordbrabantsche kunstenaars - voor wier leven en werken ik als provinciegenoot
mij bijzonder interesseer - aan te vullen en te vermeerderen; met de overtuiging dat
dergelijke catalogussen een groot getal belangrijke gegevens bevatten voor
kunstgeschiedenis, die men elders te vergeefs zoekt.
Met dit oogmerk doorbladerde ik de geheele partij en noteerde ervan de werken
van de bedoelde kunstenaars.
Een alles behalve opwekkende en weinig prettige arbeid, vooral als men in 't begin
slechts een enkele naam, een enkele schilderij of teekening op zijn lijstje krijgt.
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Ik liet mij door deze bijna vergeefsche moeite echter niet afschrikken en bleef
kalmpjes voortgaan met bladeren en aanteekenen, met het gunstig gevolg, dat mijn
lijstje op het laatst een lange, zeer lange lijst geworden is, welke mij zoo interessant
voorkomt, dat ik besloot ze openbaar te maken, als eene bijdrage voor de
Nederlandsche kunstgeschiedenis.
Eene bijdrage, zeker de eerste van dit genre, en waaraan men geen waarde of
belangrijkheid zal ontzeggen.
Zij toch leert ons kennen MEER DAN 300 kunstvoortbrengselen en - wat vooral van
belang en gemakkelijk is om ze later te herkennen - hunne afmeting, de namen der
vroegere bezitters, de tentoonstellingen en veilingen waarop ze voorkwamen, alsmede
de prijzen voor eenigen gevraagd en voor anderen betaald.
Bijzonderheden voor de beoefenaars en liefhebbers der kunstgeschiedenis hoogst
interessant, ja, die door den tijd nog winnen in waarde en belangrijkheid voor den
onderzoeker.
Want al heeft Noord-Brabant onder zijne zonen geen schilders opgeleverd, wier
penseel dat van Rembrandt of Rubens evenaart, het mag en kan toch wijzen op
verscheidene voorname meesters, wier naam, hoe ook de zoogenaamde kunstsmaak
moge veranderen of verbasteren, in de jaarboeken der kunst en bij de liefhebbers en
verzamelaars van schilderijen en teekeningen, steeds een goeden klank zal behouden.
Wie weet of de tijd niet spoedig aanbreekt, dat de manie onzer dagen voor
standbeelden en gedenkteekenen ook op een paar hunner wordt toegepast, en wij
nog eenmaal het genoegen hebben een Pieter
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Brueghel, een Abraham van Diepenbeeck, een Theodorus van Tulden(1), om van
anderen niet te spreken, in brons of marmer te zien herleven. Vrij waarschijnlijk is
het niet, maar onmogelijk toch zeker niet! Wie dacht voor eenige jaren aan een
standbeeld voor Frans Hals, die er nu spoedig een zal krijgen?
Laten wij daarvan het beste hopen en tot den cataloog terugkeeren. De serie telt
ruim vierhonderd stuks van tentoonstellingen en veilingen(2), die sedert de laatste
veertig jaren in Europa plaats vonden; jammer genoeg ontbreken er echter eenige
jaren aan, wat verplicht, wilde ik met een afgerond geheel voor den dag komen, mij
te bepalen tot de tentoonstellingen en veilingen van Nederland over het tijdvak
1870-1895.
Kon ik een overzicht geven der laatste veertig jaren, met inbegrip van het
buitenland, het artikel zou er veel bij winnen en de oogst voorzeker nog veel grooter
zijn.
De bedoelde serie is vrij volledig; voor zoover ik kon nagaan, geloof ik niet dat
er veel aan ontbreekt.
Dit ‘vrij volledig’ maakt het dus vrij duidelijk, dat men hier geen volledige opgave
heeft te zoeken.

(1) Deze had ik eigenlijk niet mogen noemen, want hij heeft reeds een standbeeld in zijne
geboorteplaats. 's Hertogenbosch.
Men zoeke het echter niet op een van de openbare pleinen der stad, waar een dergelijk beeld
behoort, maar op de.... bovengalerij in het stadhuis. Waarom met dit inderdaad fraaie beeld
niet de Paradeplaats verstert? Dit aardig plein met zijne drie rijen boomen leent zich daarvoor
uitstekend. Het beeld is vervaardigd door den talentvollen beeldhouwer Frans Donckers
Reinh. Hzn., die het in 1854 ten geschenke gaf aan de stad.
(2) Aangevuld met een partijtje reeds in mijn bezit.
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Zeer waarschijnlijk toch hebben er in Nederland gedurende het bovengemelde tijdvak
tentoonstellingen en veilingen plaats gehad, waarvan wijlen de heer Rochussen geen
cataloog ontving, of die later is zoek geraakt.
Ik voegde er nog bij eenige schilderijen voorgekomen op boedelverkoopingen;
van welke schilderstukken slechts een geschreven lijstje aan enkele belangstellenden
uitgereikt is.
Deze lijstjes, die mij bij toeval in handen kwamen, stellen mij in staat nog eenige
schilderijen te doen kennen van meesters, wier werken zeer zeldzaam voorkomen
en daardoor de aandacht van belangstellenden ontgaan waren.
Nu zal het zeker niet moeilijk vallen deze opgave uit de ‘Kunstkroniek’ en
dergelijke algemeen verspreide tijdschriften aan te vullen; doch ik dacht mij nu
eenmaal te moeten bepalen bij den cataloog, vooral, omdat ze na gebruik meestal in
de papiermand terecht komen, waardoor het vrij moeilijk is eene eenigszins volledige
serie, loopende over een aantal jaren, te vinden.
Ik ging hierbij uit van het spreekwoord: ‘Die geeft wat hij heeft, is waard dat hij
leeft.’ - eene spreuk, waarmede het alle lezers voorzeker niet eens zijn, en ik hoor
mij, ondanks de bovengemelde opmerking: ‘vrij volledig,’ op het geduldig papier
reeds toeroepen: ‘Die en die tentoonstelling, die en die veiling, waarop kunstwerken
van Noordbrabanters voorkwamen, gaat gij stilzwijgend voorbij.’
Ik wil dit gaarne aannemen.
Maar zouden de heeren, welke deze opmerking wenschen ten beste te geven, niet
beter doen met ze voor zich te houden en de lijst eenvoudig aan
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te vullen, of, wat nog gemakkelijker is, mij die catalogen te zenden?
Ik zal dan zelf wel voor de aanvulling zorgen.
Zooals te verwachten was, kwamen van de oude Noordbrabantsche meesters,
waarvan eenigen door opleiding en verblijf meer tot de Vlaamsche dan wel tot de
Noord-Nederlandsche (Hollandsche) Schilderschool behooren, betrekkelijk weinig
werken voor; daarentegen zijn de jongeren, vooral Adriana Johanna Haanen, en
Petrus van Schendel goed vertegenwoordigd.
Onder de laatsten zijn er een paar, wier schilderijen men zeer weinig aantreft.
Het is natuurlijk niet te zeggen, of de werken aan de kunstenaars toegeschreven,
ook inderdaad van hen afkomstig zijn; men diende ze daarvoor onder de oogen te
hebben, en dan is eene beslissing nog dikwijls zeer moeilijk. Zelfs specialiteiten zijn
het over zulke zaken volstrekt niet altijd eens.
Voor het gemak der lezers, die minder aan kunstgeschiedenis doen, laat ik de lijst
der werken van iederen meester voorafgaan van een paar biographische
aanteekeningen, onder welke beknopte mededeelingen men een en ander vindt, wat
elders niet voorkomt.
Ik heb paneel en doek aangeduid met P en D, hoogte en breedte door H en B en
in c.M.
De naam of namen, achter het voorwerp geplaatst, wijst of wijzen den bezitter,
aan in den cataloog genoemd; is deze niet vermeld, dan volgt het woord VEIL.(ing)
met den naam van den auctionaris.
Jaar en plaats wijzen aan wanneer en waar de veiling geschiedde.
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Duidelijk is de beteekenis van Amst. (Amsterdam) en Rott. (Rotterdam).
Bij veilingen zonder vermelding van den naam des eigenaars, voegde ik nog de
maand, daar de meeste auctionarissen meer dan eene verkooping per jaar houden.(1)
Rotterdam 1896.

Hieronymus van Aken of Bosch.(2)
Geboren te 's Hertogenbosch omstreeks 1450, overleden aldaar in Augustus 1516.
Hij was waarschijnlijk een zoon van Jan van Aken, een niet onverdienstelijk
schilder, die denkelijk ook zijn leermeester was.
Hij schilderde bij voorkeur de menschelijke dwaasheden, zonden en hartstochten,
waarin de optredende personen dikwijls als caricaturen zijn afgebeeld, of hij stoffeerde
zijne onderwerpen met duivelen en allerlei spookgestalten; ook meer ernstige
onderwerpen zijn door hem behandeld.
Hij werkte voor hertog Philips den Schoone.
Eenige zijner schilderijen werden reeds tijdens zijn leven in plaat gebracht door
zijn vriend en stadgenoot, den vermaarden bouwmeester Allart du Hamel(3).
Zijne werken komen hoogst zeldzaam voor.
Het Rijks-Museum te Amsterdam verkreeg in

(1) Eene systismatisch ingerichte tafel aan het einde van dit werkje geplaatst zal daarvan het
gebruik nog vergemakkelijken.
(2) Zie ook Dietsche Warande, 1890.
(3) Zie mijn artikel: De bouwmeester en plaatsnijder Allart du Hamel in Oud-Holland, 1894.
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1893 een paneeltje van dezen meester, verbeeldende Het snijden van den kei(1).
De aanbidding der herders; compositie van zeven figuren geschaard om het kind
Jezus. Op den achtergrond ziet men een bouwwerk en hier en daar eenige sporen
van verguldsel. P.H. 18.5, b. 15. Wed. G.J. Schouten en H. Hollander. Amst. 1884.
In plaat gebracht door Hans Collaert.

Quirinus van Amelsfoort.
Geboren te 's Hertogenbosch omstreeks 1760, aldaar overleden in 1820. Leerling
van zijn vader Godefridus van Amelsfoort.
Hij was een gezocht portretschilder en vervaardigde ook eenige historische
onderwerpen. Zijne werken komen zeldzaam voor.
De marteldood van H. Sebastianus. Rechts op den voorgrond is de martelaar,
geheel ontkleed, aan eenen boom gebonden, en gewond door twee pijlen in de borst
en een in het linker dijbeen.
Op den tweeden grond ter linkerzijde twee boogschutters en een neger, onder bevel
van een hoofdman; de neger schiet een pijl af op den martelaar, terwijl de twee
schutters hunne bogen spannen. Een vervallen muurwerk en eenige boomen op den
achtergrond. Gem. Quir. v. Amelsfoort fec. D.H. 38, b. 70. Zeer fraaie schilderij.

(1) Eene voorstelling van het spreekwoord: ‘De kei in 't hoofd (den kop) hebben,’ hetgeen
beteekent zot, dwaas of gek zijn. Het snijden van keien uit iemands hoofd, werd later door
de schilders (o.a. Pieter Brueghel, Jan Steen) ook dikwerf in hunne tafereelen te pas gebracht.
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Portret van den vermaarden medailleur Theodorus Victor van Berckel. Gem. Q.v.A.
Pastelteekening. H. 42, b. 35.
Beiden bij Jhr. Joh. Custis. Den Bosch 1882.

Hendrik Berckman.
Geboren te Klundert in 1629, begraven te Middelburg 27 Maart 1679. Hij was een
leerling van Philip Wouwerman, Thomas Willeboirt Bosschaert en Jacob Jordaens,
en schilderde eenige historische onderwerpen, doch verliet dat vak voor het schilderen
van portretten.
Hij komt in 1654 voor als lid van het St. Lucasgilde te Leiden; iets later vestigde
hij zich te Middelburg, waar hij overleed.
Portret van den dichter Jacob Cats, raadpensionaris van Holland. Gem. H.
Berckman. P.H. 32.5, b. 26.5. Ovaal.
Portret van een bejaard heer. Hij is gekleed in het zwart met breeden witten kraag,
op zijn hoofd een donkerrood calotje. P.H. 18.5, b. 14.
Portret van een jonge dame. Zij draagt een blauw laag uitgesneden kleed met korte
mouwen en gouden opnaaisels; de blonde haren zijn versierd met gouden en juweelen
spelden. P.H. 24, b. 18.5. Ovaal.
De twee laatsten gemerkt: H.B. Alle drie bij Dr. H.C. van Son. Waspik, 1872.

Pieter Brueghel (de Oude).
Geboren te Breugel bij Breda omstreeks 1520, overleden te Brussel in 1569.
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Leerling van Pieter Coeck te Aalst. Hij deed eene reis door Frankrijk en Italie, alwaar
hij vele studien naar de natuur vervaardigde.
Hij schilderde niet alleen boerenkermissen en dorpsfeesten, maar behandelde ook
meer ernstige onderwerpen, in welke hij soms de wonderlijkste figuren te pas bracht.
Hij graveerde en behandelde de etsnaald.
Boerendans. In een veranda danst een boer op de muziek van twee schamel
gekleede muzikanten, waarvan een de lier draait, de ander fluit en trom bespeelt. Een
rijk gekleede dame en achter haar een boer, staan den dans gade te slaan. Op den
tweeden grond een aantal boerinnen met witte kappen en enkele boeren. De
achtergrond geeft uitzicht op een dorpstraat. P.H. 71, b. 103. Tent. Oude Meesters.
Den Haag 1890.
Landschap, wintergezicht. Koper. H. 11, b. 16. Tent. Oude Meesters. Amst. 1872.
Landschap, zomergezicht. Koper. H. 11, b. 16. Item.
Het vroolijk landleven. Eene groep buitenlieden, mannen en vrouwen, jagen een
hunner met slagen, schoppen en gejouw in een varkenshok. P. Rond, diam. 25. J.M.
van Gelder, Amst. 1895.
Het koningsfeest. Een talrijk gezelschap buitenlieden in een tuin aan tafel gezeten.
De koningin van het feest heeft eene kroon op het hoofd. P.H. 26, b. 36. Quarles v.
Ufford. Amst. 1885.
Een dorpsfeest. Een groot gezelschap boeren en boerinnen aan tafel gezeten in
een tuin. P.H. 41, b. 74. D.M. Alewijn. Amst. 1885.
Een reisgezelschap in wagens en te voet op een landweg. Koper. H. 17, b. 24.
Veil. Roos. Amst. 1879.
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De abdij van Groenendaal. Gem. P.B. Met de pen en kleuren. H. 17, b. 22. C. Schöffer.
Amst. 1893.
Eenige dwazen loopen met het hoofd tegen eenen muur, met het opschrift: ‘Die
haestiche indiscrete sotten loopen metten hoofde teghen’ (het laatste onleesbaar).
Gem. 1566.
Eene groep dwazen zien met open mond in een oven, met het bijschrift: ‘Die
onwetende sotten gapen teghen den hoven.’ Gem. 1566.
Beiden met de pen, bister en O.I. inkt en op éen blad.
Een staand oud man. Met de pen. H. 27.5, b. 18. Deze drie van J.H. Cremer. Amst.
1886.
Bergachtig landschap. Met de pen. P.v.d. Dussen v. Beeftingh. Rott. 1876.
Boerderij aan den oever eener rivier. Met de pen en indigo. Veil. Amst. 1883.
Landschap. Met rooden inkt. S. de Grace. Rott. 1882.
Landbouwers honing oostende. Met de pen. W. Baartz. Rott. 1860.
Een paar dronken boeren op een ezel, terwijl een derde zich aan den staart van het
dier laat medeslepen. Sepia. Veil. de Visser. Den Haag, 1870 Juli.
De parabel der blinden van Jericho. Met de pen. Ovaal.
Dorp bij een bosch. In bruin en blauw.
De schilderij naar deze teekening (of andersom) bevindt zich in 't museüm te
Napels.
Een gezelschap vroolijke landlieden. Met de pen.
De drie laatsten van Jhr. L.C. Hora Siccama. Den Haag 1893.
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Dirk van delen.
Geboren te Heusden omstreeks 1605, overleden te Arnemuiden 16 Mei 1671.
Den 31n Maart 1628 deed hij den eed als poorter van Arnemuiden.
Hij bekleedde aldaar de betrekking van ontvanger der tollen en licenten en was
ook lid van den magistraat en kerkeraad. Toen hij in 1633 tot ouderling verkozen
werd, verzocht iemand om hem niet toe te laten, wijl van Delen de lieden uitteekende
gelijk zij in de kerk zitten, wat aanstoot schijnt gegeven te hebben. Niet zonder
invloed van Frans Hals schilderde hij kerken, paleizen en zalen, die somtijds
gestoffeerd werden door anderen als: Dirk Hals, Pieter Codde, Anthonie Palamedesz,
Dirk Boeyermans en Frans Francken (de Jonge).
De koningin van Saba bezoekt koning Salomon. Op den voorgrond de koningin,
rijk gekleed, gevolgd van haar hovelingen, gaande naar den koning; rechts Salomon,
die van zijn troon stapt om haar te ontvangen; in een rijk gestoffeerd landschap. Met
naamteekening. D.H. 92, b. 160. H.W. Richardt. Rott. 1882.
Gezicht in een gothisch kerkgebouw, met verscheidene figuren. Met naamteekening
en datum 1632. P.H. 60, b. 73. Item.
Gezicht in eene katholieke kerk. P.H. 55, b. 82. H. Rochussen en P.F.v.d. Wallen.
Rott. 1869.
Een monumentaal gebouw in een italiaansch park, met vele personen. P.H. 33, b.
60. W. Gockinga. Amst. 1883 (Toegeschreven).
Binnenzicht van een paleis. In eene zaal, met fraai gebeeldhouwden schoorsteen,
zijn twee personen ge-
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zeten aan eene tafel, waarop het middagmaal wordt gediend. De figuren zijn van
Frans Francken. P.H. 55, b. 72. Graaf Andor de Festetis. Amst. 1884.
Aanzienlijk gezelschap in een groote zaal bijeen. Op den voorgrond hebben eenige
dames en heeren plaats genomen aan een welvoorzienen disch. Een bediende draagt
een pastei op. Links wordt op het verkeerbord, rechts op snareninstrumenten gespeeld.
Gemerkt links onderaan: D. Hals. an. 1628. De architectuur is geschilderd door van
Delen. P.H. 77, b. 165. Tent. Oude Meesters. Den Haag 1890.
Gezicht in een kerkgebouw. Aquarel. G.J. Verburgh. Rott. 1865.

Jan Roelofszoon van Diepenbeeck.
Geboren te 's Hertogenbosch omstreeks 1550, aldaar overleden na 1620.
Hij was een vermaard glasschilder, tevens plaatsnijder en olieverfschilder. In de
laatste kunst bracht hij het echter niet bijzonder ver blijkens een paar nog aanwezige
schilderijen van zijn penseel. Ze zijn vrij stijf en droog van uitvoering.
Afbeelding van een kerkraam. Met de pen. H. 36, b. 24.
Een zelfde onderwerp. Met de pen en kleuren. H. 32. b. 19.
Deze teekeningen op perkament zijn gem: Dat isse ghemaect van Janne Roelofse
van Diepenbeke tot Shartoghenbossche Ao Do. 1598. Veil. Schwaebe. Rott. 1871,
Jan.

Abraham van Diepenbeeck.
Geboren te 's Hertogenbosch en gedoopt in de St. Jacobskerk aldaar 9 Mei 1596,
overleden te
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Antwerpen tusschen 17 April en 16 September 1675.
Leerling van zijn vader Jan Roelofszoon van Diepenbeeck.
Hij had reeds een goeden en gevestigden naam als glasschilder, toen hij zich in
1624 binnen Antwerpen vestigde, alwaar hij, ondanks zijne reeds gevorderde jaren,
zijne kunststudiën onder leiding van den beroemden Rubens opnieuw begon, zijn
oud kunstbedrijf, het glasschilderen, evenwel niet nalatende.
Hij werd een der vermaardste leerlingen en wellicht de beste navolger van den
grooten meester.
Hij maalde zoo getrouw in den trant van Rubens, dat later verscheidene zijner
tafereelen aan dezen werden toegeschreven, welke vergissingen vereerend zijn voor
onzen schilder.
Den 4n Januari 1636 deed van Diepenbeeck zich als poorter der Scheldestad
inschrijven; 18 September 1641 werd hij deken van het St. Lucasgilde. Korten tijd
was hij werkzaam in Engeland.
Hij leverde een buitengewoon groot aantal teekeningen voor plaatwerken en
prachtige schilderijen, en hanteerde ook de etsnaald.
St. Antonius van Padua. Zwart krijt. H. 27, b. 19. J.H.J. Hoek. Amst. 1887.
De schaking van Europa. O.J. inkt. H. 37.5, b. 47.5. J.H. Cremer. Amst. 1886.
Een priester ontvangt het H. Sacrament uit de handen van een engel. Zwart en
rood krijt. H. 38.5, b. 26. Item.
De H. Maagd met het kind Jezus; naast haar St. Joris doodende den draak. Gem.
1650. H. 43, b. 35. Rood en zwart krijt. G. Gerlings. Amst. 1880
Eene oude vrouw. Veil. Lamme. Rott. 1865, Mei
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Slapende nymphen. Zwart en rood krijt. D. Vis Blokhuyzen. Rott. 1872.
Drie naakte vrouwen, houdende eene mand met bloemen, in een landschap.
De figuren met dekverf, het landschap met waterverf. Met handteekening. H. 28,
b. 21. J.F. Ellinckhuysen. Amst. 1878.
Afbeelding eener balustrade. O.I. inkt. J.J. Fels, G.P. Verschuur en E. Scheibler.
Amst. 1891.
De vlucht van Jozef en Maria met Jezus naar Egypte. Met de pen en O.I. inkt.
Veil. Amst. 1883, April.
De verschijning der H. Maagd aan den H. Hildefonsus. Met de pen en O.I. inkt.
Item.
De H. Simon. Bister. G.J. Verburgh. Rott. 1865,
De H. Jacobus. Bister. Item.
De marteling van den H. Laurentius. O.I. inkt. H. 30, b. 36. Veil. Lamme. Rotterd.
1873, Jan.
De liefde, voorgesteld door eene moeder, die een harer kinderen zoogt. Zwart en
wit krijt. C Kramm. Utrecht 1875.
De H. Familie. O.I. inkt. H. de Kat. v.O. en W. Barendrecht, Rott. 1867; later J.J.
Fels, G.P. Verschuur en E. Scheibler. Amst. 1891.
Allegorische voorstelling. Bister. Item.
De zegeningen van een apostolisch vicaris in Amerika. O.I. inkt. Veil. H.G. Bom.
Amst. 1885, Nov.
Schilderijen van den meester trof ik in den behandelden cataloog van 1870 tot
1895 niet aan.

Gerard van Dinter.
Geboren te 's Hertogenbosch in 1745, aldaar overleden 26 Maart 1820.
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Hij was een goed landschapschilder. Bij de oprichting der teeken- en
schilder-akademie in zijne geboorteplaats in 1812 werd hij haar directeur; welk ambt
hij tot 1816 en vervolgens van 1818 tot aan zijn dood bekleed heeft. Zijne werken
komen hoogst zeldzaam voor.
Bergachtig landschap. Op den voorgrond een weg, die over een houten brug voert.
De weg is gestoffeerd met twee jagers en drie honden. Verderop een kasteel en een
paar gebouwen aan den voet van een berg; bij het kasteel twee edellieden te paard.
Hooger den berg op, eenige boerenhuizen en een zwaar bosch. Verder, uitgestrekt
bergachtig landschap, hier en daar bezet met een groep boomen, waardoor zich een
rivier kronkelt. D.H. 42, b. 55. Veil. Gomberts. Den Bosch 1875, April.

Jan Hendrik Frederiks.
Geboren te Breda 23 Augustus 1751, overleden 27 Maart 1817.
Hij heeft slechts eenige schilderijen vervaardigd, die zeer uiteenloopend van waarde
zijn.
Bloemen en vruchten. Twee stuks. P.H. 40, b. 32 ieder. H. Lamberts. Amst. 1879.
Een bouquet rozen, leliën en seringen, P.H. 25, b. 19. Veil de Visser. Den Haag
1870, Mei.

Adriana Johanna Haanen.
Geboren te Oosterhout 15 Juni 1814, overleden te Oosterbeek 8 October 1895.
Leerling van haar vader Casparus Haanen.
De penseel-voortbrengselen dezer begaafde bloemen fruitschilderes zijn zeer
gezocht en worden met goede prijzen betaald.
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Bloemen. Een bouquet rozen, leliën, seringen, irissen, tulpen en pioenrozen in eene
zilveren schenkkan, geplaatst op eene tafel, naast een paar druiventrossen. D.H. 73,
b. 60. R.L. de Fielliettaz Goethart. Amst. 1891.
Rozen. Tent. Rott. 1882. Geschat op 1600 gulden.
Bloem- en fruitstuk. Tent. den Haag 1870.
Bloemen op een zandgrond. P.H. 30, b. 38. W. de Bas. Amst. 1881.
Bloemen en vruchten. Roode en witte rozen, blauwe pruimen enz. verspreid op
den grond. P.H. 38, b. 52. J. Blancke. Amst. 1881.
Aardbeziën op een koolblad. P.H. 21, b. 24. Item.
Bouquet bloemen. P.H. 19, b. 15. G.P. Reeser. Den Haag 1877. Verkocht voor 45
gulden.
Mand met druiven en appelen. D.H. 41, b. 34. P.A. Molijn. Rott. 1890.
Bloemen en vruchten. Rozen, druiven, pruimen en ananassen gegroepeerd rond
een bokaal op eene plint. D.H. 88. b. 76. A.v. Walcheren. Amst. 1893.
Een prachtig bouquet rozen en andere bloemen. D.H. 100, b. 75. G.H. Moll. Rott.
1891.
Aan compositie, teekening en kleuren, een der rijkste en tevens een der beste
schilderijen van de begaafde kunstenares.
Later in bezit van notaris J.W.P. van den Berg te Rotterdam: aldaar na zijn dood
verkocht in 1892.
De zomer. Internat. tent. Amst. 1883.
Vruchten op eene plint. P.H. 21, b. 16.

{ Veil v. Pappelendam en Schouten.
Amst. 1883, Febr.

Afgesneden bloemen. P.H. 33, b. 44.

{ Veil v. Pappelendam en Schouten.
Amst. 1883, Febr.

Zelfde onderwerp. P.H. 19, b. 22.

{ Veil v. Pappelendam en Schouten.
Amst. 1883, Febr.

Oranjeappelen en pruimen. P.H. 15, b.
19.

{ Veil v. Pappelendam en Schouten.
Amst. 1883, Febr.

Mand met vruchten. P. H, 19. b. 15.

{ Veil v. Pappelendam en Schouten.
Amst. 1883, Febr.

Rozen en andere bloemen. P.H. 19, b. 15. { Veil v. Pappelendam en Schouten.
Amst. 1883, Febr.
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Druiven, perziken en aardbeziën in een mandje. P.H. 39, b. 21. J.A. Meelboom v.
Kockengen en Wed. Roelofs. Amst. 1878.
Rozen en tulpen verspreid op den grond. P.H. 31 b. 36. W.Th.v. Griethuysen. Rott.
1887.
Eene bokaal, bloemen, vruchten enz. geplaatst op eene marmeren plint. D.H. 80,
b. 94. J. Roelofs Thijsen. Amst. 1883.
Bouquet bloemen. D.H. 74, b. 58. Veil v. Pappelendam. Amst. 1882, Jan.
Een oud steenen monument, versierd met een groot getal fraaie witte rozen en
andere bloemen. D.H. 100, b. 75. J.J. Posno, J.v.d. Biessen en B. Bosscher, Amst.
1884, eene schilderij van superbe kwaliteit.
Verschillende bloemen in eene zilveren vaas, geplaatst op eene tafel, naast een
bord met druiven en tomaten. D.H. 77, b. 65. Wed. A. Golberg-Keyser. Amst. 1886.
Bloemen en vruchten. P.H. 34, b. 23. Item.
Verschillende vruchten P.H. 20, b. 15. B. Coster. Amst. 1881.
Geele rozen, vruchten enz. en een nautilus met vergulde versierselen op eene tafel.
D.H. 90, b. 77. J.C. Pappelendam. Amst. 1884.
Bloemen in een vaas. Gem. A. Haanen. D.H. 67, b. 87. S.B. Bos. en Wed. F.H.
Wubbe. Amst. 1888.
Bloemen en vruchten. P.H. 34, b. 23. Baron J.v. Pallandt. Amst. 1885.
Vruchten op eene plint. P.H. 19, b. 15. P. Verloren v. Themaat. Amst. 1881.
Een bouquet bloemen. P.H. 32, b. 43. F.J.v. Outeren., Amst. 1881.
Meibloemen. Witte en roode rozen en andere
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lentebloemen liggende op den grond. Gem. 1868. D.H. 75, b. 101. W.L. Ravesteyn.
Amst. 1884.
Fruitstuk. P.H. 46, b. 59. Gem. Adriana Haanen. Tent. Rotterdam 1869.
Aangekocht voor 400 gulden. In het Rijks-Museum te Amsterdam.

Remigius Adrianus Haanen.
Geboren te Oosterhout 5 Januari 1812. Broeder van bovengenoemde. Leerling van
zijn vader Casparus Haanen.
Rivier en landschap bij maanlicht. P.H. 28, b. 34. Wed. A.J.v. Schaak-Winkler en
G.J. Schouten. Amst. 1879.
Houtrijk landschap bij maanlicht. P.H. 30, b. 40. Item.
Winterlandschap. D.H. 49, b. 64. Item.
Gezicht in een kerkgebouw. P.H. 23, b. 19. A.v. Walcheren en D. Lokhorst. Amst.
1893.
Gezicht op eene rivier bij maanlicht. D.H. 34, b. 45. Burggraaf de Peskiwisz
(Breslau). Amst. 1876.
Gezicht in een kerk. P.H. 35, b. 28. Item.
Winterlandschap, D.H. 33, b. 40. Item.
Landschap. P.H, 26, b. 36. D.M. Knaepen. Rott. 1888.
Bergachtig landschap. P.H. 26, b. 33. J.A. de Graaff. Rott. 1893.
Landschap. P.H. 16, b. 25. Item.
Landschap bij zomer. P.H. 20, b. 27. Veil. verkooplokaal Rott. 4 Oct. 1881.
Boomrijk landschap bij winter. D.H. 51, b. 65. Veil. v. Pappelendam en Schouten.
Amst. 1881, Juni.
Landschap bij maneschijn. Gem. 1833. D.H. Ahlers, Dr. Alicohen en H. Ferwerda.
Amst. 1890.
Landschap. P.H. 27, b. 34. Veil. Oldenzeel. Rott. 1882, Dec.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

473
Een waterval. D.H. 56, b. 85. Item.
Een boomrijk landschap, met een boerenwoning aan een rijweg. P.H. 24, b. 22.
Veil. Roos. Amst. 1870, Jan.
Een riviergezicht bij het opkomen der maan, op den voorgrond een visscher, in 't
verschiet het gezicht op een stad. D.H. 39, b. 54. Item.
Winterlandschap. D.H. 54, b. 68.

{ J.A. Meelboom. V. Kockengen en Wed.
J. Roelofs. Amst. 1878.

Landschap bij maneschijn. P.H. 31, b. 41 { J.A. Meelboom. V. Kockengen en Wed.
J. Roelofs. Amst. 1878.
Duingezicht. P.H. 26, b. 32.

{ J.A. Meelboom. V. Kockengen en Wed.
J. Roelofs. Amst. 1878.

Stadsgezicht bij maneschijn. P.H. 35, b. 44. Wed. J.J. Beerekamp-Schottelinck.
Amst. 1879.
Landschap. P.H. 27, b. 39. S. de Grace. Rott. 1882.
Gezicht op de Hollandsche kust naar J.C. Schotel. Aquarel. W. Gruyter, Amst.
1879.
Bergachtig landschap, doorsnede van eene rivier, loopende in een meer. Aquarel.
H. 33, b. 53. Wed. P. Valter en F.W. Busch. Amst. 1892.
Tirolsch landschap. Aquarel. H.J.v.d. Niepoort. Amst. 1886.
Boschrijk landschap. Item. Item.
Gezicht in Duitschland, met figuren. Aquarel. Veil. Oldenzeel. Rott. 1892, Nov.
Golvende zee bij eene rotsachtige kust. Aquarel. Wed. P. Valter en F.W. Busch.
Amst. 1892

Louwrens Hanedoes.
Deze landschapschilder, leerling van Cornelis Kruseman en Barend Cornelis
Koekkoek, zag het levenslicht te Woudrichem 14 Juli 1822.
Haan en kippen in een landschap. D.H. 45, b. 69. Wed. A.J.v. Schaak - Winkler
en G. Schouten. Amst. 1879.
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Bergachtig landschap, op de helling van een heuvel twee jagers met een hond. D.H.
90, b. 130. J.v.d. Hoop. Rott. 1864. Verkocht voor 200 gulden.
Landschap in de omstreken van Utrecht. D.H. 23, b. 39.
Heide. D.H. 25, b. 35.
Een waterplas in de heide. D.H. 45, b. 73. Deze drie van Ed. L. Jacobson (Den
Haag). Parijs 1876.
Landschap in de omstreken van Haarlem. D.H. 36. b. 48. Veil. Lamme. Rott. 1870.
Avondstond. Tent. Den Haag 1870.
Kennemer landschap. D.H. 120, b. 98. Gem. L. Hanedoes fecit. Tent. Den Haag
1869. Aangekocht voor 900 gulden. In het Rijks-Museum te Amsterdam.
Houtrijk landschap. D.H. 46, b. 36. Veil. de Visser. Den Haag 1869, Sept.
Landschap, gestoffeerd met een persoon en rundvee. D.H. 46, b. 36. Veil. de
Visser. Den Haag 1872, Nov.

Jozef Hartogensis.
Geboren te 's Hertogenbosch 7 Mei 1822, overleden te Dusseldorp 15 Juli 1865. Hij
was een verdienstelijk landschapschilder. De oogst, landschap met figuren. P.H. 23,
b. 35. W.A.v. Heun. Den Haag, 1884 en Veil. Oldenzeel. Rott. 1885, Maart.
Een park met vele wandelaars. D.H. 26, b. 23. J.v.d. Hoop. Rott. 1864. Verkocht
voor 85 gulden.
Een gezicht in Westphalen. D.H. 23, b. 35. Item. Verkocht voor 36 gulden.
De twee laatste schilderijen zijn gestoffeerd door David Bles.
Boomrijk landschap met boerenwoning. Aquarel
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W.J. Asmus en E.v.d. Meer. Den Haag 1889.
Gezicht in Duitschland. Altenahr. Sepia. H. 14, b. 18. Met naamteekening en datum
1850. C. Ulrich. Rott. 1880.
Landschap bij zomer. Waterverw. Veil. Oldenzeel. Rott. 1882, Dec.
Bergachtig landschap. Sepia. H.J.v.d. Niepoort. Rott. 1886.
In de maand Juli. Waterverw. S. de Grace. Rott. 1882.
Zomerlandschap. Waterverw. Mr. A. Kruseman. Rott. 1883.
Vierwaltstättermeer. Waterverw. J.v.d. Hoop. Rott. 1864.
De oevers van een meer. Waterverw. Item.
Gezicht in Zwitserland. Waterverw. Item.

Judocus Jonkherten.
Vermaard beeldsnijder te 's Hertogenbosch in de eerste helft der 16e eeuw. Hij
vervaardigde eenige beelden voor het stadhuis dier stad.
De vlucht van Jozef en Maria met Jezus naar Egypte.
Groep in hout. Onderaan: Judocus Jonkherten Fecit 1523. Tent. v. Oudheden.
Delft 1863.
Dit is het eenige werk van den kunstenaar, hetwelk ik in de catalogussen aantrof.
(Vervolgt.)
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Bouwkunst.
Aanteekeningen over den bouw der Hoofdkerk van Antwerpen,
door P. Génard.
IN onze studiën op de Vlaamsche bouwkundigen hebben wij ons dikwijls
beziggehouden met de meesters, die hebben bijgedragen tot de oprichting van eene
der grootste kerken in België: de O.L. Vrouwenkerk te Antwerpen.
Wij weten dat deze tempel omtrent het jaar 1352 werd begonnen; de eerste
bouwkundige, wiens naam tot ons is gekomen, is zekere JAN APPELMANS, wiens
zoon PIETER APPELMANS, naar het schijnt, de plannen van den reusachtigen toren
leverde, en wiens naam men terugvindt in de rekenboeken der kerk, die aanvang
nemen met het jaar 1430-31. De Heer Ridder Leo de Burbure, die, evenals wij,
nasporingen over het verleden onzer hoofdkerk heeft gedaan, heeft in de Biographie
Nationale eene wetenswaardige aanteekening over beide bouwmeesters geleverd.
In onze Verhandeling over O.L. Vrouwenkerk(1),

(1) Bl. 7.
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zegden wij het volgende: ‘PIETER APPELMANS overleed in 1434, en werd onmiddellijk
door JAN TAC in zijne bediening van meester der metsers, dat is van
opperbouwmeester, opgevolgd; in 1449 had meester EVERAERT het bewind over de
werken, en bleef het tot omtrent 13 November 1473 behouden. Alsdan werd hij door
meester HERMAN DE WAGHEMAKERE, den oude, als opperbouwmeester vervangen,
die de werken tot in het jaar 1502 bleef bestieren; zijn zoon DOMINICUS DE
WAGHEMAKERE trad na hem op, en was, van 1521 tot 1530, bijgestaan door den
vermaarden bouwmeester ROMBOUT KELDERMANS, van Mechelen.’ Over DE
WAGHEMAKERE en KELDERMANS hebben wij in een afzonderlijk artikel, zoowel in
het: Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie als in de Biographie
Nationale gehandeld.
Bij ons, even als bij Ridder de Burbure, is menigmaal de vraag ontstaan, vanwaar
de bouwstoffen voortkwamen, aan den bouw van Antwerpens hoofdkerk gebezigd,
en deze vraag werd van des te meer belang, daar wij, voor vele jaren, de herstelling
van verscheidene deelen des tempels zagen beginnen; men vroeg ons of er
mogelijkheid was, de oude groeven van den gebruikten steen aan te duiden.
Ridder de Burbure en wij, kwamen tot de volgende uitkomst:
De groote koor en hare omgangen met de kapellen, alsook de kapittelkamer, de
sacristijen der kanoniken en kapellanen en de bibliotheek der kerk zijn gebouwd
tusschen de jaren 1352 en 1420. De zuiderbeuken, gelegen tusschen de hooge koor
en den zuidertoren, te beginnen met de venerabelkapel tusschen 1425 tot 1472; de
noorderbeuken. gelegen tusschen de hooge koor en de groote toren, van
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1472 tot 1500. De twee laatste gewelven, onder de torens, werden gesloten in 1508;
de vijf volgende tot aan het hooge koor, op 4 April 1614, ten tijde der aartshertogen
Albertus en Isabella.
Gelijk wij reeds dikwijls geschreven hebben, arbeidde van 1521 tot 1530 de
uitmuntende DOMINICUS DE WAGHEMAKERE, gezamentlijk met den bouwmeester
des keizers, ROMBOUT KELDERMANS, bijgenaamd van Mansdale. Zij voltooiden den
grooten toren(1).
De gevel van het noorderportaal werd herbouwd in 1612, die van het zuiderportaal,
(wie kan het gelooven?) in 1616 en die van het groot portaal, in 1619.
De steensoorten, voor deze groote werken gebezigd, waren de volgende.
In 1431

} Balksteen van Afflighem.

In 1470

} Balksteen van Afflighem.

In 1534

} Balksteen van Afflighem.

In 1431

Balksteen van Afflighem, gekocht te
Brussel (Dilighem).

In 1434

} Trappen voor den trap, geleverd door
den bailli van Ecaussines.

In 1468

} Trappen voor den trap, geleverd door
den bailli van Ecaussines.

In 1458

Kolommen van Ecaussines.

In 1458

Blauwe steen (arduin) van Afflighem.

In 1469

Blauwe gooten van Ecaussines.

In 1469

Munstersteen.

In 1470

Voetsteen van Brussel.

In 1470

Voetsteen van Doornik.

In 1470

Voetsteen van Munster.

In 1472

Spitsbogen (ogives) van steen van
Afflighem.

(1) Over het zoogenaamd onderbleven NIEUW WERK van 1521, waarvan Keizer Karel V den
eersten steen legde, raadplege men onze verhandeling in de Annales de l'Académie
a'Archéologie de Belgique van het jaar 1881.
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In 1482

} Caensche en Normandsche steen.

In 1493

} Caensche en Normandsche steen.

In 1500

} Caensche en Normandsche steen.

In 1530

} Caensche en Normandsche steen.

In 1484

Waschbak (lavatorium) met zijne kuip,
in steen, van Ecaussines.

In 1495

Avesnessteen voor het versieren van het
bovengedeelte des torens.

In 1499

Dorpels van Feluysteen (Henegouwen).

In 1495-1501

Valencijnsche steen.

In 1512

Bentheimsche steen, in groote
hoeveelheid gekocht te Hoorne (voor het
bovengedeelte van den toren).

In 1517

Balksteen (groote steenen) van Dilighem,
gekocht bij den abt van het klooster diens
naams.

In 1536

Steen van Avesnes, waarin de beelden
der apostelen gebeiteld werden.

In den loop der tijden arbeidden de voornaamste beeldhouwers-bouwkundigen
(want beide kunstenaren maakten deel van hetzelfde ambacht) aan het onderhoud
van de O.L. Vrouwenkerk, zoo telt men voornamelijk de gebroeders COLYNS DE
NOLE, JAN-PIETER VAN BAURSCHEIT, JAN BLOM, enz.
Sedert den aanvang der herstelling,(1) hebben wij werkzaam gezien: FRANS DURLET
(1847-1867), EUGEEN GIEF (1867-1890), FRANS BAECKELMANS (1890-1896); deze
laatste, onlangs overleden, is vervangen door zijne oud-leerlingen: de heeren JULIUS
BILMEYER en JOZEF VAN RIEL (1896).

(1) Zie onze eerste verslagen over de werkzaamheden der Antwerpsche provinciale Commissie
van Monumenten van 26 September 1861.
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Een woord over het Spitsboogstijl-altaar der kerk van Onze Lieve
Vrouw Lombeek (Brabant),
door Edward van Even.
ONDER de altaren in spitsboogstijl die Belgie, ondanks de vernielingen tijdens de
Fransche overheersching gepleegd, nog in zeker getal bezit, verdient hetgene der
kerk van Onze Lieve Vrouw van Lombeek, nabij Lennik, zooniet de eerste dan toch
eene eerste plaats in te nemen. Als kunstwaarde mag het gelijk gesteld worden met
een der drie altaren vervaardigd door Jan Borman(1), uit Brussel, waarvan er twee
zich jammerlijk in het buitenland bevinden, het eene in de kerk van Güstrow
(Mecklenburg) en het andere in de kerk van het dorp Willberga, tusschen Upsal en
Stokholm (Zweden)(2).
Men heeft beweerd dat het gewrocht in de tweede helft der XVe eeuw vervaardigd
werd. Naar ons inzien behoort het tot het eerste kwaart der XVIe eeuw. De

(1) Over Jan Borman ons opstel in den Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie,
van 1884.
(2) Onze lezing in den Bulletin de l'académie royale de Belgique, 22e deel, bl. 71-75 (1891).
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kleederen van onderscheidene personagen verraden stellig het naderen der
Renaissance.
Jammerlijk bezit men geene inlichtingen omtrent den oorsprong van het altaar.
Ook de naam des makers is ons onbekend. Men heeft er den bijtel van PASSCHIER
BORMAN(1) meenen in te herkennen. Vast behoort het werk tot den bloeitijd van dezen
meester, eenen zoon van Jan Borman, dien wij zoo even vermeldden.
Het patronaat der kerk van Lombeek behoorde tot in 1795 aan het kapittel van
Nijvel. Was het altaar soms geen geschenk der abdis van dit kapittel, eene der rijkste
vrouwengestichten van den voortijd?
Het altaar is uitgevoerd in eikenhout, en voorzien van luiken. Het middelgedeelte
heeft eene hoogte van 2 m. 43 en eene breedte van 2 m. 64. De vleugels zijn 1 m 32
hoog en 1 meter 32 breed. Het werk bevat negen beeldengroepen, vertoonende
evenvele onderwerpen uit het leven van Maria, te weten: 1o de Geboorte; 2o de
Opdracht in den Tempel; 3o de Boodschap; 4o de Bezoeking; 5o het Huwelijk; 6o de
Aanbidding der Herders; 7o de Aanbidding der Wijzen; 8o het Overlijden; 9o de
Begrafenis.
Elke groep is geplaatst in eene nis gekroond met een verhemelte buitengemeen
rijk aan lijstwerk, stijlen en lover. In fijnheid gelijkt dit verhemelte veeleer op kant,
door eene teedere vrouwenhand gewrocht dan op bijtelwerk. De groepen zijn
buitengemeen oorspronkelijk van opvatting en samenstelling. Vast kunnen deze
tafereelen in hout de vergelijking doorstaan met de samenstellingen van onze eerste
schilders uit die dagen.

(1) De maker van het altaar van SS. Crispinus en Crispianus, in de kerk van Herenthals.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

482
De personagen zijn geplaatst op schuinsche plans met het oog op de doorzichtkunde.
Niet enkel de beelden maar tevens de gebouwen, de boomen en het gras, dat den
grond bedekt, alles, in een woord, is in verheven snijwerk uitgevoerd. De houdingen
en gebaren der personagen, de schikking en plooiing hunner kleederen zijn misschien,
hier en daar, wat hoekig, wat stijf. Doch, de mindere volmaaktheid van den vorm,
gelijk wij hem thans verstaan, vindt vergoeding in den argeloozen eenvoud, in de
natuurlijkheid en in de innigheid welke uit die voorstellingen spreken.
Het middengedeelte des altaars bevat de Aanbidding der Herders. Onder het
verhemelte ziet men eene groep van kleinere beeldjens, vertoonende de herders de
star aanschouwende; lager ontwaart men eene groep in grootere beelden, de
Aanbidding der herders. Onder deze groep, in de sieraden der plint, ziet men twee
zittende oudvaders, banderollen vasthoudende. Aan de rechterzijde des toeschouwers
bemerkt men de Offerande der Wijzen, aan den overkant het Huwelijk van Joseph
en Maria. Deze drie groepen maken het eigenlijke altaar uit. De bovenvleugels
vertoonen, rechts, de Bezoeking, links de Boodschap. Elke zijvleugel bevat twee
groepen: rechts van den toeschouwer de Dood van Maria en hare Begrafenis, links
hare Geboorte en hare Opdracht in den Tempel. Afzonderlijke beeldjes en ook eenige
groepjes ontwaart men in de eigenlijke sieraden, namelijk: Mozes, Aaron, Gedeon,
Anna en Alena, Joseph en Maria op weg naar Bethleëm, Jezus' opdracht in den
Tempel, de Vlucht naar Egypte, enz.
Het altaar onderging herstellingen, in 1817, door den beeldhouwer Sohest. Toen
het verplaatst werd bestatigde men dat, naar den smaak des tijds, de keerzijden der
vleugels met schilderingen versierd zijn geweest. Doch, op
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eenen grond in krijt uitgevoerd wezende, zijn deze schilderingen, door de vochtigheid
van den muur, waartegen het werk zich verhief, afgeschilferd en om zoo te zeggen
geheel verdwenen. Een enkele brok blijft er van over. Het vertoont Jezus, die, na
zijn dood aan Maria Magdalena verschijnt(1).
De groepen welke het altaar van Lombeek versieren zijn waardig de algemeene
bewondering op te wekken. Hoe schoon toch zijn de personagen van karakter, houding
en stand, hoe lief de hoofden van uitdrukking en gevoel! Te vergeefs zou men zijn
toevlucht nemen tot de geestdriftigste bewoordingen, om al het indrukwekkende, al
het innige, al het naïeve te verklaren dat men er in aantreft. De plaat welke hierbij
gaat zal beter dan eene uitgebreide beschrijving het gewrocht op den echten prijs
leeren stellen. Gewis is het altaar van Lombeek een der schoonste voortbrengsels
onzer nationale beeldhouwkunst uit de eerste helft der XVIe eeuw.
Leuven, den 27n Augusti 1896.

(1) A. WAUTERS, Histoire des environs de Bruxelles, 1e deel, bl. 268-270.
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Zedegeschiedenis
Inleiding tot de Volkskunde of Folklore,
door Pol de Mont.
I
HET de volgende woorden openden de beroemde gebroeders Grimm de groote uitgaaf
hunner sinds dien tijd ontelbare malen herdrukte Kinderund Hausmärchen:
‘Wanneer, ten gevolge van storm of ander onheil, dat de hemel zendt, een geheele
oogst plat geslagen ligt tegen den grond, vinden wij wel eens in de buurt van lage
hagen of struiken, dat een klein plekje zich veilig heeft weggeborgen en enkele aren
overeind zijn gebleven.
Wanneer de lieve zon deze dan weer warm beschijnt, groeien zij eenzaam en
onopgemerkt voort: geen voorbarige sikkel snijdt ze af voor de groote
voorraadschuren, maar in den Laatzomer, als ze rijp zijn geworden en groot, komen
arme handen, die ze zoeken, en ieder aar wordt zorgvuldig gelijk langs de andere
gelegd en op hooger prijs worden ze gesteld dan andere gansche schoven, en dan,
naar huis gedragen, strekken zij tot voedsel den ganschen Winter en wellicht ook tot
zaad voor de toekomst.’
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Met een dergelijk gevoel was het, dat eenige Nederlanders, door het prijzenswaardig
voorbeeld van honderden Duitsche, Engelsche, Noorsche, Zweedsche, Italiaansche
en Fransche geleerden aangespoord, vóor nog luttel jaren op hun beurt de hand aan
't werk legden, om in de ruime voorraadkamers der Nederlandsche volksliteratuur
een kleine en bescheiden plaats te verzekeren aan zoo menig ‘eenzaam en
onopgemerkt aartje’ - sage of sprookje, - die zoo weinigen in den lande tot dan toe
hun aandacht hadden waardig gekeurd.
Onzen ouden nasionalen liederschat toch, hadden geleerde en smaakvolle mannen
- hun weze hier in 't voorbijgaan nog eens hulde en dank gebracht - der vergetelheid
sedert een veertigtal jaren onttrokken, en buitengewoon rijk was de oogst geweest,
die het door den onvergetelijken Willems nieuw ontgonnen veld had opgeleverd.
Iedereen kent immers Hoffmann's kostelijke Horae Belgicae, Dr van Vloten's
Nederlandsche Geschiedzangen en Baker- en Kinderrijmen Kalf's voortreffelijk werk
over Het Lied in de Middeleeuwen, van Duyse's uitstekend bewerkte Oude Ned.
Liederen, en zelfs tot een zeker punt de door Scheltema bezorgde Oude Nederlandsche
liederen; eindelijk mogen wij zeggen, dat de Chants populaires des Flamands de
France van wijlen de Coussemaker en de Chants populaires flamands door de HH.
Lootens en Feys te Brugge, waardige tegenhangers zijn van Willems' beroemde
verzameling.
Eilaas! wat den zeker niet minder rijken voorraad sagen, sprookjes en vertellingen
betreft, die onze gewesten opleveren, werd er, van 1830 tot ongeveer 1880 toe, zeer
bitter weinig tot stand gebracht.
De kundige Duitscher J.W. Wolf, die vóor een veertigtal jaren te Brussel het
tijdschrift De Broe-
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derhand stichtte en aan de Gentsche Universiteit in 1845 reeds een leergang poogde
te openen in de Germaansche oudheden, had met zijn onvolledige Wodana en zijn
Grootmoederken, doch vooral met zijn voortreffelijke Niederländische Sagen und
Märchen, dezen uitgestrekten akker nogtans op voortreffelijke wijs ontgonnen.
De eerste die, na Wolf, eenige belangstelling in zake Folklore aan den dag legde,
was de uitgever van Het Kunst en Letterblad onder redaksie van den verdienstelijken
Dr Snellaert. In eenige nummers van dit, op last van De Taal is gansch het Volk, in
de jaren 1840-45 te Gent uitgegeven tijdschrift, treffen wij eenige folkloristische
bijdragen aan. Gewichtiger echter zijn de diensten, door eenige schrijvers en
tijdschriftredakteurs van later datum bewezen.
In de eerste plaats dient vermeld te worden de verzameling van negen Oude
Kindervertelsels in den Brugschen tongval, in 1865 door Adolf Lootens te Brussel
in druk gegeven.
Het weekblad Rond den Heerd drukte, vooral in de eerste jaren van zijn bestaan,
meer dan éen niet te versmaden bijdrage. Het door steller dezes van 1881 tot 1883
bestuurde Jong Vlaanderen bracht een twintigtal sprookjes, eenige liederen, en enkele
bladzijden kinderrijmen en gebeden. Eindelijk werden, meer onlangs, een paar
dozijnen Limburgsche vertellingen en en een niet onbelangrijke reeks dito
kinderliedjes en raadsels in het te Hasselt verschijnende Het daghet in den Oosten
opgenomen. Doch, hiermêe is dan ook bijna alles opgegeven, wat in België van 1841
tot 1885 het licht zag.
En evenwel hadden de gebroeders Grimm, ook wat onze gewesten aangaat, meer
dan gelijk, wanneer zij in de reeds gemelde Voorrede schreven:
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‘Het was misschien juist nu tijd, om deze sprookjes vast te houden, daar degenen,
die ze moeten bewaren, met den dag immer zeldzamer worden.’
En verder merkten zij zeer juist op:
‘Wij willen door onze verzameling niet alleen de geschiedenis der poëzie en
mythologie een dienst bewijzen, maar het was ook onze bedoeling, dat de poëzie
zelf, die daarin leeft, in zou werken op de menschen, en verheugen wien het maar
tot vreugde strekken kan, en dat ons boek dan ook als een opvoedingsboek dienst
zou doen.’
Wat het nut van dergelijke verzamelingen als die van Grimm en Wolf voor
geschiedenis en mythenkennis der voorgeslachten betreft, hierover keeren wij verder
breedvoeriger terug. Doch, dat die eenvoudige en zoo vaak door onbedachtzamen
geminachte Märchenwelt inderdaad zelf den kunstenaar en den schepper, en niet
alleen den eenvoudigen lezer, tot een Erziehungsbuch kan strekken, kunnen wij al
dadelijk goedmaken met te wijzen op een Andersen, die er een nieuw, door hem
beroemd geworden genre in putte; een Ch. Asbjörnsen, wiens Volks- und
Waldgeistersagen perelen van poëzie zijn, of ook nog op den betooverenden mythus
der ‘Schoone slaapster’, die reeds zoo menigen dichter stof tot bezieling geschonken
heeft.
Om een andere reden nog dienen wij op al die overblijfsels van het verste verleden
onze aandacht te vestigen. - Of is het wonderbaar behoud derzelve, zooveel eeuwen
door, en trots alle overheersching van vreemden, in den schoot van onzen nogtans
zoo voortdurend en zoo duizendvoudig geteisterden stam, niet het welsprekendste
bewijs van de reusachtige en zeldzame zedelijke kracht van zelfbehoud, die er in het
Dietsche en Germaansche volk verborgen ligt?
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Dit alles hebben dan ook onze Overrijnsche stam- en spraakgenooten, en na hen de
meeste andere Europeesche volkeren, van in de eerste jaren dezer eeuw begrepen.
Reeds in 1804 zijn de gebroeders Grimm volop werkzaam, zooals het blijkt uit de
voorrede der in 1814 bezorgde eerste uitgave van hun beroemde verzameling, waar
ik lees: ‘Sedert ongeveer 13 jaren zijn wij met het bijeen verzamelen van onze
sprookjes bezig geweest.(1)’ Van dan af lag de goudader blootgedolven en verbazend
groot was dan ook het getal arbeiders, die deze geniale oudheidvorschers, wien de
wetenschap zoo oneindig veel te danken heeft, weldra ter zijde stonden.
Wij wederstaan dan ook niet aan de bekoring, om bij middel van een kleine opgaaf
van slechts het ‘allermerkwaardigste’, dat in Duitschland alleen op dit gebied het
licht zag, aan onze landgenooten te bewijzen, hoe eindeloos verre wij bij dien
reuzenarbeid ten achter staan. Daarbij moge reeds nu aangestipt worden, dat ik hier
enkel en alleen van Nasionaal-Duitsche, en niet van uit andere talen overgezette
folklore gewag zal maken.
Moge zulk een soort statistiek dor en droog wezen, daarom toch is zij niet minder
leerrijk! Zoo vergeldt zij ruim wat zij aan leesbaarheid mocht ontberen.
Over de vast onwaardeerbare schatten, in het prachtige tijdschrift, Germania, te
Weenen, en ook in Haupt's Zeitschrift für Deutsches Alterthum jaar aan jaar
opgehoopt, wil ik stilzwijgend heenstappen.
H.G. Grave, gaf, in 1839, te Bautzen, de Volkssagen uit Lusace in 't licht; H.
Temme, te Berlijn,

(1) Band I is van 1812, band II van 1814.
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die uit Pommeren en het eiland Rügen, en, geholpen door G.D. Tettace, die van
Oostelijk Pruisen en Lithauen; in 1842 verzamelt W. Binder, te Stuttgart, die der
Allemannische provinsiën; G.A. Leibreck die uit den Harz, te Nordhausen; - in 1843,
geeft E. Willkomm, te Hannover, die uit Hoog-Lusace uit; Ad. Kühn, te Berlijn, die
uit de Mark. - Weldra volgt Fr. Baader met zijn Sagen uit de Neckervallei, de
Bergstrasse en het Odenwald, te Mannheim; K. Müllenhoff, de geleerde vriend van
Klaus Groth, de zelfde die later, te Kiel hoogleeraar, den Quickborn met een glossar
begiftigde, liet in 1845 te Kiel die uit Schleswig-Holstein en Lauenburg verschijnen;
de reeds gemelde J, W. Wolf, het zelfde jaar, een verzameling nieuwe, nu in
Duitschland opgeteekende Sagen en Märchen te Leipzig; zijn homoniem M.C.B.L.
Wolff, in dezelfde stad, een Märchen-Schatz, en M.L. Beckstein, die ook reeds in
1838 sagen uit Thuringen had uitgegeven, later nog een uitgebreid, te Meiningen
gedrukt Deutsches Märchenbuch.
Daarop bezorgden, in 1848, Kühn en Schwartz, te Leipzig, hun sagen uit heel
Noord-Duitschland, Mecklenburg, Pommeren, de Mark, Sassen, Thuringen,
Brunswijk, Hannover, Oldenburg en Westfalen. In 1853 verzamelde Ernst Meier, te
Stuttgart, de overleveringen en gewoonten uit Zwaben, en Stöber, te St. Gallen, de
sagen uit den Elzas.
In 1813 gaf Alfons Fluge de Volkslieder des Engadin (Straatsburg, Trübner) uit,
en ook in 1843 bezorgde Otto Sutermeister, te Aarau, bij Sauerländer, de 2de oplaag
van zijn XV en 241 bl. omvattende Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz. De
latere puike kolleksies Siebenbürgische Sagen van Müller, de Volksmärchen van
Haltrich, het Sachsisches Bauernleben van
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Fronius, verdienen een gansch bizondere vermelding.
Ook buiten Duitschland bleef men lang niet werkeloos! In Engeland gaf M. Crofton
Croker zijn veel geprezen Fairy Legends in 't licht, door de gebroeders Grimm in 't
Duitsch overgebracht en rond 1830 onder den titel van Irische Elfenmärchen
uitgegeven; Samuel Lover gaf zijn Legends and Stories of Ireland te Londen bij
Bryce uit. Campbell gaf vertellingen uit de Highlands.
Peter Christian Asbjörnsen gaf, in 1840, geholpen door Jörgen Moe, later bisschop
te Christianssand, een bundel Norwegische Volks- und Kindermärchen in 't licht,
terwijl ook van hen, in 1842 reeds, de weldra door L. Tieck in 1847 in 't Duitsch
uitgegeven Norwegische Volksmärchen verschenen. Ungewitter had toen reeds in
1839 Afzelius' Zweedsche verzamelingen in Duitschland opnieuw uitgegeven, en in
1845 hadden Arthur en Alb. Schott, te Stuttgart, hun Märchen uit Walachije en
Rumenië het licht doen zien.
Melden wij nog na dit alles, de in 't Fransch bezorgde Traditions Russes van
Maharoff, de volksvertellingen uit Serbië (Serbske narodne pripovietke skupio ih i
na sviek izdao Vick Steph. Karadjitch U. Betchu), door O. Stephanowitch, te Weenen
bezorgd; de Balladen en volkszangen uit Rumenië, door Wasili Alecsandri verzameld,
in 't Fransch vertaald, en met een voorrede van A. Ubicini en uitgegeven te Parijs,
Dentu 1855; voorts de Contes et poèmes de la Grèce moderne door Marino Vreto,
met een inleiding van Prosper Mérimée, te Parijs, bij Audois in 1855 verschenen.
Hahn gaf in het Duitsch de voornaamste kolleksie Grieksche en Albaneesche
vertellingen. Sakellarios
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gaf in 't Grieksch de Kypriaka. In en over Italië zagen o.a. het licht: I. Saggio di fiabe
en II. Fiabe novelle e raconti popolari siciliani raccolti ed illustrati’ da Giuseppe
Pitre, 4 vol; Palermo, 1875; en van denzelfden Studi di poesia popolare, Palermo,
1872; - verder Sicilianische Märchen aus dem Volksmunde gesammelt, door Laura
Gonzenbach, Leipzig 1870.
In Spanje: vertellingen uit Andaluzië, Cuentos Andaluces, door Fernan Caballero.
Mila y Fontanal gaf Katalaansche liederen en vertelsels, Peter Briz Cansons de la
terra; doch vooral dienen genoemd Maspons en Labros, die te Barcelone, bij Alcar
Verdaguer in 1871-1872, de Rondalla's of vertellingen van Katalonië, Quentos
populares Catalans uitgaven onder den titel van: La Rondallayre. De Barzaz-Breiz,
Chants populaires de la Bretagne, de overleveringen en volksvertellingen uit
Bortoenje, door Ph. de la Villemarqué in Frankrijk verzameld, zijn ook hier genoeg
bekend; ook Les Contes de l'Armagnac van M. Bladé, evenals Chants populaires du
Pays Messin, door M. de Beaurepaire, en andere werken van Bladé, Luzel, enz.
In Italië dienen nog als verzamelaars gemeld: Comparetti en Ancona, Imbriani en
de Gubernatis.
Eindelijk, wat Rusland betreft, daar zagen, in den loop dezer eeuw, een lange reeks
hoogst belangrijke werken het licht. Laten wij, om deze statistiek te sluiten, opnoemen:
de epische liederen of Bylini, aan den kozak Kirscha Danilow toegeschreven, voor
't eerst in 1804 gedrukt, en daarna, in 1818, onder den titel: Oude Russische gedichten,
verzameld door Kirscha Danilow, door Kaleidowitsch uitgegeven, de Sagen des
Russischen Volks, door Sacharow, waarvan reeds in 1841 de 3e oplage 't licht zag;
en, in de latere jaren, Rybnikow's Piesni in 4 deelen (1862-1864), en Kirejewski's
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Piesni, in 1868-1874 in 10 afleveringen verschenen.(1) Ook dienen vermeld de
Russische verzamelingen van Atanasieff, en La Russie Epique door Alfred Rambaud,
Paris, Maisonneuve, waarin al deze hier enkel opgesomde schatten grondig bestudeerd
en vergeleken worden.
Hoe nadeelig het op het navorschen onzer aloude geschiedenis moet gewerkt
hebben, dat Nederland nagenoeg alleen in Europa aan deze kolossale werkzaamheid
is vreemd gebleven, kan niet twijfelachtig zijn voor al wie begrepen heeft, dat in
dien schat van volkssagen, legenden en vertelsels, de zekerste en zeldzaamste bronnen
voor de kennis der zoogezegde ‘voorhistorische’ periode onzer nasionale geschiedenis
moeten gezocht worden.
Zij, die met de Deutsche Mythologie van Jacob Grimm bekend zijn, wat zeg ik,
zij die enkel weten, hoe J.W. Wolf, bij middel van enkele oude Belgische sagen en
overleveringen, er reeds in geslaagd was VIER der aloude mythen onzer
heidensch-Germaansche theogonie terug te vinden, zullen dit volkomen beamen.
Jacob Grimm is er inderdaad in geslaagd, stuk voor stuk en deel voor deel, uit de
sagen, heiligen-legenden, plaatselijke overleveringen, en zelfs uit de uitdrukkingen
der volkstaal, verscheidene eigenschappen van de Noordsch-Germaansche Goden
op te maken.
En indernaad, geen enkele der verschillende stadiën, die de menschelijke geest op
het steile en nimmer eindigende pad der beschaving alreeds doorliep, of het heeft
een eigen merkteeken afgedrukt op vorm en inhoud dezer schatten der volksliteratuur.

(1) Zie een hoogst belangrijke studie over Das russische Volkslied door Feodorow, in het Mag.
f. die Litt. des In- und Auslindes. 1881, 12, 19 en 26 feb. Nos 7, 8 en 9.
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Met recht zeide Jacob Grimm in zijn zooeven vermeld, ofschoon in enkele opzichten
nu verouderd geheeten standaardwerk:
‘Uitgaande van 't verlies of van de karigheid der letterkundige werken, mag
niemand tot het besluit komen, dat de voorvaderen, op een gegeven tijdstip,
opgehouden hebben van hun taal gebruik te maken; zoo ook zou het een onredelijk
werk zijn, het niet bestaan van het voorkristelijk heidendom te willen bewijzen door
de zeldzaamheid der bewijsstukken.’ - En inderdaad...., ‘zoo de geleerde het recht
heeft, door den huidigen toestand eener taal het verleden van die taal toe te lichten;
indien de levende, bloeiende vormen van het heden ons terugbrengen tot oude, niet
minder levende vormen, dan kan men dezelfde methode ook toepassen op de
mythologie.. De volkeren zijn innig en krachtig verbonden met de eigendommelijke
oudheid, en indien wij, op den bodem van het heidendom zelf, de laag hunner
overleveringen en vooroordeelen niet kunnen opendelven, zullen wij hen nimmer
begrijpen!’ Nu, dat zulks een hoogst moeilijke taak is, - waarvoor onze Nederlandsche
schouder vooralsnu nog te jong en te weinig spiersterk zijn, spreekt van zelf.
Immers, niet alleen moet men daartoe den nasionalen sagen- en legendenschat der
Indo-Germaansche-, Ariaansche of Europeesche stammen(1), dan toch - wat ons
Nederlanders betreft, met die van alle latere Duitsche volkeren, - Zweden, Noren,
Denen, Angelsas-

(1) Men kan den Europeeschen sagenschat nagenoeg onderscheiden in 5 groepen: - een
Germaansche, een Slavonische, een Grieksche, een Latijnsche en een Keltische, voorts, in
sagen uit het Oosten overgebracht, en in kristelijke legenden.
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sen, Goten, enz... vergelijken, - maar nog moet men eerst beginnen met den eigen
autochtonen schat ‘te zuiveren’ en tot oorspronkelijke vormen terug te brengen.
Immers, evenals elk tijdstip onzer geschiedenis ook op onze stadhuizen en
kathedralen zijn stempel drukte; evenals de 16e en 17e eeuwen in onze gotische
tempels de tegen alle logiek zondigende zuilenaltaren der Renaissance oprichtten,
en onkunde en domheid - die eeuwige Wandalen! - de schoonste wandschilderingen
met kalk en pleister deden bedekken - zoo ook was't het geval met de sagen!
Zoo bestaan er dan ook enkele groote historische feiten, waarmede de folklorist
heeft af te rekenen, en waarnaar hij zijn navorschingen zal aanleggen. Onder deze
waag ik te vermelden, mij eerst tot de latere tijdstippen bepalende, de kruistochten,
die aan vele oude sprookjes den fantastischen tooverglans en de bonte, naar 't
bovennatuurlijke zweemende epizoden der Oostersche Duizend en éen Nacht vertellingen mededeelden; ten tweede, verder opklimmend, de bekeering onzer
voorouders tot het kristendom, waardoor onze Germaanschheidensche sagen naar
de nieuwere geloofsbegrippen ingekleed werden; - ik bedoel o.a. zulke legenden,
waarin de duivel een goede rol speelt, b.v. de duivel van Aalst (Cfr. Wolf's Wodana),
die de onschuld wreekt en die ook in Duitschland wordt gevonden; voorts schier de
geheele reeks sagen, waarin Jezus, Sint Pieter of Sint Niklaas een of andere rol spelen,
nadat zij Woden, Thor of eene andere Noorsche godheid daarin vervangen hebben;
ten derde de verovering onzer Nederlandsche gewesten op de Keltische vroegere
bewoners, ten gevolge waarvan de mythus van reuzen en dwergen misschien wel
niet ontstaan is, maar dan toch stellig een nieuwe gedaante heeft aangenomen.
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Eenige voorbeelden van de vele wijzigingen, die onze oorspronkelijke sproken en
sagen ondergingen, mogen hier volgen.
Gewaagd kan dit eerste, ons heel en al subjektief toebehoorend beweren zijn, en
gaarne zullen wij dan ook door geleerder en kundiger tegensprekers terecht worden
gewezen: tal van Nederlandsche, ik zeg, Germaansche sproken doen een soort van
feeën of toovergodinnen optreden, die, veelal als doopmeters van arme en in ellende
geboren kinderen, hun bestendige schutsgeesten worden op den lateren levensweg,
hen tot geluk, rijkdom en grootheid voerende. Wij meenen het wel voor te hebben,
als wij in deze feeën een uitheemsch bestanddeel herkennen, namelijk de Latijnsche
fata, of nog beter, der Hellenen deae moeres of moirae.
Volgens een in Frankrijk, 1855, verschenen werk, Traditions populaires comparées,
par Désiré Monnier, zijn er in Sequanië drie voorname sagengrondslagen: een
Galloromeinsche, een Keltische of Druïdische, een Germaansche.
Nu herkennen geleerden als Alfred Maury in de feeën der aldaar ontdekte sprookjes
de fata en de moeres, alleen min of meer gewijzigd door de herinnering aan de
Druïdessen; deze feeën zijn dan later Dames blanches en Bonnes vierges geworden.
Nu deed zich, in de Sisiliaansche sprookjes, dezelfde familietrek der ‘feeën’ of
‘fati’ met den alouden mythus van het fatum en de moira voor.
Hadden onze Germanen nu inderdaad hun draden spinnende ‘Nornen’, van de
deae moirae toch vinden wij noch in de Voluspa, noch elders, vooral met het oog op
de beschikking over het lot der menschen eenig spoor(1).

(1) Cfr. Mr. L.Ph.C. VAN DEN BERGH. Proeve van een kritisch Woordenboek der Ned. Myth.;
Utrecht, Bosch en Zoon. 1846. bl. 76. Artikel: Goden.
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Wel herkennen wij dan ook gereedelijk de Norne in de tooverkol, die naast het
schoone koningskind te spinnen zit, en wier scherpe garenspil het onnoozel maagdeken
zal kwetsen, opdat het als schoon slaapsterken insluimere, - doch welke
eigen-noorsche mythe schuilt dan wel achter de goedgezinde toovenares, die de
ouders van het meisje reeds verwittigd heeft van de booze inzichten der spinster?
Het is dus waarschijnlijk, dat wel de ‘BOOS’dadige machten van de Nornen, doch
de ‘WEL’dadige feeën alleen van de Gallo-romeinsche herschepping van den ouden
moira-mythus zullen afkomstig zijn.
Ziehier een tweede voorbeeld, dat minder gewaagd en meer duidelijk is.
Men kent in Nederland, in de zuidelijke provinsiën althans, de sage van den
eeuwigen jager, o.a. te Wijnendaal (Cfr. Serrure 1841, Kunst en Letterblad, bl. 68,
en Wolf, Niederländische sagen bl. 351), van den hellewagen (niet de ster natuurlijk)
of den rijtocht der dooden, beide gegrond op de reis der Walkuren, - en van de
woedende Heirbenden, gegrond op den natuurmythus van den stormreus Thrijm en
zijn wilde jacht. De Duitsche mythe van den Elzenkoning, d.i. Erlkönig, elders
Alfkönig, in Frankrijk Mesnie Hellequin, d.i. volgens Alfred Maury, - la mesnie ou
troupe de Erlkönig, en de Deensche mythe van de Woêns-jacht moeten daar tegenover
worden geplaatst.
Hoe is nu de in de woedende Heirbenden verpersoonlijkte natuurmythus van den
Stormreus (Cfr. Het Lied van Thrijm, of, zooals Uhland zegt, van de nieuw ontwaakte
en zegevierende zomerkracht) allengskens hervormd geworden tot de laatste
verpersoonlijking, die in den Wilden Jager is tot ons gekomen?
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Wij meenen deze geheele ontwikkeling te mogen uitleggen als volgt.
In den natuur-mythus van den Stormreus, - oudsten vorm - heeft het volksgeloof
weldra de mythe van Woden en zijn strijd-, schild- of speremaagden, de Walkuren,
waar zij de gesneuvelde helden naar Walhalla voeren, versmolten, en zoo is de tweede
vorm ontstaan, die der Woedende Benden en der Rijtochten der Dooden. Soms is het
Woden alleen, die op zijn achtvoetig ros, van zijn honden vergezeld, in 't geschuifel
van den wind - waarin onze oude kustbewoners dan zweepslagen herkenden of het
geroep des jagers op zijn honden - in den storm over de aarde rent...... (Cfr. De Kerels
van Vlaanderen, door Karel de Flou). Als nu de herinnering aan Woden allengskens
ging verzwakken onder den invloed van het Christendom, beleefde het volk juist het
leenroerig tijdvak; dan heeft de voksmythus zich vereenzelvigd met den persoon van
den een of anderen geduchten roofgraaf, en daaruit is de derde vorm ontstaan, de
Wilde jager te Wijnendale, of in Frankrijk, le comte Thibaud, le roi Hugon, etc.....
of in Bortoenje, la chasse d'Arthur, den nasionalen held.
Elders, zoo in Engeland, rond de Windsor-wouden, is 't een geheimzinnig jager,
wiens naam men niet eens heeft onthouden...... Elders nog heeft het gekerstend
volksgeloof in den eeuwigen jager Kaïn of Herodes willen terugvinden. Nog werd
een nieuwe stap gedaan: Herodes wordt weldra in de eeuwige danseres Herodias
hertooverd, evenals de mythe der Walkuren reeds, een paar eeuwen vroeger, in
Duitschland, tot de nieuwe mythe van Wilde Brechte of Perchte ontaardde. In
Zuid-Brabant nu, - terwijl Oost-Vlaanderen den ouden vorm van den Eeuwigen jager
te Wijnendaal, en de kustbewoners van West-Vlaanderen eenigerwijze den
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Woden-mythe van den Wilden Jager blijven bewaren - zal zich nog eenmaal deze
voortaan dubbele - man- en vrouwelijke mythus hervormen - vrouwelijk, in de
varende of barende vrouw en later nog in de Zwarte Madam, mannelijk in de
Vrijmaçons of Vrijmetselaars, die de bij nacht huiswaarts keerende vrijer, van
prachtige muziek begeleid, boven de boomentoppen hoort varen.(1)
Een derde voorbeeld(2) is nog veel belangrijker. Al wie Rückerts Barbarossa, al
was 't op de schoolbanken, gelezen heeft:
Er ist niemals gestorben,
Er lebt darin noch jetzt;
Er hat im Schloss verborgen
Zum Schlaf sich hingesetzt.
Sein Bart ist nicht von Flachse,
Er ist von Feuersglut,
Ist durch den Tisch gewachsen,
Worauf sein Kinn ausruht,

die is ook niet onbekend met de beruchte Kyffhäusersage: Keizer Roodbaard, Frederik
van Hohenstaufen, en vóor hem, Lodewijk de Dikke(3), sluimerend in de krocht, tot
op den dag dat zijn tegenwoordigheid

(1) Van de Kobolds en Sylfen spreken wij niet. Wij ontleenen echter aan een artikel van Alfred
Maury: De ‘servants follets en lutins zijn gezellige geestjes die men tegelijk in Duitschland
onder den naam van Kobolden en bij de Kelten onder dien van Gobelins terugvindt. Bij de
Grieken en de Latijnen waren zij onbekend en deze laatsten waren genoodzaakt, toen ze
dezelven in Gallië aantroffen, om ze aan te duiden onder de namen van Sylvains, Sylvains
domestiques, Silvanus custos, zooals uit hun opschriften valt op te maken, en van dit Latijnsche
woord schijnt de naam van Sylphes te zijn afgeleid.’
(2) Zie voor dit derde voorbeeld, Deutsche Mythologie, van JACOB GRIMM (Gottingen), Dietrich,
5, 5.
(3) Zie Ekkehard, roman van V. von SCHEFFEL.
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daar, in de Duitsche staatkundige wereld vereischt wordt, om onrecht te straffen, de
vrijheid te herwinnen, of de grenzen uit te breiden.
De Kyffhäuser-sage is niets anders dan de rechtstreeksche afstammelinge van den
mythus van Karelmanje, l'emperor à la barbe fleurie. En in den Karelmanjemythus
op zijn beurt leeft de oude Alvader Woden voort! Onder het harnas zijner twaalf
paladijnen verschuilen Alvaders dii minores; de gouden wagen des Keizers is de
donderkarre des noorschen Donars.......
Woden en Donar, op hun beurt, zijn natuurmythen.
(Vervolgt).

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

500

Nederlandsche en andere oudheden
Het voormalige Waterpoortje te Maastriccht
door De Ras, Stadsarchivaris.(1)
MEN herinnert zich, hoe nu enkele jaren geleden het oude zoogenaamde
‘Waterpoortje’ onder sloopersmoker is gevallen. Dit vernietigingsproces was een
ware ergernis voor allen die prijs stellen op de herinnering aan de geslachten, die
ons op de plek onzer inwoning zijn voorafgegaan; want, al had het oude poortje ook
weinig wat het oog kon streelen, meer dan eenig ander uit de oudheid overgebleven
monument mocht het op eerbiedwaardigheid bogen, als laatste aandenken nl. van de
alleroudste brug over de Maas in deze streek, waarvan wij in geschiedboeken melding
vinden. Diezelfde brug was het, waaraan onze stad haar oorsprong en tevens haar
naam dankt.
De namen Trectis, Trega, Trajectum ad Mosam en Trajectum superius toch,
waaronder wij onze stad

(1) Bewerkt op verzoek van den Edel. achtb. Heer Pijls, burgemeester.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

501
door Latijnsche geschiedschrijvers vinden aangeduid, in verband met de
Nederlandsche benamingen Tricht en Maastricht, wijzen er met besliste duidelijkheid
op, dat de stad gelegen was ter plaatse waar zich het gewone overgangspunt
(trajectum, trecht) over de Maas bevond.
Wat den oorsprong dezer eerste Maasbrug betreft, door geschiedkenners wordt
hij gesteld in de eerste eeuw voor onze jaartelling.
Cornelius Tacitus is de eerste, die er melding van maakt, waar hij in zijne Historiae
verhaalt, dat de aanvoerder der Batavieren, Claudius Civilis, omstreeks 70 na Chr.
zich meester maakte van de stad Keulen. Hij plunderde die stad echter niet, maar
sloot met hare inwoners een verbond, na het geschil te hebben bijgelegd, dat tusschen
de bewoners van de stad en de Tenkteren was gerezen.
Met de Keulenaars in bond trok Claudius Civilis vervolgens tegen Tongeren op
en maakte zich gereed, om die stad en de omliggende plaatsen, bij vrijwillig verdrag
of door geweld van wapenen, onder zijne macht te brengen.
Hij had de Sunici reeds onderworpen en hunne jongelingschap onder zijne vanen
geschaard, toen Labeo met een in der haast bijeenverzamelde troep van Betasiërs,
Tongeren en Nerviërs (tumultuaria manu) zijn verder voortrukken trachtte tegen te
houden.
Labeo rekende op het sterke zijner stelling, daar hij vooraf bezit had genomen van
de brug over de Maas en de toegangswegen daarheen had bezet, (fretus loco, quia
pontem Mosae fluminis anteceperat).
Het gevecht bleef een tijd lang onbeslist, totdat de Batavieren en hunne
bondgenooten de rivier al
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zwemmende overstaken en Labeo in den rug aanvielen. Terzelfdertijd begaf Civilis,
't zij uit vermetele koenheid, 't zij door dat hij met de Tongeren in verstandhouding
stond, zich te midden hunner legerschaar en riep daar met luider stemme: ‘Wij hebben
geenszins de wapenen opgevat, om de Batavieren en Trevieren over andere
volkstammen te doen heerschen; verre van ons zulk eene aanmatiging! Treedt met
ons in verbond en ik zal aan uwe zijde strijden, als aanvoerder of als gewoon soldaat
al naar gij verkiest.’
De schare was aanstonds overweldigd door deze koene taal en de zwaarden werden
in de scheede gestoken.
Twee opperhoofden der Tongeren, Campanus en Juvenalis, wisten hunne
stamgenooten over te halen op Civilis voorstel in te gaan, en de gansche stam sloot
zich bij den aanvoeder der Batavieren aan. Labeo redde zich door de vlucht om niet
omsingeld te worden. Ook de Betasiërs en Nerviërs gaven zich over en lieten zich
door Civilis bij diens leger inlijven.(1)
Laten wij hier al aanstonds met dr C. Leemans(2) de opmerking maken, dat de brug
op dit tijdstip reeds van zekere beteekenis moet zijn geweest. Anders toch zou Labeo
er niet aan hebben gedacht, om met eene in der haast bijeenverzamelde schaar
(tumultuaria manu) haar te verdedigen tegen de Germanen, tot op het oogenblik dat
deze door den stroom over te zwemmen de Romeinen in den rug kwamen aantasten.
Het is dus duidelijk, dat de

(1) TACITUS, Hist. deel IV.
(2) Romeinsche Oudheden te Maastricht.
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brug reeds versterkt moet zijn geweest, en deze versterking moet volgens het algemeen
gevoelen der geschiedkenners worden toegeschreven aan Drusus, die volgens het
getuigenis van den Romeinschen geschiedschrijver Florus, omstreeks het jaar 10 v.
Chr. verscheiden forten langs de Germaansche rivieren deed bouwen.
Zooals wij boven van Tacitus vernamen, trok Claudius Civilis op zijn marsch door
het land der Sunici en lijfde hunne jongelingschap bij zijn leger in. In dat land der
Sunici nu lagen het gebied van Valkenburg en de voormalige kantons Oirsbeek,
Meersen, Heerlen en Kerkrade, welke doorsneden werden door den Romeinschen
heirweg van Keulen naar Tongeren. De namen van verschillende Limburgsche dorpen
herinneren nog heden ten dage aan dien stam der Sunici, als: Schinveld, Schinnen,
Schinmert en Schin-op-Geul.(1) Het lijdt dus geen twijfel of Claudius Civilis heeft,
om de Maasbrug te bereiken, den heirweg van Keulen naar Tongeren moeten volgen,
zooals uit de richting er van afdoende blijkt.(2)
Na Tacitus is het Ammianus Marcellinus, bij wien men bijzonderheden betreffende
Maastricht heeft gemeend te ontdekken. Deze geschiedschrijver verhaalt nl., dat
keizer Juliaan de Afvallige bij zijn terugkeer uit Duitschland, omstreeks het jaar 357
na Chr., de Franken belegerd hield in eene sterkte, waarlangs de rivier de Maas
stroomde. (Castellum oppidum,

(1) Met deze verklaring van J. Habets, zijn de taalkundigen het niet eens.
(2) J. HABETS, Découvertes d'antiquités dans le dûché de Limbourg, Publications, deel 18. blz.
72.
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quod Mosa fluvius praeterlambit), welke sterkte, voorheen door de Romeinen bezet,
thans door de Franken met een handjevol soldaten bijna twee maanden lang tegen
het leger des keizers werd verdedigd, Sommigen verstaan onder dit ‘Castellum
oppidum’ het aan de Maas tusschen Roermond en Venlo gelegen dorp Kessel,
gewoonlijk Castellum Menapiorum geheeten, maar in deze veronderstelling zou
keizer Juliaan, die zich van Keulen op weg naar zijn winterkwartier Parijs bevond,
een omweg hebben gemaakt, in plaats van den rechten weg te volgen, die leidde over
Juliacum, Cortovallum, Aduatuca, Bagacum en Durocortorum.
De eerste geschiedschrijver, die op eene wijze welke elken twijfel uitsluit, over
Maastricht spreekt en het ook bij name noemt, is H. Gregorius, bisschop van Tours,
die in de 6e eeuw heeft geleefd. In zijn werk: ‘Over de glorie der belijders,’ verhaalt
hij, dat St. Servaas den bisschopstoel van Maastricht bekleedde ten tijde dat de
Hunnen Gallië verwoestten, en dat hij begraven werd in de nabijheid van de brug,
die deel uitmaakte van den openbaren weg. ‘Servatius vero, Trajectensis episcopus,
tempore Hunnorum cum ad praerumpendas irrumperent Gallias, fuisse memoratur,
qui sepultus refertur juxta ipsum pontem aggeris publici.’(1) Dezelfde schrijver leert
ons verder in zijne ‘Geschiedenis der Franken’ dat Maastricht, toen St. Servaas zich
ten jare 383 derwaarts begaf, reeds eene stad was (Servatius ad urbem Trajectensem
accedens.)
Wij willen hier in 't voorbijgaan wijzen op het

(1) De Glor. Conf. cap. 72.
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onwaarschijnlijke, dat, zooals geschiedschrijvers verhalen, de bidplaats, door den
H. Maternus ter eere van den Zaligmaker en H. Petrus gebouwd,(1) op de plaats zou
gestaan hebben, waar thans de Sint Servaaskerk zich bevindt; dewijl genoemde kerk
door den H. Monulphus op het einde der 6e eeuw in de onmiddellijke nabijheid der
begraafplaats van Maastrichts eersten bisschop werd opgetrokken.(2) Immers mocht
volgens het Romeinsch recht niemand in de stad begraven worden, zooals in de wet
der Twaalf Tafelen duidelijk gestipuleerd staat: ‘In urbe ne sepelito neve urito.’ Hoe
zou nu H. Servatius, uit Tongeren naar Maastricht gekomen, om tegen de door hem
voorspelde invallen der Hunnen gevrijwaard te zijn, zich veilig hebben kunnen achten
in eene stad, waar hij zijn bisschoppelijk ambt in eene bidplaats buiten de versterking
gelegen moest uitoefenen? Wij meenen dus dat het kerkje, 't welk men H. Maternus
tot stichter geeft, elders moet gezocht worden. Keeren we na deze critische opmerking
tot ons onderwerp terug.
De geschiedschrijvers verstrekken ons geen enkel stellig gegeven omtrent aard en
vorm van de brug, door de Romeinen bij onze stad over de Maas geslagen. Om zich
daaromtrent een denkbeeld te

(1) Chapeauville, Deel I, blz. 18.
(2) ‘Ils y trouvèrent que St. Monulphe avait fait construire l'églisé dédiée à St. Servais, vers la
fin du 6e siècle, dans un endroit appelé la digue publique: qu'il avait retiré le corps de ce
saint d'un petit caveau, dans lequel il avait été primitivement déposé, pour le placer dans un
caveau plus spacieux et contigu au premier; qu'il l'avait bâti sur l'emplacement d'une ancienne
chapelle, érigée par St. Materne etc. VAN HEIJLERHOFF, Ann. du Limbourg 1825, blz. 109.
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vormen, dat niet al te zeer van de waarheid afwijkt, zal het noodig zijn de manier na
te gaan waarop het Romeinsche volk bij bouwwerken van dit soort plach te werk te
gaan. Reeds in de eerste eeuwen van Rome's bestaan bouwde men daar ter stede
bruggen, welke in stoutheid van opvatting, in sierlijkheid en in degelijkheid van
uitvoering wedijverden, doch wat in de hoofdstad plaats had, kan niet geheel als
maatstaf gelden voor werken uitgevoerd in ver afgelegen wingewesten, die, eerst
onlangs veroverd, nog slechts zeer onvolkomen deelden in de Romeinsche beschaving.
Van meer nut voor ons doel is de beschrijving, door Dio Cassius in het LXVIIIe boek
zijner Annalen gegeven van een brug, door keizer Trajanus ter verbinding der beide
Donauoevers op de grens van Walachije en Transsylvanie gebouwd. Hij geeft daar
te verstaan, dat de brug in haar geheel uit gemetselde bogen bestond, doch volgens
de teekeningen van Montfaucon waren slechts de beide uiterste bogen ter weerszijden
van gemetseld steen, terwijl de tusschengelegen bogen van hout waren, rustende op
pijlers van steen. De gansche brug telde twintig pijlers van 60 voet dikte en 150 voet
hoogte, terwijl de wijdte der bogen niet minder dan 170 voeten bedroeg.
In het werk van Celenius: ‘De Magnitudine Coloniae’ vinden wij melding gemaakt
van een andere groote brug, door keizer Constantijn over den Rijn te Keulen gebouwd
en welke bestaan heeft tot het jaar 957.
Een lofrede, in tegenwoordigheid des keizers uitgesproken, gewaagt van de
stevigheid dezer brug, doch er bestaan geen bewijzen, dat zij geheel uit steen was
opgetrokken.
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Het staat ongetwijfeld vast, dat in verwijderde en nog weinig beschaafde deelen van
het rijk, waar het zooveel moeielijker viel ontwikkelde werklieden te vinden, niet
alles tot stand kon worden gebracht, wat men in Rome en in andere meer beschaafde
streken vermocht.
Toch geven de overblijfselen der oude Romeinsche heirwegen, die men in ons
land heeft ondekt, ons het recht tot de veronderstelling, dat de bruggen, welke moesten
dienen om ze onderling te verbinden, om daarmede in overeenstemming te zijn, een
zekere mate van stevigheid moeten hebben bezeten. Waarom wij dan ook durven
aannemen, dat onze oudste brug niet geheel van hout zal zijn geweest, zooals sommige
schrijvers beweren, maar bestaan zal hebben uit houten bogen, geschraagd door
gemetselde steenen pijlers. Deze constructie vorderde niet zoo groote bekwaamheid
van de zijde der werklieden en vereischte bovenal niet zooveel tijd als geheel
gemetselde bogen, terwijl toch voldoende stevigheid kon worden verkregen, daar
naar alle waarschijnlijkheid het houtwerk overdekt werd met een laag keien, rustend
op een bed van met kiezelsteenen doormengde kalk, overeenkomende dus met den
weg, waarvan de brug deel uitmaakte.
Deze onze veronderstelling wordt nader bevestigd door overblijfselen, in de
nabijheid van Tongeren ontdekt, alsook door opgravingen in 1868 bij de slooping
van de vestingwallen onzer stad bij de O.L.V. Poort en bij het afbreken dier poort
zelve, van welke vondsten Jhr. Victor de Steurs en Dr. C. Leemans een verslag hebben
opgemaakt, dat wij later gelegenheid zullen hebben te bespreken. Voegen wij hier
nog bij, dat de Grieken, de leer-
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meesters der Romeinen, gewoon waren op gelijke wijze hunne bruggen te bekleeden.(1)
In het jaar 1139 stond keizer Koenraad II de brug van Maastricht aan het St.
Servaas-kapittel af onder het vrije genot van alle voordeelen en rechten, welke uit
dien afstand zouden kunnen voortvloeien; ‘pontem qui supra mosam situs est in
Trajecto quem nostri juris indubitanter esse constat, beato Servatio donamus et
concedimus cum omni usu et utilitate quae omnibus temporibus inde proveniet, libera
possidendum,’ etc., en nog datzelfde jaar werd die schenking bekrachtigd door een
bul van paus Innocentius II.(2)
Volgens den geschiedschrijver de Lenarts moet de beweegreden van dezen afstand
worden gezocht in de hooge kosten, door het onderhoud der brug vereischt, kosten
welke bezwaarlijk werden gedekt door het geheven passagerecht, hetwelk voor elk
voertuig slechts een zilverenpenning bedroeg.(3)
Toen keizer Philips in het jaar 1204 zijne rechten op Maastricht had afgestaan aan
Hendrik VI, hertog van Brabant, ‘Concedimus ei (duci Henrico) et heredibus suis in
feodum civitatem Trajectensem, cum omnibus justiciis et appendiciis suis extra
civitatem et intra, necnon ibidem ecclesiam St. Servatii, cum omni integritate et
eojure, quo patri et fratri nostro Divis Romanorum Imperatoribus attinebat,(4) maakte
deze aanstonds een begin met de stad van

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

VAN. HEYLERHOFF, Ann. du Limbourg, 1826 blz 99 etc.
Ex archivis S. SERVATII; ook Ann. du Limb. 1826, bl. 103.
ALEX. SCHAEPKENS, Archives avec sceaux du Pont sur la Meuse à Maestricht, blz. 21.
Dipl. Philippi die 20 Oct. 1204, BUTKENS, Preuves blz. 55
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vestingwerken te voorzien, zonder in het minst rekening te houden met de aanspraken
van den bisschop van Luik en den graaf van Loon.
Zijn aanmatigende handelwijze wekte dan ook heftige verbittering bij bisschop
Hugo en graaf Lodewijk, die de handen ineensloegen om hun medeeigendom van
de stad te handhaven. Zij brachten te zamen eene legermacht op de been en slechtten
tot den grond toe de brug en de versterkingen. welke de hertog tot beveiliging er van
had doen bouwen. (‘Hugo episcopus et Ludovicus comes de Los pontem Trajectensem
et aggerem, quem dux extruxerat, terrae adaequarunt)’(1).
De geschiedschrijvers zijn het er niet eens over welke brug door de beide
verbondenen werd verwoest. Door sommigen wordt beweerd(2), dat de hertog een
tweede brug had doen bouwen ter hoogte van de Veerlinx-poort aan het einde van
de Kleine Gracht, en zulks om een gemakkelijker verbinding te hebben met het
proostdom Meersen en zijne overige bezittingen in het Overmaasche.
Deze meening is echter, waarvan men zich kan overtuigen, in tegenspraak met het
getuigenis van Gilles d'Orval bij Chapeauville, welke leefde ten tijde dat de feiten
zijn voorgevallen.
De oudheidkundige H. Eversen, na te hebben opgemerkt dat Gilles d'Orval, hoewel
van een tweede brug door den hertog gebouwd geen melding makend,

(1) CHAPEAUVILDE. Deel II, blz. 103.
(2) DE LENARTS, Opkomst en Voortgang der stad Maastricht, en H. EVERSEN, Eene of twee
bruggen te Maastricht. Publications, deel II.
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haar bestaan toch ook niet uitdrukkelijk ontkent, voert vervolgens verscheidene
gronden aan, om zijne stelling van een dubbele brug te staven.
Wij laten de voornaamste hier volgen:
1o De Lenarts, een betrouwbaar schrijver, wien zeer waarschijnlijk bewijsstukken
ten dienste stonden, welke de Fransche omwenteling heeft verloren doen gaan,
spreekt er zeer duidelijk van.
o
Men kan zich niet goed voorstellen, welk belang de bisschop en de graaf van
2
Loon konden hebben bij de vernieling van eene brug, welke niet het eigendom
was des hertogs, maar van het kapittel van St. Servaas, waarmede zij alle reden
hadden om op vriendschappelijken voet te blijven. 't Is waar, dat de
geschiedkundige Ernst eene uitlegging van dit feit heeft trachten te geven, door
de bewering, dat zij daardoor den keizer wilden beletten hun land binnen te
dringen; maar alle kroniekschrijvers geven daartegenover het gedrag van den
hertog op als reden voor den aanval.
o
Naar luid van verscheidene historische stukken liet Hendrik III, hertog van
3
Brabant, een toren bouwen ter verdediging van de brug, en Hocsem(1), dit
vermeldend voegt er uitdrukkelijk aan toe: ‘apud Wick in Trajecto’, wat men
foutief heeft vertaald door: te Wijk, in de plaats van: bij Wijk.
o
In het jaar 1267 teekende Adelaïde, hertogin van Brabant, eene overeenkomst
4
met Diederik van Valkenburg, volgens welke hem, als schadeloosstelling der
kosten van onderhoud van de bezetting, door hem gelegd in de citadel of toren
van de brug, een

(1) CHAPEAUVILLE, Deel II, blz. 296.
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bedrag werd toegekend van 200 pond Leuvensch, te nemen uit de opbrengst
van de brug te Maastricht. Hoe nu zou de hertogin Diederik hebben kunnen
veroorloven een belasting te heffen op de oude brug, waarop sinds 1139 alle
rechten aan het kapittel van St. Servaas waren voorbehouden? En daar verder
de archieven van St. Servaas-kerk er volstrekt geen melding van maken, dat de
hertog zulk een recht heeft bezeten, moet men wel aannemen, dat er nog een
tweede brug bestond, waarvan de inkomsten hem toebehoorden.
o
De kroniekschrijver Jean d'Outremeuse, den aanval van 1267 vermeldend,
5
zegt: ‘Et adoncq l'evesque s'en allat à Treit, et fist deffaire le pont des arches,
que le duc avoit fait faire’.
Wat hiervan ook zij, het staat vast, dat de door de beide verbondenen vernielde
brug herbouwd werd. Toen keizer Rudolf, in zijn hoedanigheid van opperste gebieder
over Maastricht, ten jare 1274 de schenking van Koenraad II opnieuw bevestigde,
verklaarde hij dat het kapittel verplicht zoude zijn herstellingswerken te doen uitvoeren
in verhouding tot de inkomsten, welke het van de brug zou trekken. Deze orde werd
op het juiste oogenblik gegeven, want de brug was inmiddels bouwvallig geworden.
Het volgende jaar 1275 dompelde een vreeselijke ramp geheel de bevolking in
rouw. Een gedeelte der brug stortte plotseling in op het oogenblik, dat de deken, de
kanunniken en de koorzangers der O.L.V. kerk er in plechtige processie overtrokken.
Deze noodlottige gebeurtenis kostte het leven aan een groot getal personen, (Sedulius
spreekt van vier honderd) die in de golven hun graf vonden.
't Is het laatste feit, ons door de geschiedenis
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geboekt betreffende de ‘pons Mosae’, waarvan reeds Tacitus gewaagt.
Het kapittel liet, in overeenstemming met het stedelijk bestuur, de oude brug
sloopen en een nieuwe bouwen tegenover het midden der stad. Om het grootsche
werk te bespoedigen verleenden op den 29 Jan. 1284 vier aartsbisschoppen en vijf
bisschoppen veertig dagen aflaat aan allen, die na rouwmoedig gebiecht te hebben,
den bouw van die brug uit steen wilden bevorderen(1). Deze kwam tot stand en,
alhoewel het verloop der eeuwen haar dikwerf groote veranderingen deed ondergaan,
trotseert ze nog ten huidigen dage de kracht der wateren en begroeten wij in haar een
dier prachtige monumenten, waarop de oude Maasstad met recht fier mag zijn.
(Wordt vervolgd.)

(1) Het diploom van den aflaat bevindt zich op het kerkarchief te Maastricht.
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Schilderkunst.
De Muurschilderingen der ‘Leugemeete’
Hare ontdekking in 1846. - Hare echtheid
door J.Th. de Raadt.
DIT is het onderwerp eener verhandeling, onlangs, in de vergadering van 6 Juli van
het Oudheidkundig Genootschap te Brussel, gehouden, door den Heer J. VAN
MALDERGHEM, adjunct-archivaris der stad Brussel.
De schrijver erkent dat hij een netelig onderwerp aanroert.
De echtheid in verdenking te brengen van een kunstwerk, dat sedert vijftig jaren
beschouwd wordt zes eeuwen oud te zijn, dat kunstenaars en oudheidkundigen voor
een der kostbaarste documenten aanzien voor de studie van het ontstaan der historische
schilderkunst, der wapens, van de krijgskunst, van de samenstelling der gemeentelijke
militie in de middeneeuwen, en dat de stad Gent beschouwt als het meest levende
beeld van haar glorierijk verleden, - de echtheid van zulk een kunstwerk in verdenking
te brengen, schijnt, op het eerste gezicht, overmoedigheid.
Deze vermaarde muurschilderingen, die in 1846 door den Heer Felix De Vigne
ontdekt werden, in eene oude kapel, later als bergplaats eener brouwerij gebruikt,
bestaan niet meer.
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Gelukkig heeft men, voordat de vochtigheid haar werk had voltooid, doortrekken
genomen, die in het gemeentelijk museum te Gent bewaard worden. De Heer De
Vigne zelf heeft eenige van die schilderijen afgebeeld in zijne Recherches historiques
sur les costumes civils et militaires des gildes et des corporations de métiers.
In het eerst bleef de ontdekking bijna onopgemerkt.
En toch bewees in dien tijd geene stad, meer dan Gent, eer aan het werk der
vaderen.
Ter nauwernood gaf de Messager des sciences historiques een verslag van eenige
regels, met veel terughouding van het boek van De Vigne.
De oorzaak van die koelheid was, dat er zich stemmen hadden doen hooren, om
dien kunstenaar - klaarblijkelijk ten onrechte - te beschuldigen, dat hij zelf de
muurschilderingen had vervaardigd, zooals hij ons in zijne Recherches mededeelt,
en dit is ook de reden die hem aanleiding gaf, om bij zijne beschrijving een
getuigschrift te voegen, door verscheidene zijner medeburgers geteekend, ter
bevestiging, niet van de echtheid, - zooals men onlangs heeft beweerd - maar van
het bestaan der muurschilderingen.
Een der onderteekenaren volgde De Vigne op den voet en verkondigde in
hyperbolische taal, dat die theoriën van personen, - die hij voor kruisvaarders aanzag,
gekleed in een soort van schotsche rokken, ‘voor welke Artevelde, destijds in de
kracht van het leven, misschien geknield had’ - het tijdvak van de historische
schilderkunst openden.
Na hem wijdden talrijke andere schrijvers aan het onderwerp meer en meer
overdrevene opstellen.
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Wij noemen: Edm. De Busscher, J. Huijtens, J. Quicherat, in zijne Histoire du costume
en France, Delpech, in zijn Tactique militaire au XIIIe(!) siècle, enz. enz.
De Heer A.J. Wauters, in La Peinture flamande, deed de vermaardheid der
muurschilderingen het toppunt bereiken, en, een los geopperde gissing van De Vigne
tot een leerstuk verheffende, maakte hij van de Leugemeete een ‘vergaderplaats der
ambachtsvereenigingen’ van Gent, welke bewering de echtheid der schilderingen
meer waarschijnlijk moest maken. Hij voegde er nog bij, dat juist op het oogenblik,
toen de kunstenaar de herinnering aan de Gentsche vereenigingen op de muren der
kapel vereeuwigde, zij hun hoogste gezag bevochten hadden in de Goudensporenslag
(1302)(!).
In werkelijkheid was die bidplaats een bijgebouw van een in 1315 gesticht gasthuis
voor het onderhoud van eenige oude vrouwen.
Nu had De Vigne, de moeilijkheid begrijpende om het bestaan der
muurschilderingen op die plaats te verklaren, de gissing geuit, dat zij vroeger aan
eene of andere ambachtsvereeniging had moeten toebehooren, en in strijd met de
door Diericx, in zijne Mémoires sur la ville de Gand, uitgegevene documenten
betreffende die stichting, heeft een Gentsch schrijver, in een onlangs verschenen
artikel, gedienstig bevestigd, dat het werkelijk zoo was, en dat die
ambachtsvereeniging die der Wevers(!) was.
In afwachting van het wonder, dat het bewijs van deze bewering geleverd wordt,
vermelden wij dat het gasthuis van de HH. Johannes en Paulus aan de oorspronkelijke
bestemming is blijven beantwoorden tot 1844, toen het met andere kleine gestichten
van dien aard, met de Bijloke vereenigd werd.
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Hoe nu de reden van bestaan te verklaren van dergelijke profane onderwerpen, van
kolossale afmetingen, in de kapel van een gasthuis?
Te Gent, even als elders, hebben de schilderwerken die in de gebouwen van den
eeredienst, en zelfs in die van de ambachtsvereenigingen, ontdekt zijn, altijd een
godsdienstig karakter, en - een belangrijk punt, maar dat men altijd gezorgd heeft in
het duister te laten - onder de muurschilderingen van de Leugemeete zelf heeft men
sporen ontdekt van prachtige liturgische schilderijen, met naam een prachtigen
Christus kop. Zou men zoover mogen gaan van te beweren, dat deze moedwillig zijn
ontwijd, door er de bekende voorstellingen overheen te schilderen?
Om zijne conjectuur betreffende het bestaan der kapel voor 1315, d.i. het jaar van
de stichting van het gasthuis aannemelijk te maken, voert De Vigne aan, dat in de
oudheidkundige détails der werken, waarover wij handelen, alles samenloopt om
hunne hooge oudheid te bevestigen, en dat in het bijzonder de langwerpige vorm der
banieren daarvan een zeker kenmerk is.
En toch treft men zeer dikwijls de banieren in dien vorm aan in de XIVe, de XVe
en zelfs in de XVIe eeuw!
Doch er is nog wel meer: de personen zijn gedekt met een helm met beweegbaar
vizier, die op de zegels het eerst voorkomt in het begin van de XVe eeuw, en dragen
de meest fantastische costumen en wapens.
Wat dien helm betreft, is het waar, dat b.v. het VIe boek van de Brabantsche
Yeesten, op het eerste gezicht, het bestaan daarvan in de tweede helft van de XIVe
eeuw aannemelijk schijnt te maken: men leest daar toch dat Hertog Eduard van Gelder
aan het gelaat werd gewond, op het oogenblik, dat hij,
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om zich te verfrisschen, zijn vizier opende. Dat boek echter is eerst in 1432 voltooid
en verdient dus slechts zeer betrekkelijk geloof ten aanzien der bijzonderheden van
het verhaal.
Maar, met de meeste toegeeflijkheid, en, aannemende, op het gezag der door
geschied- en oudheidkundigen gemaakte onderstellingen, dat het beweegbaar vizier
in het midden der XIVe eeuw in gebruik is gekomen, zijn wij dan toch nog te ver
verwijderd van het tijdvak, waarin men de vervaardiging der muurschilderingen wil
plaatsen.
En hoe nu vervolgens eene menigte andere buitensporigheden te verklaren, zooals
het totaal gemis van beenbedekking? de van den regel afwijkende bewapening der
leden van de broederschap van St. Sebastiaan?
Waarom zouden zij, in de plaats van hun gewone wapen, den boog, lansen en
‘gepinde staven’ (plançons à picot) genomen hebben - in welke laatste De Vigne
door eene zonderlinge dwaling den Goedendag meende te zien? Hoe zouden zij
gebruik hebben kunnen maken van die zware knodsen - waarvan men zich met twee
handen bediende - en tegelijk van het schild, dat zij dragen?
Die nuttelooze en hinderlijke schilden en eenige der banieren, vertoonen nevens
de gildewapens of emblemen der verschillende ambachten, wapenschilden van
Vlaanderen en van Gent, terwijl toch eerst in 1429 Philips de Goede aan de ambachten
van Gent toestond, om op hunne banieren te plaatsen, niet die beide wapenschilden,
maar de twee leeuwen van Vlaanderen en van Gent, te samen op één schild.
En de verandering van dien vorst strekte geenszins ter bestendiging van een gebruik
dat reeds voor dien tijd bestond.
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Dit zijn in het kort, eenige der zonderlinge en anachronistische verschijnsels, die
door hen verklaard zullen moeten worden, die de taak zouden willen aanvaarden,
om de muurschilderingen der Leugemeete tegenover de wetenschappelijke kritiek te
verdedigen.
Wanneer bewezen is, dat zij niet vervaardigd hebben kunnen zijn vóór de stichting
van het gasthuis. (1315), is dat voldoende om hare echtheid ernstig in twijfel te doen
trekken, en, om deze duidelijk aan te toonen, is er meer noodig dan een hartroerend
pleidooi ten gunste van de niet in twijfel getrokken eerlijkheid van hem die de
ontdekking deed, een pleidooi, dat slechts een versterking van den twijfel omtrent
de waarheid dier schilderijen ten gevolge kan hebben.
Wanneer men door een geleerd genootschap belast is - zeggen wij met den heer
van Malderghem - om onweerlegbaar de echtheid aan te toonen van zulk een heilige
zaak als de muurschilderingen van de Leugemeete, dan is er meer te doen dan in het
wilde weg te pleiten; ‘men behoort zich voor alles vrij te maken van dien geest van
blinde vooringenomenheid met het plaatselijke, die noodlottig de grootste verstanden
verduistert.’
‘Zonder twijfel kan het pijnlijk zijn om te moeten verbranden wat men aangebeden
heeft, maar de wetenschappelijke waarheid heeft hare eischen en men moet zich aan
hare tucht weten te onderwerpen, wanneer men op zich genomen heeft om haar te
dienen.’
Wat men altijd aan De Vigne zal kunnen verwijten is, ‘dat hij onder gezochte
conjecturen de zwakke zijden van de zaak der muurschilderingen heeft willen
verbergen en zoo doende de eerste aanleiding heeft gegeven tot de tallooze geschieden oudheidkundige dwalingen, die te dier zake zijn verbreid geworden.’
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Boekenkennis.
Bloei, door EDMOND VAN OFFEL. Antwerpen, Smeding, 1896, 123 blz. kl. 8o fr. 3,00.
Alweer zulk een ongeluksboekje, van eenen jongeling wiens gemoedsharp fijn
genoeg besnaard is om te gevoelen, dat er in het menschelijk leven een aantal
onverklaarbare raadsels te vinden zijn, en die meent dat hij, door het raadselachtig
voordragen dier raadsels en het lardeeren van het opstel met eene reeks van woorden
eigener vinding, dichtkunst beoefent, ja, een dichter is. Voorzeker een
ganzenlever-pastei heeft dergelijke eigenschappen, al is men ook vreemd aan de
vogelkwekerij. De truffels die er door heen spelen zijn voor velen van duistere afkomst
- maar toch zijn wij in staat zulk eene spijs volop te genieten.
Anders is het met de geestvoortbrengselen van onze jonge mannen. In plaats van
het geheim der duidelijkheid van onze groote dichters te bestudeeren, schrijven zij
slechts wat de verbeelding hun voorspiegelt; hun talent gaat daaraan te gronde.
Van Offel heeft talent; er zijn enkele nette, dichterlijke gedachten in het boekje,
maar de meeste bladzijden dragen de blijken van gebrek aan nadenken, aan studie,
aan taalkennis.
Misschien bevat het werkje schoonheden die ons onopgemerkt zijn gebleven.
Wat wij vonden heeft ons afgeschrikt:
‘Oogen als droomen die het geheime geluk omringen’ (bl. 13).
‘Vlinderkens die regenen... in vleugelvlagen.’
‘Een vrouwken... dat danst tusschen de gezichtjes der bloemenwichtjes.’
‘Een viouwken... dat riekt uit elken lovertros zijn geurgelaat, blozende vrucht,
zwaar van een zoen.’ (bl. 14).
‘In een vloed geluister beginnen de cimbels schril te galmen’ (bl. 15).
‘Mijn hart zoo van gloed rood zinkt het in 't zoo-veel toch zoo schoon; het zoo
goede, en bezwijmt’ (59).
Nanoen: ‘De groote lust ligt stuur en stil’ (62).
‘Mijn dagen zijn een treurmoeras van denken hooplos hol en gruwlijk zwart. De
dorre stengels die het lang gemart te boven kwamen, blijven, blijven wenken’ (72).
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‘In zuchten zwenken en nutteloos gepoog verdroomd’ (72).
‘Het leven.... heengezegen in 't gapende onvolbrachte.’
Zoo gaat het al voort in onverstaanbare tegenspraak.
Wat is dat: ‘Een hol moeras’, ‘Verdroomde inzichten’, ‘Het gapende onvolbrachte?’
Verder nog ‘De bleeke klokken!’
Het gepoog, voor: ‘het pogen’.
En wat willen die zoogenaamde ‘versieringen’: De man die zijn hemd uittrekt,
van achteren te zien!
De spiernaakte, die een' stam in de aard schijnt te kloppen, waaraan hij geketend
is; de duifjes die op een doodskop kirren, enz. enz.
Alles ongezond en gezocht, ja onverstaanbaar symbolisme, met eene sous van
wansmaak en pretentie.
Om den wille der onpartijdigheid laten wij hier eenige voorbeelden volgen uit
éene zeer gunstige beoordeeling van den heer W.G. van Nouhuys (Ned. Spectator,
bl. 323 vlg.).
Deze uittreksels dienen om van Offels ‘gave om te verbeelden, het waargenomene
en gevoelde tot beeld te maken’ in het licht te stellen:
‘De stilte heeft een groote kerk
Om 't bange donker opgericht.’
‘Het donker komt uit elke struik gekropen.’
‘Het groote zwarte vlot van 't land
Drijft heen naar 't onbekende strand.’
‘Het open venster aâmt het stille waaien.’
‘Ziehier weer regen voor het groen.
De dag kruipt als een natte duif
Weer in zijn hok.’

Men leze verder van Nouhuys' artikel van Bloei zelf en vergelijke die verzen eens
bij die van Jan Lodewijks, in de Warande 1895 en 1896 verschenen.
Wij wenschen aan zulke boekjes geenerlei gunstig gevolg, maar aan den schrijver
moed en gezonden lust tot oefenen en denken, want hij heeft talent.
A.T.
Geschichte der christlichen Kunst, van FR. X. KRAUS, Erster Band. Die
hellenistische-römische Kunst der alten Christen, die byzantinische Kunst, Anfänge
der Kunst bei den Volkern des Nordens. Freiburg im Breisgau, Herder'sche
Verlagshandlung, 1896. VIII, en 621 blz. kl. fo.
Dit werk is bestemd in twee boekdeelen te verschijnen, waarvan hier het eerste in
twee groote afleveringen voor ons ligt, die elk meer dan 250 afbeeldingen vertoonen.
De korte inhoud van dezen eersten Band wordt hierboven in den titel vermeld
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Ofschoon wij ter volledige bespreking van het werk het tweede deel willen afwachten,
kunnen wij niet nalaten van na af aan alieeds op het gewicht van dit deel te wijzen,
hetwelk in grondigheid al wat tot nu over dit onderwerp verschenen is achter zich
laat.
De geleerde schrijver heeft bij dit werk bijzonder het denkbeeld voor den geest
gehad de eerste christelijke eeuwen der kunst in betrekking tot de ontwikkeling van
het Christendom te bespreken en den weldadigen invloed hiervan in 't licht te stellen.
Hij toont hoe vrij de kunst der Christenen zich ontwikkelde, en hoe slechts in
onderdeelen, versiering enz. van grieksche of romeinsche overlevering werd gebruik
gemaakt (bl. 212, vlgg).
Dat voor dit onderzoek de schrijver, als godgeleerde, geschied- en kunstkenner
de eigenlijke man was, zal wel niemand ontkennen.
Deze Band is in vijf deelen verdeeld, waarvan het eerste als inleiding zich met de
definitie der hier behandelde wetenschap en de studie daarvan bezig houdt.
Daarna worden in de eerste plaats de katakomben behandeld. De oorsprong daarvan
wordt aan joodsche grafteekenen in Palestina toegeschreven, de gewichtigste worden
hier afgebeeld.
Het hoofddenkbeeld wat in het derde boek wordt ontwikkeld is, dat de christelijke
s c h i l d e r k u n s t der eerste drie eeuwen enkel sporen toont van den alouden
grieksch-romeinschen geest (bl 87); andere theorieën over dit onderwerp worden
met zaakkennis onderzocht.
In het vierde boek is de oudchristelijke beeldhouwkunst aan de beurt, in de eerste
plaats de oudste sarkophagen.
Als bekroning of samenvatting van alle drie kunstvakken treedt dan de bouwkunst
op, eerst in de onderaardsche kerken, dan in de basilieken, bij welke gelegenheid de
verschillende meeningen daarover al weder worden onderzocht, ofschoon de schrijver
in 't algemeen met Rossi overeenstemt, namelijk dat de christelijke basiliek, van de
eene zijde tot de open grafkapellen met drie absiden, en van de andere zijde tot de
bijzondere hallen met drie schepen terug te brengen, en aldus een oorspronkelijk
naar de behoeften der christenen ingericht gebouw en geen gewijzigd heidensch
gerechtshof is (bl. 262, vlgg); dat de naam eerst in de 4e eeuw voorkomt.
In het zesde boek wordt dan verder 1o de verandering in het karakter der kunst, te
beginnen met de 4e eeuw besproken, de oudchristelijke mozaiek en de boekverlichting
worden behandeld.
Het zevende boek geeft een overzicht van het zoogenaamde ‘kunsthandwerk’:
goudsmederij, brandglas, munten. beeldhouwkunst in hout, enz.; het achtste eindelijk
behandelt de liturgische voorwerpen en kleeding.
Met het negende boek vangt de strijd aan over ‘byzantijnsche kunst’; uitvoerig
wordt hij gestreden; in het tiende wordt nog bijzonder de kunst bij de noordsche
volken behandeld, waarbij ook de Völkerwanderung stil herdacht, en eene nieuwe
bijdrage wordt geleverd tot de kennis van de beschaving der aan de Romeinsche
almacht vijandige volken, die de humanisten altoos plegen ‘barbaren’ te noemen.
Eindelijk wordt de invloed der orde van de benedictijnen behandeld.
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Gelijk gezegd is, komen wij op zooveel merkwaardigs later uitvoerig terug.
Wij hebben de nietige opmerking te maken dat de aloude kerk van Gervatius en
Protasius te Tours (bl. 600) slechts nog bij overlevering bestaat. Zij stond op de plaats
waar het geheel moderne aartsbisschoppelijk paleis is gebouwd; daaraan bijna
grenzend staat de hoofdkerk in de vroegere middeleeuwen aan St.-Mauritius,
vervolgens en heden nog aan St.-Gatianus gewijd, welke laatste, in de twaalfde eeuw
aangelegd, twee oudere kerken heeft vervangen.
De uitvoerige inhoudsopgave wijst ons goed den weg door dit merkwaardig werk;
de lijst der platen doet het overige. Een volledig namenregister, systematisch
opgesteld, hopen wij aan het einde des werks te vinden.
A.T.
Dendermondiana. Onder dezen titel zet J. Broeckaert met bijenvlijt zijne
archievenstudie voort en laat aflevering op aflevering daarvan met velerlei
eigenaardige bijzonderheden verschijnen.
Burschenschaftliche Blätter. Berlin, Beunsch, no 4. Zij bevatten eene levensschets
van den verdienstelijken Dr C.J. Hansen met portret en onder den titel ‘Dr Constant
Jakob Hansen, der Vorkämpfer des Alt-Dietschthums in Vlandern.
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Inhoud van Tijdschriften.
België.
Archéologie (Annales de la Soc. d'). X. 3-4. Donnet: Docum. pr. serv. à l'hist. des
ateliers de Tapisserie de Bruxelles, Audenarde, Anvers, etc. Tihon: Waret. Etudes
étymol. Cumont: Tapiss. de la maison du prince Charles de Lorraine et tapiss.
mentionnées ds. les Gastos secretos du gouv. autrich. (1744-89). Van Duyse: Le
Goedendag, sa légende, son histoire. Van Malderghem: La question du Goedendag.
De Raadt: La chevalerie s'est-elle servie du Goedendag? Sheridan: Les inscriptions
sur ardoises de l'abb. de Villers. Bovy: Adenet le roi et son oeuvre. De Raadt: Les
frères de Launay. Cumont: Trouvaille de Lebbeke.
Belfort. 7-8. De kath. Kerk en de volkswelvaart. De geest der hedendaagsche kunst.
Lefere: Lourdes. Philologische bijdragen. Het zonnelícht. De vakvereenigingen bij
de Romeinen. De mystische beteekenis v. de gewaden enz. eens bisschops.
Biekorf. 11-17. Idesbald vander Gracht. De herbergen over 200 jaar. Gewaande
welluidendheid. Friesche eigennamen. Lange Meester. Iso. La frontière linguistique
en Belg. et ds le Nord de la France, par G. Kurth. De voorromeinsche Teutonen in
W.-Vlaanderen. Ruysselede. Naar den snuf. Vlaamsche kleeren in den ouden tijd.
Fédération artistique. 37-50. L'art gothique primitif. Instrumde mus. anciens les
plus connus. Les styles primitifs de l'art chrét. Art et critique. L'Andrea Chenier
d'Umberto Giordano. L'art appliqué à la rue. Les fresques de la Leugemeete
découvertes en 1846. La logique et la ‘science de l'harmonie.’ Les méconnus de l'art:
Willem Linnig, l'auteur du Mariage de Luther à la Wartbourg. Le manuscrit Grimani.
Architecture socialiste. La date de la naiss. de Rembrandt. La méthode Riemann-Ergo
à l'école de mus. d'Anvers. Comment peindre des anges. La gamme maj. et min.
Propositions d'esthétique. Les nouv. peintures murales de l'hôtel des postes à
Bruxelles. † Victor Lagye. Misonéisme.
Magasin littéraire. 7-8. Ritter: Giambattista Tiepolo. Lehodey: Le Midi en vélo.
Vanden Bossche: La procédure parlementaire. Thiéry: Les chansons d'étudiants ds.
les universités allem.
Revue de l'Art chrétien. VII. 3-4. Clausse: Les églises de Toscanella. Ste
Marie-Majeure, St-Pierre. Helbig: L'autel cath. et son décor. Barbier de Montault:
Mosaïques des égl. de Ravenne. Rupin: Une statue espagnole: La Vierge et l'Enf.
Jésus. Cloquet: La Colonne au moyen-âge. Notes sur quelques représentations du
Saint Sacrifice de la messe. Les artistes parisiens au moyen-âge. Iconogr. chrét. Inscr.
campanaires ds le Midi de la France. Helbig: La vie du Christ, de Tissot. Gerspach:
Les tableaux de Hugo v.d. Goes à Florence. Caen illustré. La Cloche mirac. de
Roc-Amadour.
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Revue Générale. 7-9. De Buisseret: Le championnat de la boxe aux Etats-Unis.
Harmant: la diminution des revenus. De Groote: De Marseille à Tokio. De la Vallée
Poussin: L'antisémitisme et les élect. municip. à Vienne. Woeste: Un prédicateur
popul. ds. l'Italie de la Renaissance. De Ridder: La famille de Napoléon. Work: Les
écoles d'art industr. en Allemagne. Goffin: Les ‘Fioretti’ de Saint François. Delaveux:
Sud-Allemagne. Saey: La voyante de Paris. Van Doorslaer: Coomans. Woeste: La
situation. Kurth: La chute de l'anc. France.
Revue Néo-Scolastique. 3. Mercier: La psych. de Descartes et l'anthropol. scolastique.
Thiéry: Aristote et la psychologie physiol. du rêve.
School (Vlaamsche). 6-7. De Mont: Jef Leempoels. Louis Couperus' Majesteit en
Wereldvrede. Leys' Kalvariënberg. Winkler Prins: Künstler-Gutli te Zurich. P. De
Koning's Ginevra. Brugge. Congres te Antwerpen. Brieven v. nederl. kunstenaars:
Robert de Nole, 1593.
Toekomst (De). 5-8. Wannijn: Hervorm. in h. taalonderwijs. Was uns die
Kunstgeschichte lehrt v.K. Woermann. La Finlande au 19e s. Loveling's Land der
verbeelding. De Mont: Sabatier's Casques fleuris. Marchal's La Sculpture et les
chefs-d'oeuvre d'orfèvrerie belge. Gittée: Noord en Zuid in de 17e eeuw. Couperus'
Hooge Troeven.
Volksleven (Ons). 5-7. Volksgebruiken in de Kempen. Vertelsels. Sagen. Spreaken
over het weder. Sint Antonius. Volksgebr. in Noord-Brabant. Het groeten bij de
versch. volkeren. Spotnamen op steden en dorpen. Poppenspel, Tooverij, Pijniging.
Japansche gebruiken. Spreuken etc. omtr. den Duivel. Kempische sagen. Bijdr. tot
een Kemp. idioticon. Oude Liederen.

Nederland.
Archief voor Nederl. kerkgeschiedenis. VI. 1. De Jager: Aanteek. op Prof. Moll's
Angelus Merula. Bezemer: Geloofsvervolgingen te Rotterdam 1534-1539. De Hullu:
De statuten v. het Meester-Geertshuis te Deventer. Acquoy: De vijf in den toren te
Boskoop gevonden boekjes.
Gids (De). 8-9. Van Hamel: Allard Pierson. H.C. Muller: Het Grieksch als levende
taal. Van Deventer: Balzac. Borel: Uit Canton. Singels: de Mimen van Herodas.
Rooses: Een libertijn uit de 16e eeuw. Oort: Arne Garborg. Kloos' Veertien jaar
literatuurgeschiedenis. Kalff: De Hongitochten. Van Hamel: Dramatische dictie:
Boddaert: Annunziata. De Coster's Uilenspiegel.
Katholiek (De). 8-10. Mutsaers: De Gerusalemme van Tasso. Keuller:
Determintsmen. Hoffmann: Lourdes te midden der tijd-
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stroomingen. Van Rootselaar: De geschiedschrijvers Ranke en Fruin. De Encycliek
Satis cognitum. Keuller: Ontkenn. d. moraal.
Navorscher (De). 7-9. Old Dutch spoons. Loevensteinsche factie. Hersteeg.
Draagteeken. Het vaderl. schoolwezen. Geslacht- en Wapenkunde. Wat is y en wat
is ij? Naamcijfer. Van af. Bij handtasting ontslagen. Spijkers op laag water zoeken.
Meesmuilen. Magazijn. Kaap van Goede Hoop. Penning Löffelholz v. Kolberg.
Dichtregelen op Napoleon I. Burch-vliet. Le truc du chapeau. Spijkers op laag water
zoeken. Vanaf. Magazijn. Harpuis. Old Dutch spoons. Junushof. Drijslee. Harpuis.
Flesschentrekker-Advokaat. De heerlijkheid Lienden in Neder-Betuwe.
Noord en Zuid. 4-5. Van Deventer: De onderwijzer en de etymologie. Poelhekke:
Het geldt u de Wagenhuur. Kousemaker: Het onderw. in de Nederl. taal op de lagere
school. Iets over Couperus' Wereldvrede. Stoett: Het achtervoegsel baar. Vierhout:
Id. en stylistische overwegingen. Garenstroom: Klemtoon. Kok: Arenlezing.
Groothuis: Potgieter's Lief en Leed in het Gooi. Bake: ‘Vlack tot schroomen.’ Nederl.
vertal. v. Boccaccio's Decamerone. De dichtwerken v.W. Bilderdijk. De Jong:
Kantteekeningen bij de Nederl. spraakkunst v. Terwey. Gaarenstroom: Klemtoon.
Stoet: Op de flesch zijn, etc. Van Soest: Verdeeling d. werkwoorden. Visser: Poot's
Mei. Groothuis: Potgieter's Lief en Leed in het Gooi. Schaepman's De Paus.
Oud-Holland. XIV. 1-2. Haverkorn v. Rijswijck: Bijdrage tot de geschiedenis der
Elseviers. De schilder Ludolf de Jongh. Moes: De schilder Cornelis Claesz.
Scheveninck. Frederiks: De Zeeuwsche Nachtegael. Bezemer: De uitgaven v. een
edelman in het laatste der 16e eeuw. Van Eelde: Brief v. Pieter Hemony aan den
Utrechtschen burgem. Corn. Booth over klokkespelen. Jacobsen: Niederländische
Kunst in den Galerien Mansi zu Lucca. Riemsdijk: Copie van Maarten v. Heemskerck.
Veth: De Dordrechtsche schilders P.H. en S. Verelst. Bredius: De biogr. v.d. schilder
Jan v. Goyen. Six: De namen der staalmeesters.
Revue (Hollandsche). 6-9. De ware reden van Jameson's inval in Transvaal. Lord
Salisbury. Dr. Diepenbrock in de Democratie. Paul Krüger. A.G. Kröller,
karakterschets. Zola's Rome. Allard Pierson. Mevr. Beecher Stowe. Jan C. de Vos.
William Mac Kinley. Mgr Bottemanne. C. Huijgens. Van Groeningen's Een nest van
menschen. Prof. Molengraaff.
Spectator (Nederl). 26-39. Kölner Inventar. De verlichting der ‘Nachtwacht’ v.
Rembrandt. Couperus' Hooge troeven. Groenewegen: Overbeck's Gesch. der
griechischen Plastik. Uit Romeinsch Engeland. Het handschr. v. de Tragedy of Sir
John van Oldenbarnevelt. † Edm. de Goncourt. De abdij en de heeren v. Egmond
(14e-16e eeuw). Grashuis: Prof. Veth's Java. Hofstede de Groot: Rembrandt's etsen.
D.C.
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Meijer: Wist Rembrandt op welk licht hij zijn schuttersstuk schilderde? Ada Negri.
De Japansche kunst der 18e eeuw. Willem Kloos' Veertien jaar
literatuur-geschiedenis. Nieuwe kunsthistor. uitgaven in Duitschland. Jacob Campo
Weyerman; Arrestatie en vonnis; Gevangenschap en dood. Willem Kloos. Moes: De
Amsterdamsche boekdrukk. d. 16e eeuw. Dat liedeken van here Halewijn. Doorenbos:
Over Aesthetica. La Corresp. du Pr. d'Orange avec Jacq. de Wesenbeke. Pierre
Louys' Aphrodite. Fredericq's Corpus documentorum. Lehrs: Ein Kupferstecher der
Zeit Karls des Kühnen. Blok's Gesch. v.h. Nederl. volk, 3 deel. J. Turquon's La Reine
Hortense. Paul Verlaine. Duysse's Mea culpa.
Studien op godsd., wetensch. en letterk. gebied. XLVI. 5; XLVII. 1. V. Becker: ‘Der
Mensch.’ Johanna d'Arc en Engeland. Englert: Von der Gnade Christi. Pfulf's Cardinal
v. Geissel. Alb. Thijm's Portretten v. Vondel. Luis Coloma's Novellen. Wilde: Vondel's
Altaargeheimenissen. Becker: De eenheid v.h. mensch. geslacht.
Taxandria. 7-8. Verreyt en Juten: Noordbrab. Schepenzegels. V.d. Elsen: Gemert
Schouten: Noortbergh. Mes: De eerste public. tegen de aanh. der hervorm. te
Bergen-op-Zoom. Sasse van Ysselt: Randerode. Wildeman: Notulen v.d. Domeinraad
van Bergen-op-Zoom. V.d. Aura: Getal Communicanten d. Noordbrab. parochiën
d. abdij Tongerloo 1740. Kremer: Verspreide oorkonden. Predikanten te Zevenbergen.
Sassen: Beneficie v.h.S. Josefsaltaar te Helmond. Juten: Kasteel de Nobelaer
Vorsterman v. Oyen: Uit een familiebijbel. V. Spilbeeck: Gemeente Beers. Sassen:
Uit het grafb. van Woensel. Geneal. fragm. De Ram.

Duitschland.
Annalen des Hist. Vereins fur den Niederrhein. LXII. Hüffer: Die Gemäldesammlg.
Boisserée i.J. 1810. Sechs Briefe Jos. v. Lassbergs an Sulpiz Boisserée. Wagner: Die
Entwicklg d. Vogteiverhältn. in d. Siegburger Propstei zu Hirzenach. Esser: Das
Dorf Kreuzau Meister: Städt. Freiheitsprivileg für Dinslaken. Tille: Vertheil. des
Grundbezitzes in Romerskirchen am Ende des 18. Jhds. Roth: Handschr. aus Cöln
zu Darmstadt. Korth: Urkunden zur Verfassungsgesch. niederrhein. Landstädte. Joh.
Curvello, ein vergess. Humanist des 16. J. Der Rheinbund v. 1658.
Anzeiger d. Germ. Museums. 3-4. Initialen in Holzschnitt v. Paulus Frank (1600).
Albr. Dürer u.d. Rahmen des Allerheiligen bildes. Deutsche Pilgerfahrten nach
Santiago de Compostella und das Reisetagebuch des Sebald Oertel (1521). Ein
Prosatraktätlein Hans Folzen's von der Pestilenz. Nürnberger Labyrinthdarstellg a.d.
16. Jhd. Notiz über Dürer aus den Nürnberger Ratsprotokollen.
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Fliegende Blätter f. Kirchenmusik. 8-9. Zum musikalischen Vortrag. Der
Cäcilien-Komponist Jos. Modlmayr. Latein. u deutsche Vesper. Drei zur
Regenerierung der Kirchenmus. notwend. Dinge.
Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft. XVII. 3. Mayr: Die ält. christl.
Kirchen v. Malta. Widemann: Die Passauer Annalen. Jansen: War das Herzogt.
Lothringen im MA. Reichslehn? Joachimsohn: Zu Gregor Heimburg. Von Funk:
Reuchlens Aufenthalt im Kloster Denkendorf. Gothein: Ignatius v. Loyola u.d.
Gegenreform. Reinhardt: Corresp. Casati's m. Leopold I v. Oesterr.
Magazin für Litteratur. 27-39. Claretie: Meister und Jünger, unveröffentl. Blätt.
v. Al. Dumas u. Alph. Daudet. Neue Verse von Stilgebauer, Langewiesche,
Jacobowski, Evers, Woermann, Schwerin, Herold, Schrens, Teichert, Seidel, Haidung,
Spitteler. Goldmark's Oper Das Heimchen am Herde. Das Meininger Hoftheater
unter Paul Lindau's Leitung. Kunstleben in Moskau. Bibliophilen und Bibliomanen.
Londoner Theater. Die Sardinische Volksdichtung. Geschichten und Lieder der
Afrikaner. † Edm. de Goncourt. † Otto Müller u. seine Romane. Heimat u. Fremde
in der deutsch. Lyrik. Die jüngste litt. Entwicklung in Frankreich. Anatole France
und Pierre Louys. Der Dichter Leop. Jacoby. Die menschl. Freiheit. Manifestationen
des Weibempfindens. Ein Schöpfer der Schönheit: Eugenio de Castro. Drei deutsche
Historiker: Curtius, Sybel, Treitschke. Der Psychologenkongress. Ein Wiener
Volkssänger: Wilhelm Wiesberg. Die münchener Ausstellg 1896. Die deutsche
Kaiseridee in Profetie und Sage.
Stimmen aus Maria-Laach. 6-8. Pesch: Die Naturgesetze der culturellen
Entwicklung und die Volkswirtschaft. Schwabe: Herbarts Ansichten über Religion.
Pfulf: Die histor. Vorlage zu Shakespeare's Falstaff. Dreves: Des hl. Ambrosius Lied
vom Hahnenschrei. Ebner's Quetlen z. Kunstgesch. d. Missale Romanum im
Mittelalter. Geiges' Stud. z. Baugesch. d. Freiburger Münsters. Zola's Buch über
Rom. Lehmkuhl: Das neue bürg. Gesetzb. d. deutsch. Reiches. Schwarz: 100 J.
Polarforschung. Plenkers: Das Hexenwesen in Dänemark. Braun: Die Kirchenbauten
Englands i. 11. u. 12. Jhd. Grupp's Kulturgesch. d. Mittelalters. Probot's Die
abendland. Messe v. 5-8. Jhd.
Zeitschr. f. Christl. Kunst. 4-6. Rincklake: Die neue Pfarrkirche zu Wadersloh
(Westf.) Schnütgen: Roman. Bronzeleuchter in Form eines Löwenreiters. Hampe,
Mittelalt. Dorsalien in Kalchreuth. Schnütgen: Goth. Elfentein-Klappaltärchen im
Kensington-Museum. Schnütgen: Neues Gemälde im altflandrischen Stile v. Al.
Kleinertz. Schrörs: Die romanische Basilika. Hensen: Die Kirche zu Belm. Beissel:
Skulpt. des Portals zu Remagen. Firmenich: Die altniederl. Oppenheim'sche
Sammlung zu Köln. Schnütgen: Spätgoth. Vortragekreuz. Schrörs: Der goth. Dom.
Rüdell: Umbau der Pfarrkirche in Bedburg. Finke's Karl Müller. Tikkanen's
Psalterillustr. im Mittelalter.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

528

Frankrijk.
Correspondant. Juin-août. Marie-Antoinette. L'Acad. franç. pend. la Révolution.
Corresp. inéd. de M. Guizot. Saint Bernard et son temps. Li-Hung-Chang. La femme
en Chine. L'ouvrier anglais. Le Transvaal. Un ami de Nap. III: le cte Arex. Une
romancière ital.
Etudes religieuses. Juin-août. La rime française. Saint Ignace et ‘maître Thomas.’
Zola. Hist. de la rime franç. du 10e au 20e s. Est-il permis de louer un mauvais livre.
La nouv. basilique de Fourvière. Archéologie biblique.
Journal des Savants. Mai-août. Formes lyriques de la tragédie grecque. Les cités
romaines de la Tunisie. Les dern. poésies de Marguerite de Navarre. Cités romaines
de la Tunisie. Progrès ds. le langage. St-Ambroise et la morale chrét. au 4e siècle.
Nouvelle Revue. Juin-août. Byron. Les jeux olympiques à Athènes. George Sand
journaliste. Réorg. des peintures au Louvre. Le caractère public de Zola. Au pays
basque. Un poète egba. Grottes et abîmes. Philtre de beauté. Nancy et Edm. de
Goncourt. Le fumeur d'âmes. Les comédies de Corneille.
Revue de Paris. Juin-août. Dante Gabriel Rossetti. Souvenirs de jeunesse de
Munkacsy. Lettres à George Sand. Au tombeau de Pétrarque. Le monde jaune. Un
grand médecin au 17e siècle. Orphée.
Revue des Deux-Mondes. Juin-août. La religion de la beauté, étude sur John Ruskin.
Les origines du roman suédois. Marguerite de Navarre d'ap. ses ‘dern. poésies’. Un
romancier de la Nouvelle-Angleterre: M. Wilkins. Ch. Fourier. La corresp. du doct.
Billroth. Biogr. holl. de Spinoza. Le roman suédois: Strindberg. Edm. de Goncourt.
Hermann v. Helmholtz. William Wordsworth. R. Wagner et le génie français, p.
Chamberlain.
Revue des Traditions populaires. Juin-juillet. L'évocation du mauvais oeil. Les
charpenriers de la croyance popul. ruthène. Les êtres fantastiques en Belgique. La
roche du Jordan. Usages de Pentecôte en Alsace. Les épingles et l'amour. Un navire
fantôme. Chants hist. et trad. de 'Arménie. Cris des rues de Troyes, de Metz. Superst.
champêtres au 16e s. Les haricots du Saint Sacrement. Le testament de la chienne.
Les 12 paroles de vérité.
Polybiblion. 7-9. Hist. de la litt. franç. au 17e s. par Longhaye. La littérature contemp.
en Italie. par Roux. Seizième siècle, ét. litt. par Faguet. Voltaire, par Faguet. Les trag.
et les théor. dram. de Voltaire, par Lion. Die Publizistik im Zeitalter Gregors VII,
par Mirbt. La litt. esp. au 19e s., par Blanco Garcia. La Hongrie litt. et scientif., par
Kont. Lehrb. d. Kirchengesch., par Knöpfler.
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Vondeliana.
In den Tijdspiegel van Juni komt voor: Dr J.B. Schepers, Vondel. ‘Eene inleiding tot
Vondel’ van Albert Verwey.
Dr. Schaepman hield op het Nederl. Congres te Antwerpen eene lofrede op Vondel.

Omroeper.
Bloemardinne. - De heer E. Martin, hoogleeraar der Universiteit te Straatsburg,
kennis genomen hebbende van den strijd tusschen Prof. Fredericq van Gent en Edw.
Van Even, archivaris te Leuven, schrijft ons dien aangaande zijne overeenstemming
met de studie van den heer Van Even (Dietsche Warande, 1895, bl. 365, vlgg.) en
laat dan volgen: ‘Die Vermutung (van den heer Fredericq) dass die Dichterin
(Hadewych) mit der Bloemardinne eine Person sei, scheint auch mir allzukühn.’
Koninklijke Vlaamsche Academie. - Uitslag der wedstrijden: De eerste prijsvraag
bleef onbeantwoord.
Aan de antwoorden op de 2e, 3e en 4e prijsvraag wordt geenen prijs toegekend.
Voor het samenstellen eener vakwoordenlijst van het ambacht van den Timmerman
wordt de prijs toegewezen aan Niets is verloren, alles is verspreid; opstellers Juliaan
en Victor Keersbilck van Brugge. Eene eervolle melding wordt toegekend aan Studie
baart kennis van J. Vuylsteke.
Voor de vakwoordenlijst over het ambacht van den Metselaar is de prijs toegekend
aan het werk der heeren A. Van Hoecke en Sleypen, ambtenaren aan het departement
van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen. De heeren J. en V. Keersbilck bekomen
eene eervolle melding.
De heeren Coopman, De Flou, De Potter, Gailliard en Willems worden gelast met
het voorstellen van prijsvragen voor 1898.
De heer E. Hiel leest voor De Wekkerin des Levens, medegedeeld in de D.W. 4,
1896, blz. 375. De heer F. De Potter leest een opstel over den Patriot Pauwels, uit
naam van den heer Génard.
Op de plechtige openbare zitting van October worden Z.K.H. prins. Albert van
België en verscheidene hooge overheden verwacht.

Standbeelden-nieuws.
De Poolsche dichter Mickiewics wordt te Karlsbad, waar hij geruimen tijd woonde,
met een gedenkteeken vereerd.
Den 20n September is, op het graf van Dr. Snellaert, eene soort van gekroonde
half-obelisk met aangeplakt borstbeeld onthuld. De christelijke, goede arts en geleerde
zou niet weinig verwonderd opzien, door zulk een gedenkteeken (den voet van eene
tafellamp?) zijn leven en werken zinnebeeldig te zien voorgesteld.
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Taalcongres. Het lid van het bestuur der D.W., hetwelk het tijdschrift op het
Taalcongres te Antwerpen vertegenwoordigde, heeft hiervan slechts een kort bericht
gegeven, waarin het bewijs wordt geleverd, dat de uitslag voor taal- en letterkunde
niet zeer gewichtig zal zijn. Het schijnt dat het dramatisch en het muzikaal gedeelte,
alsmede het watertochtje goed geslaagd zijn. Hierna beter!
Het XXIVe Nederlandsch Congres zal toekomend jaar te Dordrecht gehouden
worden.
De besturen waren volgenderwijze samengesteld. Hoofdbureel: Max Rooses,
voorzitter; A. Snieders (Antwerpen), J. De Vigne (Gent), Dr. Schaepman (Rysenburg),
Dr. Laurillard (Amsterdam), ondervoorzitters; Dr. J. te Winkel (Leiden), M. Emants
(Den Haag), J. Bouchery (Antwerpen) en Pol de Mont (id.), secretarissen.
Eerste afdeeling: Dr. J. ten Brink (Leiden), voorzitter; J. Obrie (Gent) en H. Muller
(Amsterdam) ondervoorzitters; Dr. A. Beets (Leiden) en Fr. Van Cuyck (Antwerpen),
secretarissen.
Tweede afdeeling: H. Sermon (Antwerpen), voorzitter; H. Unger (Rotterdam) en
J. Sabbe (Brugge), ondervoorzitters; Heeres (Den Haag) en Fredericks (Oostende),
secretarissen.
Derde afdeeling: A. Cornette (Antwerpen), voorzitter; H. van Buren (Tielt) en A.
Siffer (Gent), ondervoorzitters; Vriesendorp (Amsterdam) en E. 't Sjoen (Brussel),
secretarissen.
Een feit heeft nogal misbaar verwekt bij congresleden van alle gezindheden,
namelijk, het verbieden van 't zingen van den ‘Vlaamschen Leeuw,’ onder
voorwendsel dat het lied der Vlamingen een partijlied zou zijn in de Scheldestad.
Katholieke Vlaamsche Landbond. De plechtige zitdag te Mechelen, den 13n
September gehouden door den Katholieken Vlaamsche Landbond is ook met volkomen
welslagen bekroond geweest. Prachtige en practische redevoeringen zijn er gehouden
en vele Vlamingen, uit alle kanten van het land toegestroomd, waren op de
plechtigheid aanwezig.
Het bestuur was samengesteld als volgt: Volksvertegenwoordiger Coremans,
voorzitter, P. Ryckmans, ondervoorzitter. Eerste afd. Hoogleeraar de Ceuleneer
(Gent) voorzitter; Dr. Laporta (Lier), Bellefroid (Hasselt), ondervoorzitters; Vliebergh
(Eernegem), schrijver. Tweede afd. Volksvertegenwoordiger De Vriendt (Brussel),
voorzitter; Dr. Van Steenkiste (Brugge) en D'Hooge-Bellemans (Niel)
ondervoorzitters; H. Priem (Brugge) schrijver; Derde afd. Volksvertegenwoordiger
A. Janssens (St. Nicolaas), voorzitter; Van Horenbeeck (Mechelen) en A. De
Visschere (Brugge), ondervoorzitters; J. Crets (Mechelen), schrijver.
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Bijlagen.
Spelling.
‘MONSTERS met bokkenkoppen en drakenrompen, met slangennekken en
paardenpooten; afzichtelijke wezens, noch behoorende tot de eene, noch tot andere
soort!’
Wat is er gebeurd, vraagt ge? Is er heksensabbath op den Zeedijk geweest, of
apencarnaval in Artis? Heeft een eenzaam journalist te veel kreeft met salade gegeten,
daarna prenten van Redon en etsen van Goya gezien, en den volgenden dag van de
cavalcaden zijner nachtmerrie een berichtje gemaakt? Of was er een impresario aan
den gang over de waanzinnige droomen van den Helschen Breughel en Jeroen Bosch?
Of had de dierentuin kermis gehouden, en een grappige fotograaf verschillende
momentopnamen van de zodiacale saturnaliën gecombineerd? Of is het zoo erg niet,
maar heeft Jules Verne het woord en zien wij een episode uit het onderzeesche
dagboek van kapitein Nemo?
Niets van dit alles. Den Zeedijk zou ik hier niet durven presenteeren. Voor
apencarnaval is het de tijd nog niet. Journalisten eten nooit te veel. Helsche Breughel
en Jeroen Bosch zijn doodvijanden van reclame; de Maagd, de Tweelingen en
Waterman, geboren afschaffers; kapitein Nemo's dagboek is jammerlijk verloren. Er
is niets anders gebeurd dan
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dat de kwestie-Kollewijn weer eens aan het spoken is, en de heer P.I.M. een zekeren
heer Vuurig laat uitvaren tegen het gedrochtelijke voorstel om de ph in f te veranderen.
Inderdaad, de heer Kollewijn komt de eer toe een aardig vuurtje te hebben
ontstoken. Hij heeft vergaderingen uitgelokt en artikels en brochuren, en zelfs boeken
in zijn spelling geschreven. Hij heeft hartstochten in beweging gebracht, alsof het
welzijn der natie bedreigd was. En naar het schijnt, heeft hij thans zelfs voor de kunst
iets gedaan, want er is iemand gekomen, die het geschikt achtte, om de argumenten
vóór en tegen Kollewijn te dramatiseeren, en de pleidooien vóór en tegen met een
schildering van gezindheden te verbinden.
Althans, aan zulk een dramaturgischen arbeid heeft de heer P.I.M. zich gezet(1). Ik
geloof echter, dat men de waarde van zijn brochure minder zoeken moet in de
karakterschildering, dan wel in het bijeenbrengen der argumenten, die in de discussie
over het vraagstuk der spelling te pas komen. En ook heeft zijn boekje de verdienste,
dat het ons leert, hoe groot het verschil in opvatting is onder hen, die op de zaak
invloed kunnen hebben. Ik voor mij althans krijg den indruk, dat voorhands de
gansche spellingsbeweging meer moeite dan gemak in de wereld brengt. Zoolang er
nog geen eenstemmigheid is, - en lang zal het duren voor zij bereikt is, - moeten wij
niet één, doch vele spellingen ontcijferen en dit is een voordeel noch voor de
kindertjes, noch voor de volwassenen. Vóór de eenstemmigheid er is,

(1) Revolutie in de spelling - en nog iets, door P.I.M., Amsterdam, A.M. van den Broecke, 1896.
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zal men jaren lang vele proefnemingen zien verrichten; er zullen Kollewijnianen zijn
in vele graden van orthodoxie; menigeen zal verder gaan in den leer der
vereenvoudiging en het schrijven zooals men spreekt dan de stichter der leer zelf
ging, en in al die jaren zal de poging tot vereenvoudiging het tegendeel uitrichten
van wat zij beoogde. En nu kan men het nemen van proeven niet anders dan
goedkeuren, zoo er inderdaad een nieuw stelsel moet worden ingevoerd, doch het
feit blijft bestaan, dat in den tijd van het experimenteeren het tegendeel van
vereenvoudiging te zien is. En ook dit is een reden om met de pogingen tot hervorming
der spelling niet zoo bijzonder ingenomen te zijn.
Er is iemand, die den uitgang lijk in lik veranderen wil. Hoe zal die proef afloopen?
Want meer dan een proef is het niet. Terecht merkt een spreker bij den heer P.I.M.
op, dat de spelling lik geen nauwkeurige nabootsing is van de uitspraak; men zou
even goed luk kunnen nemen. En hoe zal men de comparatief moeten vormen? Zal
men van huiselik huiseliker maken of huiselikker? Zoo er menschen zijn die de
uitspraak vinden, dan heeft men woorden te verwachten als hartelikker, feestelikker
en letterlikker, en ik ben het met den heer P.I.M. eens, dat men deze woorden niet
met veel genoegen aanziet. Het is dus lang niet zeker of de vervanging van lijk door
lik een goede greep is geweest. En zoo lang daarover geen zekerheid, althans geen
eenstemmigheid bestaat, krijgt men lijk, lik en luk te zien, alleen omdat de schrijftaal
eenvoudiger moet worden en zich beter bij de uitspraak aansluiten.
Dr. Kollewijn is het meer overkomen, meen ik, dat men hem dingen toeschrijft,
die hij nooit gezegd
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of gemeend heeft. Het gaat hem als anderen geestelijken brandstichters. Aan zijn
vuur ontsteken anderen het hunne, en voor alle vlammen wordt hij aansprakelijk
gesteld. Zoo ging het anderen, en zoo ook Dr. Kollewijn. Hij deed eenige voorstellen
ter vereenvoudiging der spelling, en alles wat nu aan spellingswijziging gedaan
wordt, schrijft men op rekening van Dr. Kollewijn.
En zoo is het niet onmogelijk, dat de heer P.I.M., al schijnt hij tegen een nieuwe
spelling te zijn, het toch gedaan krijgt om de kwestie-Kollewijn nog wat uitgebreider
te maken. Hij wil namelijk een campagne ondernemen tegen alle bastaardwoorden.
Het is moeilijk in de spelling der bastaardwoorden een streng stelsel te volgen, en
de verdwijning van alle vreemde woorden zou den eigen aard onzer taal versterken.
Zóó denkt heer P.I.M. en zoo hij al niet een splinternieuw vraagstuk opwerpt, zeer
zeker ligt in zijn denkbeeld wel de aanleiding tot veel gepraat en geschrijf, en er is
veel kans, dat al dat gepraat en geschrijf onder de rubriek kwestie-Kollewijn gebracht
wordt.
Naar zijn meening zal de kwestie dan ook belangrijker worden. Maar hoe de heer
P.I.M. het zal aanleggen om bastaardwoorden te vervangen, die hij zelf nog niet
missen kan, zooals barbaarsch, mode, alphabetisch, commissie, artikel, terwijl hij
zelf nog per ongeluk courant in plaats van dagblad schrijft, dat zie ik nog niet in.(1)
(De Amsterdammer).
CH.M. VAN DEVENTER.

(1) Het taalcongres van Antwerpen heeft de zaak niet ernstig opgenomen. Er zijn ter nauwernoed
eenige gedachten over gewisseld door de heeren Mulder, Tulpinck en Wannyn van de eene,
de heeren ten Brink en Segers van de andere zijde.
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Dichtkunst, letteren.
Vondels Karakters,(1)
door Gustaaf Segers.
Lucifer (slot).
WELNU, niettegenstaande dit rusteloos streven naar zelfverheffing, is het wonder ga
te slaan, met welken innigen gloed Lucifer aan zijnen afkeer van de besluiten der
Godheid luchtgeeft. Hij bereikt in deze aanspraak het toppunt der welsprekendheid.
Hij lijdt inderdaad; de reden alleen verbergt hij. Het fiere zelfbesef, de onbegrensde
hoogmoed, worden in eene aanspraak uitgedrukt, die tot de heerlijkste meesterstukken
der wereldpoezie behoort:
Hoe magh het Godt van 't hart, dat hij zoo laagh, zoo diep
Vernedert, die hy tot den grootsten scepter schiep?
Eene edelmoedigheit, geheilight tot regeeren,
Voor eenen minder zich zoo zwaerlyck kan verneeren,
Van heerlyckheit ontkleên, en opstaen uit haer staet
En stoel, dat zij vervloeckt den glans en dageraet
Van haren opgang, en veel liever had gebleven
Een schaduw zonder verf, een niet, en zonder leven:
Want niet zijn overtreft verkleening duizentwerf.

(1) Zie Dietsche Warande, bl. 446.
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Wat Lucifers zeldzame geestvermogens, zijn helder doorzicht en scherp oordeel
betreft, daarvan geeft hij in al zijne daden en woorden het bewijs. De wijze, waarop
hij al de verschillende karakters doorgrondt, de manier, waarop hij met elken persoon,
al naar dezes geaardheid, onderhandelt, verdient vooral onze bewondering.
Zoo zien wij, dat hij zich er eerst en vooral op toelegt, Belzebub in zijn vaarwater
te krijgen. Deze is een der voornaamsten van allen. Hij heeft een verheven denkbeeld
van zijne macht.
Lucifer acht het gepast in de eerste plaats aan Belzebub te doen inzien, dat de
nieuwe besluiten vernederend zijn. Hij neemt de toevlucht tot eene geweldige taal,
spreekt van zijne grootsche plannen en gewaagde voornemens, om Belzebub wel te
doen verstaan, dat hij slechts de tweede is. Belzebub begrijpt dit, zonder achterdocht
te voeden. Hooger haalde ik reeds de woorden aan, welke bewijzen, dat Lucifer er
in geslaagd is Belzebub geheel onder den invloed zijner persoonlijkheid te stellen:
deze verklaart later, dat hij er niet toe besluit persoonlijk de leiding van den opstand
op zich te nemen. ‘De last valt hem te zwaar te tillen.’ Hij is Lucifer's voornaamste
werktuig, en laat geene pogingen onverlet om de Engelen tot opstand te nopen, en
Lucifer het opperbevel te doen toekennen.
Nauwelijks heeft Lucifer enkele woorden gesproken, of Belzebub is reeds
gewonnen:
Naest Godt is niemant groot als ghy!
De Godtheit zette u eens in glorie aen haer voeten:
Geen mensch verstoute zich onze orden om te wroeten,
En dit gezworen recht te ontwijden zonder reên,
Of al de hemel raeckt in 't harnas tegens een.
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‘Apollion’ schat Michaëls krijgsbenden niet te laag. Hij waarschuwt den Stedehouder
zelven de Almacht niet te na te komen,
Ten zy men leeren wil met naberou te spa.

Dergelijke taal zou wankelmoedigheid kunnen doen ontstaan. Lucifer heeft dan ook
wel zorg te verklaren, dat de strijd tusschen Engelen gevoerd wordt. Hij neemt
overigens onmiddellijk de toevlucht tot het doeltreffendste wapen van allen, de
hebzucht. Ook is hij voorzichtig genoeg, aan zijne minderen geene uitvoerige
verklaring te geven over zijn wezenlijk doel:
Ick zie ons vyanden gevlught, den hemel leegh,
Met eenen slingerslagh; ons heiren overladen
Van heerelijcken roof: dan wijder zich beraden.

Apollion heeft den mond vol van Michaëls waakzaamheid en ridderlijke dapperheid;
Lucifer wil het vertrouwen der zijnen wakker houden, en merkt aan, dat een
invloedrijke naam, noch onversaagde moed in dit geval hoegenaamd iets te beduiden
hebben.
Een heldenstuck, als dit, wordt geenszins doorgedreven
Met tittelen, en pracht, maer dapperheid, en moedt,
En treken van vernuft en loosheit uitgebroet.

De Luciferisten daarentegen zijn met dollen moed en het blindste zelfvertrouwen
bezield. Het is voor Lucifer van het grootste belang wel te weten of hij in deze massa
vertrouwen mag stellen. Daarom past het, dat hij hun wel op de gevaren van de
onderneming opmerkzaam make, en te zorgen, dat zij de strijdkrachten des vijands
niet te laag schatten.
De veldheer Michaël, gewapend ender 't zegenen
Van boven, wil ons flux met al zijn heir bejegenen.
Zijn heirkracht bij uw maght, wat is 't een groot verscheel!
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Het is slechts, wanneer Lucifer bemerkt, dat de minderen volstrekt besloten zijn hem
blindelings te volgen, dat hij het masker voorgoed afwerpt, en zich bepaald aan het
hoofd der opstandelingen plaatst. Belangrijk is het, met het oog op de studie van des
Stedehouders karakter, de wijze na te gaan, waarop hij met Gabriël en Rafaël, de
twee goede Engelen onderhandelt.
De samenkomst met Gabriël heeft plaats in het tweede tooneel van het tweede
bedrijf, die met Rataël in het derde tooneel van het vierde bedrijf. Het is op het einde
van het derde bedrijf, dat Lucifer openlijk het opperbevel over de opstandelingen
aanvaardt. Wel is waar, is hij daar van het begin af toe besloten: het heeft nochtans
invloed op de houding, die hij tegenover Rafaël en Gabriël aanneemt; men mag echter
niet verhelen, dat deze houding vooral van het karakter der brave Engelen afhangt.
Tegenover Gabriël drijft Lucifer de schijnheiligheid en veinzerij tot het uiterste.
Gabriël kent slechts eene zaak. Hij zelf heeft Gods besluiten medegedeeld. Deze
moeten uitgevoerd worden, zonder dat de redenen daarvan behoeven blootgelegd te
worden. Het is niet goed, dat de onderdanen alles willen doorgronden; immers:
Veel weten kan altijd niet vordren; somtijds schaden.

Welnu, het is tegenover dezen Engel, dat Lucifer de rol van nieuwsgierige, van
ontevredene speelt. Hij verklaart, niet zonder het bijtendste sarcasmus, dat Gabriël
zijn verontrust gemoed zal kunnen bevredigen.
Ghy, die den duistr'en gront van Godts geheimenissen
Door 't licht van uw vernuft, ontdeckt, en openbaert,
Verlichtwe met uw komst.
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En verder:
Wy Geesten zyn te grof om dit geheim te vatten,
Ontvou ons, magh het zyn, dit donckere geschil,
Uit uw gezegelt boeck.

Tevergeefs poogt Gabriël Lucifer reden te doen verstaan: de Stedehouder neemt tot
allerlei spitsvondigheden, vergelijkingen en toespelingen de toevlucht: op het
oogenblik, dat hij zich een weinig te ver heeft laten medesleepen, herneemt de
veinzende aard al zijne rechten:
Verschoon me, o Gabriël,
Indien ick uw bazuin, de wet van 't hoogh bevel,
Een luttel wederstreve, of schijn te wederstreven.
Wy yvren voor Godts eere: om Godt zyn Recht te geven,
Verstout ick my, en dwael dus verre buiten 't spoor
Van myn gehoorzaemheit.

Het onderhoud met Rafaël is uiterst merkwaardig. Rafaël is schroomvallig van natuur.
Zwakheid en teederheid zijn zijne hoofdeigenschappen. Het besluit van Lucifer doet
hem ijzen. Doch, hij koestert de levendigste bewondering, ja de rechtzinnigste
vereering voor dezen sterke bij uitmuntendheid. Hij toont hem de verschrikkelijke
gevolgen, welke zijne weerspannigheid na zich zal sleepen. Lucifer is in den beginne
trotsch en vermetel, legt ongemeen uitgelaten de diepe vernedering bloot, welke hem,
naar hij beweert, te beurt valt, doch Rafaël geeft, te dezer gelegenheid, zulke treffende
bewijzen van de rechtzinnige liefde, die hij hem toedraagt, dat de hardvochtige, in
schijn onvermurwbare man, zich getroffen gevoelt. Het is de eenige maal in gansch
het treurspel; het is ook de eenige maal, dat hij waarlijk rechtzinnig is. De folterende
zielestrijd, waaraan Lucifer is blootgesteld, is overheerlijk. Hij herinnert zich

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

540
de weldaden, die hij van zijnen Schepper ontving, en de ondankbaarheid, welke hij
begaat, dezen ontrouw te worden. Hij beseft, dat de zegepraal uiterst hachelijk is, en
erkent, dat, indien hij voor zijns gelijken zijne echte bedoelingen kan vermommen,
dit voor de Godheid niet mogelijk is. Hij is op het punt tot inkeer te komen, doch het
is te laat, het leger der getrouwen is in aantocht, de wanhoop grijpt den booze aan.
Hij verliest echter den moed niet, treft onmiddellijk de maatregelen, om het onheil
af te weren, en verbaast in den slag evenzeer door zijne heldhaftige dapperheid, als
hij vóor denzelven door zijne koele berekening belang heeft ingeboezemd. In den
strijd is hij steeds daar waar het gevaar meest dreigt.
De trotse Lucifer, dan hier, dan daer gedreven,
Schiet toe, op dit geschrey, en geeft zich rustigh bloot,
Om zyn groothartigheit, in 't nypen van den noot
Te toonen voor de vuist op zynen oorloghswaghen.
Dat geeft den flauwen moedt.

Hij treedt persoonlijk met Michaël in den strijd. De Veldheer maant hem tot overgaaf
aan, doch,
D'Aertsvyant van Godts naem, hardneckig, onbewogen,
Ja trotser op dat woort, hervat in aller yl
Den slagh tot driewerf toe, om met zyn oorloghsbyl
Den diamanten schilt, met een Godts naem, te kloven.

Wat Lucifers hoogmoed, zijne stoutheid en onversaagdheid betreft, deze
eigenschappen beheerschen waarlijk gansch zijn karakter. Vondel heeft er zich
blijkbaar op toegelegd deze te doen uitschijnen; de verzen, die hij er aan wijdt,
behooren tot de verhevenste kunst, waarop onze letterkunde roem draagt Het plan
van Lucifer, de Almogendheid naar de kroon steken, is reeds het vermetelste besluit,
hetwelk
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in het brein eens schepsels kon opkomen. De pogingen, die daartoe moeten gewaagd
worden, en die Lucifer dan ook onderneemt, verbazen ons haast in dezelfde mate.
Niet minder zelfverloochening wordt vereischt, wanneer men nagaat, dat, van den
uitslag der onderneming, de overgang van een staat van eer, die door geen tweede
geschapen wezen bereikt wordt, en welke nooit kan eindigen, tot een bestaan van
eindeloos lijden, en van onberekenbare vernedering afhangt. En, men staat des te
meer voor Lucifers besluit verstomd, daar hij zelf zeer goed de reusachtigheid der
pogingen beseft, welke vereischt worden, dat hij wel weet, dat de zege hachelijk en
de neerlaag zwaar te mijden is, en hij niet onkundig is, welk lot hem te wachten staat,
indien hij het onderspit delft. Doch, de zoete hoop van niemand meer bevelen te
ontvangen, vleit hem zoozeer, dat hoe licht zij ook zij, zij hem de uiterste gevaren
doet tarten, hoeveel reden hij ook heeft die te vreezen. Zelfs het vooruitzicht van
zijnen val schrikt hem niet af; hij verkiest de nederlaag boven de onderwerping.
Is 't nootlot, dat ick valle, van eere en staet berooft;
Laet vallen, als ick vall' met deze kroone op 't hooft,
Dien scepter in de vuist, dien eersleep van vertrouden,
En zoo veel duizenden, als onze zyde houden,
Dat vallen streckt tot eer en onverwelckbi'en lof.
En liever d'eerste Vorst in eenigh lager hof,
Dan in 't gezalight licht de tweede, of noch een minder,
Zoo troost ick my de kans, en vrees nu leet, noch hinder.

Wel blijkt Lucifers booze geest duidelijk, daar hij, die van de Godheid zulke
onwaardeerbare weldaden ontving, niettemin dezen den krijg durft verklaren; hij
toont echter in dit opzicht zijn wezenlijken aard vooral na zijnen val. Reeds al te
dikwijls heb ik de

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

542
toespraak medegedeeld, welke de Stedehouder, na zijne nederlaag tot zijne
ongeluksgenooten richtte. Als letterkundig meesterstuk ken ik niets, dat er bij haalt.
De verhevenheid des inhouds houdt gelijken tred met den zwier der taal. Lucifer
heeft niets van zijn hoogvarend karakter ingeboet. Hij beweert nog, dat zijne zaak
rechtvaardig was. Het komt er op aan zich te wreken. Tegen de Godheid zijn zij
machteloos, doch zij zullen hunne woede bot vieren op den mensch, Gods lieveling.
De mensch moet dus ongelukkig gemaakt worden. De rampen, welke hem zullen
overvallen, vervullen ons met ontzetting, doch wat nog meer treft, is de toon, waarop
zij voorzegd worden. Lucifers hart zwelt van vreugde, zelfs in den ijselijken toestand,
waarin hij voor eeuwig is gevallen, wanneer hij verhaalt hoe schrikkelijk hij zich om
zijne nederlaag zal wreken.
In Adam in Ballingschap, geeft de Hellevorst voortdurend bewijzen van zijn
wraakademend karakter. Hij is op de aarde nedergedaald, om den mensch ten val te
brengen. Hij verklaart zelf, dat hij ‘veraert van 't goet’ is. Met fierheid herinnert hij
zich zijn mislukten aanslag.
Heeft hij het onderspit gedolven, hij is echter vast besloten op nieuw te beginnen;
het is hem voortaan slechts te doen de Godheid te tergen, den mensch in het verderf
te storten, en terzelfder tijd aan zijne wraaklust voedsel te geven.
Geen aanslagh is te stout voor mij, die niet ontzagh den hemel aen te randen.
Zoo neemt mijn wraeckzucht al de weerelt op haer tanden,
En ruckt dit groot heelal uit zijnen winckelhaeck,
Dat 's hemels as noch eens van mijne heirkracht kraeck!

Prachtig, met het oog op Lucifers persoonlijkheid, zijn de overwegingen van den
gevallen Engel,
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waar hij er zich op beroemt, dat ofschoon God hem voor eeuwig in het ongeluk heeft
gestort, het den Schepper niet mogelijk geweest is hem te beletten kwaad te doen.
Ik weet niet of men, hier in België althans, genoegzaam de aandacht op deze
weergaloos schoone plaats hebbe getrokken. Vondel evenaart ten stelligste de grootste
meesters, welke ooit het hart eens verstokten boozen hebben gepeild. Lucifer wordt
er op eene wijze geschilderd, die waarlijk doet ijzen. Als poezie doet het stuk opgaan
in bewondering:
Het lustme hem voortaen geduurigh werck te geven,
En schoon de blixem my ten troon hebbe uitgedreven,
Te laten blijcken wat ick, na dien val, vermagh.
Al schoot ons maght te kort daer boven, 't hoogh gezagh
Moet aenzien, dat ons nogh die magt is bijgebleven,
Zijn willekeur in al zijn werk te wederstreven.
De naem van almaght is een ti el zonder daet,
Een krachtelooze klanck van roemzucht. Wist hij raet
Om eenigh wezen gansch van iet tot niet te brengen;
't Was uit met my: men zoume in wesen niet gehengen,
Min laeten in 't bezit van 's afgronts heerschappy;
Daer legt zyn maght te laegh, al schijnt mijn maght in ly
Te leggen.

Lucifer wilde den Hemel bestormen; in een open veldslag werd hij door Michaël
overwonnen. Hij kan zijn vroeger geluk niet vergeten, doch gelijk reeds gezien werd,
vergeldt de mogelijkheid kwaad te doen alles wat hij heeft verloren. Het smalen op
de Godheid geeft hij niet op:
De Hoogste is niemants vrient,
Dan die zijn hoovaerdy ten roem en aenwas dient;
Eene oorzaeck, waerom gy, myne hemelsche eedtgenooten
Als wederspanningen ten afgront zijt gestooten,
En zoo verstooten en verandert van gestalt,
Dat in der eeuwigheid geen wederkeeren valt
Naer boven, daar de poort en draerboom blijft gesloten.
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Geweld is hem mislukt; hij neemt tot list de toevlucht:
Men moet den tweeden spronck,
(Want d'eerste is ons misluckt) zoo reuckeloos niet waegen.

Lucifer verschuilt zich om het eerste menschenpaar te bespieden. Vondel vertoont
het ons zoo treffend schoon, zoo kiesch, dat zijn tafereel waarlijk de zoetste
verpoozing aanbiedt, na al de afschuwelijke ondeugden, welke de Hellevorst tot een
ongevenaarde type van logen en veinzerij, van heerschzucht en afgunst, van
voortvarendheid, sluwheid en wraakzucht stempelen.
Houdt u stil, alsof gy sliept,
En slaet dees laen in, daer de schaduw meest verdiept,
In 't oogh van 't lieve paer, van d'englewacht zoo blijde
Te groeten, daerse teêr, gekleet in witte zijde
Van erfrechtvaerdigheit, geslingert om hun leên,
En oock zoo fijn van draet, dat door de zijde heen,
De schoonheit van het lijf uitschijnen kan en gloeien,
Gelyckwe door den dan het rijzend licht zien groeien.
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Nederlandsche en andere oudheden.
Het voormalige Waterpoortje te Maastricht,(1)
door de Ras, Stadsarchivaris.
(Slot.)
DEZE beschouwingen hebben wij noodig geoordeeld om de oudheid vast te stellen
der eerste brug, die een Romeinsche poort eertijds ter plaatse van het Waterpoortje
met de O.L. Vrouwenpoort, ook Porta Regia en Kassei-poort geheeten, verbond en
van weerskanten toegang verleende tot de groote Romeinsche heirbaan van Keulen
naar Parijs. Volgens Herbenus, rector der school van St.-Servaas, die op het einde
der XVe eeuw leefde en een werkje heeft nagelaten onder den titel: ‘De Trajecto
instaurato,’ was recht tegenover de Koningspoort, aan de overzijde der Maas de
Koolpoort gelegen: ‘Porta quae hodierna die vocatur Regia, opposita illi quae
transflumen vocatur Carbonaria.’ Deze be-

(1) Zie: Dietsche Warande, bl. 500.
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wering meenen wij voor niet geheel juist te moeten houden.
In een raadsbesluit toch van 4 april 1513(1) zien wij de Koolepoort aan denzelfden
kant van de Vischermaze een weinig hooger op geplaatst: ook wordt zulks in een
stuk van den Vicaris-generaal van 't bisdom Luik d.d. 24 April 1655(2) duidelijk
bevestigd. Dit document behelst de bekrachtiging der reeds door 't kapittel van O.L.
Vrouw aan 't stadsbestuur gegeven toestemming, een gedeelte van het kerkhof tot
verbreeding der Coolpoortstraat in te nemen; ‘afin de la rendre autant plus commode
pour les chariots et servire d'embellissement à la ville,’ op voorwaarde dat de kosten
van 't plaveien der straat en 't bouwen van een nieuwen muur om 't kerkhof ten laste
der stad zouden komen. Dewijl de kerkhoven in de middeleeuwen steeds in de
onmiddellijke nabijheid der geestelijke gemeenschappen gelegen waren, is het zeer
aannemelijk, dat door Coolstrate die van O.L. Vrouw, loopende van af den hoek der
Koestraat naar de O.L. Vrouwenpoort, wordt verstaan, aangezien de Coolpoort naast
die van O.L. Vrouw zich bevond en die straat eene tweevoudige benaming had,
omdat ze naar beide poorten leidde. De heer Franquinet in zijn ‘Beredeneerde
inventaris’ blz. 347, houdt abusievelijk de O.L. Vrouwenpoort voor de Coolpoort,
want in een bestekboek(3) van 1770 vinden wij de O.L. Vrouwen- en Coolpoort als
twee verschillende genoemd.
In den beginne dachten we, dat Herbenus deze

(1) Raadsnotulen, Stadsarchief.
(2) FRANQUINET, Beredeneerde Inventaris.
(3) Stadsarchief.
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poort met eene andere verward had, doch later is ons gebleken, dat aan den overkant
der Maas, te Wijk, ook een poort bestaan heeft, die wel eens Koelepoorte geheeten
werd. In een raadsbesluit van 8 Junij 1512(1), ‘wart verdragen, dat Jan van
Woestenrode gegont sij te wonen ende bewaren Symonsmertensporte, geheeten
Koeleporte te Wijk’: Deze poort moet echter meer stroomafwaarts gelegen geweest
zijn en niet, zooals Herbenus zegt, tegenover de Porta Regia of O.L. Vrouwenpoort.
Daarenboven vinden wij reeds het Waterpoortje in een oud document van 't jaar
1377, dat we verder zullen behandelen, onder den naam van drencporte aangeduid.
Hadden reeds de ontdekkingen van Romeinsche overblijfselen in de nabijheid van
het Waterpoortje, bij het maken der riooleering te Wijk, de meening dat daar in
vroeger tijden een Romeinsche poort de oude brug met den Romeinschen heirweg
in verbinding stelde, kracht bijgezet,(2) de opgravingen, door de geleerden jhr V. de
Stuers en Dr Leemans geleid, toen de O.L. Vrouwenpoort werd geslecht, waarvan
de afbraak, wegens de laatste reparatiën, zoowel uit archeologisch als bouwkundig
oogpunt, gelijk Dr Leemans zich uitdrukt, gewenscht was, wierpen nog meer licht
op de geschiedkundige overleveringen, tot versterking van het algemeen vermoeden.
Wij achten die ontdekkingen voor ons onderwerp van te groot gewicht om niet het
daarover uitgebrachte verslag hier mede te deelen.
De heer Victor de Stuers drukt zich in het dagblad ‘Le Courrier de la Meuse’ dd.
28 Juli 1868,

(1) Raadsnotulen, Stadsarchief.
(2) JOS. HABETS, Découvertes etc.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

548
over die vondst in de volgende woorden uit. ‘La porte de Notre-Dame a toujours été
signalée comme la plus ancienne de celles qui servent encore de nos jours à la
circulation. Elle s'appelait anciennement Kassei-poort (porte de la Chaussée), et
Koningspoort, Porta regia (porte royale), nom qui lui venait de ce qu'elle se trouvait
sur la grand' route de Tongres à Cologne. Cette route traversait la Meuse, en cet
endroit, sur le pont auquel Maestricht doit son origine. La tradition conservée par
plusieurs chroniqueurs ajoutait que les remparts de ce côté de la ville avaient été
construits sur les fondements de ceux élevés par les Romains.
L'occasion de vérifier ces assertions s'est présentée tout naturellement, lorsqu'au
mois de juin dernier on a opéré la démolition d'une moitié de la porte Notre-Dame.
Aussi le gouvernement a-t-il ouvert un crédit destiné à y faire des fouilles sous la
direction de M. le Dr C. Leemans, président de la commission Archéologique de
l'Académie royale des Sciences. Ces fouilles, qui ont pleinement répondu à ce qu'on
en attendait, nous permettent de refaire l'histoire de la porte en question.
A 3 mètres au-dessous du niveau actuel se trouve la voie romaine, formée de gros
cailloux juxtaposés avec soin et sur lesquels s'est trouvé anciennement un gravier
fin.
A l'endroit où elle traverse les murs de la ville, deux gros piliers carrés en pierre
calcaire, faisant saillie sur la direction des remparts, indiquent la porte romaine. Ces
piliers, sur lesquels reposait le cintre de la porte, sont d'un travail extrêmement soigné;
la distance qui les sépare est fort courte et les chars qui ont passé par là n'ont pas eu
trop d'espace;
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aussi leurs essieux ont ils creusé petit-à-petit de profondes entailles dans les deux
pieds droits.
Sous la porte le sol est couvert de grandes dalles de pierre calcaire, lesquelles,
quoique de forme irrégulière, sont parfaitement ajustées et solidement fixées au
moyen de coins en fer enfoncés dans les joints. Pour l'écoulement des eaux on a taillé
dans ces dalles deux petites rigoles qui, au milieu de la porte, se réunissent en une
seule.
Des recherches faites vers le Nord, immédiatement à côté de la porte romaine,
afin de savoir si elle était double ou triple, ont démontré que, du moins de ce côté,
le rempart n'avait point d'autre issue.
Enfin on a trouvé, mais à une profondeur peu considérable, une petite monnaie de
cuivre romaine, probablement de Dioclétien.
Il est difficile de préciser l'époque de la construction de cette porte romaine: en
admettant qu'elle ait été construite en même temps que la route, elle remonterait à
l'an 12 avant J.-C. Mais il est possible aussi qu'elle ait été rebâtie depuis par les
Romains eux-mêmes.
Ce qui est certain, c'est qu'elle a servi longtemps à la circulation et qu'on l'a même
conservée lorsque les nécessités d'une bonne défense de la ville ont fait renouveler
les remparts. Il est impossible de dire l'époque exacte à laquelle a été construite cette
nouvelle enceinte qui enveloppait la ville avant sa dernière extension au XIIIe siècle
et qui forme encore actuellement le rempart depuis le Visschermaas jusqu'à la porte
de l'Enfer. Les matériaux qu'on y a employés et la manière de bâtir prouvent que
cette muraille date du temps où l'on a édifié une partie des églises de Notre Dame et
de St. Servais: mais
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l'origine de ces monuments n'est pas non plus bien connue, et tout ce qu'on peut dire,
c'est que le rempart Notre Dame est antérieur au XIe siècle.
Lors de sa construction, on a voulu augmenter la force de la porte en y plaçant
une tour faisant saillie et défendant par. conséquent les murailles adjacentes. Le plan
de cette tour est un carré irrégulier, car les côtés qui relient sa façade aux murailles
de la ville forment avec celles-ci un angle obtus. Comme elle s'avance de plus de
trois mètres sur la direction du rempart, elle enveloppe entièrement la porte romaine,
qui est devenue porte intérieure, tandis qu'une nouvelle entrée est ménagée devant
elle dans la façade de la tour. Une immense arche en décharge soutient la
maçonnerie,(1) qui est formée intérieurement de morceaux de silex reliés par du ciment
coulé, fort dur et extérieurement d'un revêtement de blocs irréguliers de pierre de
sable schisteuse.
Cette tour portait un étage en encorbellement, muni de créneaux, et couvert d'une
immense toiture. Un escalier ménagé dans le côté situé au nord, y conduisait. Enfin
la voie romaine avait déjà été exhaussée de près d'un demi-mètre, de sorte qu'un
nouveau pavé dût être plaçé sur ce niveau.
L'exhaussement continuant, on fut obligé, après un certain temps, d'enlever la
voûte couvrant la porte romaine intérieure, et de construire dans la façade une nouvelle
porte extérieure, dont le sol s'élevait à 1,65 mètre au-dessus de la voie primitive.
C'est ainsi que nous trouvons la tour sur une

(1) Plusieurs auteurs ont supposé que cette voûte a été ouverte à l'origine; c'est une erreur: elle
n'a j'amais servi qu'à décharger la porte basse et plus étroite qui servait à la circulation.
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gravure du XVIe siècle, et c'est à peu près dans le même état que beaucoup de nos
concitoyens l'ont connue avant 1847.
Seulement à cette époque l'étage avait disparu en partie et le sol s'était exhaussé
au point de rendre le passage fort difficile. Aussi lors de la construction du canal
latéral, a-t-on remplacé l'ancienne porte par celle qu'on vient de démolir. Son
établissement avait nécessité la destruction de la grande voûte en décharge dont, dans
les derniers temps, on ne voyait plus que la naissance: en même temps la voûte qui
avait porté l'étage fut enlevée et remplacée par une autre beaucoup moins large.
On voit dans le rempart qui s'étend vers le Nord, plusieurs petites portes murées:
c'étaient des issues appartenant aux maisons qui s'appuyaient contre les murs de la
ville; elles furent supprimées au XVe siècle.
Quant aux ouvrages de défense extérieurs, la proximité de la Meuse les a toujours
rendus impossibles et inutiles. Cependant à la fin du XVe siècle, on éleva au devant
de la porte un ravelin de dimensions très restreintes: on peut se faire une idée de ses
proportions, en regardant le petit ouvrage en pierre de sable qui se trouve encore
devant la tour de vijf koppen et qui date à peu près de la même époque. Aujourd'hui
la porte n'était plus défendue que par un tambour garni de meurtrières.’(1)
Hielden wij ons tot nog toe in hoofdzaak bezig met onze oudste brug en wat
daarmede in meer

(1) Men leze nog hierover ‘Verslag van de Commissie der Koninklijke Akademie van
Wetenschappen tot het opsporen, het behoud en het bekend maken van de overblijfsels der
Vaderlandsche kunst uit vroegere tijden 1868-69’. Jaarboek van 1869.
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onmiddellijk verband staat, wij wenschen thans nog enkele oogenblikken stil te staan
bij het voormalige Waterpoortje, dat ons tot deze geschiedkundige uitweiding
aanleiding gaf.
De oudste vermelding dan van het Waterpoortje vinden we in een cijnsboek(1) uit
1377 van het kapittel der O.L. Vrouwenkerk, zooals men ziet een honderdtal jaren
na de verdwijning der oude brug. Daar wordt gesproken van een huis, toebehoorende
aan zekeren Gerardus Elye, zich bevindende omtrent de poort der Maas, drencporte
genaamd, waarvoor hij het kapittel XXV soldi belasting moet betalen. Onmiddellijk
daarna in 't zelfde stuk is opnieuw sprake van deze poort, wegens de schenking eener
open plaats, (welke zich bevond tusschen de houten brug(2) en de drencporte,) door
de heeren der stad aan zekeren Mathias van Creytwilre, tegen eene jaarlijksche
grondrente van drie marken goede munt. Van deze som waren er twee bestemd voor
het kapittel van Sint Servaas en een voor dat van O.L. Vrouw, onder verplichting
voor beide kapittels, elk jaar den 4n Julij, tot aandenken der roemvolle overwinning
die de Maastrichtenaren op den heer van Valkenburg op dezen datum ten jare 1327
te Yseren (bij Gulpen) hebben bevochten, een driedubbel feest te vieren. God en St.
Martinus tot eer.

(1) FRANQUINET, Beredeneerde Inventaris, etc.
(2) Vroeger, zelfs nog in 't begin dezer eeuw, was aan de zijde van Wijk de laatste boog der
Maasbrug van hout en werd daarom houten brug genoemd.
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‘Deze poort, waardoor men de paarden en 't vee der hoeven, die toenmaals in Wijk
en Maastricht menigvuldig waren, naar 't water te drinken leidde, lag tusschen het
Smeestraatje en de Maasbrug,’ en is later, toen dit gebruik wellicht minder in zwang
was, onder den naam van Waterpoortje bekend gebleven, waarschijnlijk omdat het
onmiddellijk toegang verleende tot de Maas en de burgers de gewoonte hadden, daar
het noodige water te halen.
Ondanks al onze pogingen om de geschiedenis van dit poortje de eeuwen door te
volgen, zijn wij er slechts in kunnen slagen eenige kleine bijzonderheden nopens
herstellingen er aan verricht te ontdekken. Van 1477 tot 1706 zwijgen de ons ten
dienste staande archieven, en pas den 23n Augustus van dit laatste jaar wordt in de
raadsverdragen de volgende mededeeling aangetroffen:
‘23 Aug. 1706. Is goedgevonden de h.h. opperfabryquen t'autoriseeren om den
boek aen het Waeterpoortien tot Wijck aen den minstbiedenden aen te besteeden.
Bij resumptie den 30 Aug. 1706 ghehoort het rapport der h.h. gedeputeerden
refererende den bock aen den minstbiedende aen besteedt te hebben aen Bernard
Cornelissen volgens besteck daer van sijnde, voor de somme van achthondert gld.
lastende den paymeester de selve volgens conditiën van besteck te betaelen, ende
heeft Jan Collart als minsten insetter het premie van vijff pattacons verdient lastende
den paymeester 't selve te betaelen.’(1)
Ook het bestek van dit werk, eveneens als dat

(1) Raadsnotulen, stadsarchief.
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der herstellingen waartoe in 1782 werd besloten, is in de stadsarchieven met de
bijgaande teekeningen bewaard gebleven.(1)
Uit die bestekken blijkt met hoeveel zorg onze voorouders het Waterpoortje
onderhielden. Deze eerbied voor een poortje, dat op zich zelf beschouwd, gelijk
hooger reeds is opgemerkt, slechts een geringen indruk achterliet, vindt hierin zijn
volle verklaring, dat het voor onze stad de eerbiedwaardige en dierbare herinnering
aan de eerste brug bewaarde.
Geen wonder dan ook, dat men thans meer en meer de afbraak van het klein gebouw
begint te betreuren en ernstige pogingen aanwendt om het uit de puinen te doen
herrijzen en alzoo de herinnering aan de bakermat onzer grijze stad voor de komende
geslachten te bewaren.

(1) Bestekboek, stadsarchief.
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Vennootschap der beeldhouwers Colyns de Nole,
door P. Génard.
DE beeldhouwers COLYNS DE NOLE zijn drie meesters der XVIe en XVIIe eeuw, wier
talent nagenoeg gelijk staat met dat der vermaarde QUELLYNEN, insgelijks
verscheidene meesters van den zelfden naam. Thans eventwel heeft hun kunstroem
door vergetenheid veel verloren. PHILIPS BAERT in zijne: Geschiedenis der
Nederlandsche beeldhouwers(1), P. VISSCHERS in zijne Aanteekeningen over de
gebroeders Colyns de Nole(2), hebben aan deze meesters eenigzins recht laten
wedervaren, maar het is THEODOOR VAN LERIUS gesteund door zijnen vriend den
beeldhouwer P.J. DE CUYPER, die aan de Colyns de Nole eene menigte werken heeft
terug gegeven, die door onwetendheid aan andere bekwame meesters werden
toegeeigend.

(1) Baron van Reiffenberg heeft van dit werk twee verschillende uitgaven bezorgd in de: Bulletins
de la Commission Royale d'Histoire; ik bezit eene derde kopij, veel nauwkeuriger en meer
uitgebreid dan de twee eerste.
(2) Antwerpen. P.E. Janssens, 1853, in-8o.
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De gebroeders Jan en Robrecht Colyns de Nole, waren te Utrecht geboren en kwamen
in 1592 zich te Antwerpen vestigen. Het volgende jaar, werden zij als poorters
ontvangen.
Jan trad in den echt met Susanna de Bruyne en werd vader van Andries Colyns,
te Antwerpen, op 2 December 1598 geboren. Deze laatste werd na den dood van Jan,
vennoot van zijnen oom Robrecht, die in 1636 stierf.
Rubens waardeerde zeer hoog het talent van ons drietal; inderdaad, het waren zij
die, onder andere, de talrijke marmeren beelden uitvoerden die de prachtige kapel
der familie Houtappel in de professiekerk der Societeit Jesu te Antwerpen versierden
en onder de beste kunstwerken onzer meesters mogen worden gerekend.
Weinig of niets is er tot nu toe gekend van de betrekkingen die de drie kunstenaars
te saam bonden; een toeval stelde mij de volgende akte ter hand, die het vennootschap
doet kennen, welk in het werkhuis van Robrecht en zijnen neef Andries, na den dood
van Jan Colyns de Nole, bij het vervaardigen van kunststukken bestond.

Stedelijk archief van Antwerpen
Akte voor Notaris G. Le Rousseau, 1636, fol. 206.
Ick Robert de Nole, dese onderteeckent hebbende, bekenne ende verclare vereffent
ende veraccordeert te syn met Andries Colyns de Nole, mynen neve, ten desen present
ende accepterende aengaende de compagnie van beelthouwen die tusschen ons beyden
is geweest tsedert de doot van mynen broeder saliger Jan Colyns, ende allen tgene
wes daer van soude mogen dependeren, in der manieren navolgende, te weten dat
de voors. Andries Colyns de Nole sal aenveerden, hebben ende behouden alle de
aengenomen wercken die wylieden in compagnie hebben aanveert ende noch zyn te
volmaken, ende ontfangen alle de penningen dier ter saken van de selve te ontfangen
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staen; Item dat hy oick sal hebben ende behouden als syn eygen allen den
ongewerckten steen ende onvolmaeckte wercken, mitsgaders alle de gereetschap,
modellen ende alles anders wes totte voors. conste van beelthouwen behoort ende
bevonden sal worden, tsy tot mynen huyse ende winckel oft in den huyse ende winckel
van den voors. Andries, mede oick alsulcke incomende schulden als men onslieden
schuldich is, op conditie dat den voors. Andries Colyns tsynen laste sal moeten nemen
ende betalen sekere obligatie van duysent guldenen die ick aen wylen Sr Gaspar de
Vergnies, synen schoon-vader schuldich ben, ende daerenboven betalen aen my oft
myne weduwe, ingevalle ick aflyvig come te worden, de somme van vyffhondert
guldenen eens, ende noch, voor eene couitoisie, aen myne huysvrouwe, de somme
van sesse hondert guldenen eens, ende dat uytte gereetste penningen dier van de
aengenomen wercken sullen procederen; dies blyven tot gemeynen laste van my
ende de voors. Andries Colyns alle de schulden die wy bevonden sullen worden
schuldich te syn tot namen, hier ende elders ter saken van gecochten steen oft
anderssints onse compagnie rakende, waer van elck van ons gehouden sal syn te
betalen de gerechte helft. Actum t'Antwerpen den negensten July Ao XVIe
sessendertich ende toirconden dese by ons beyde onderteeckent, ter presentien van
den openbaren notaris ende getuygen de selve mede geteeckent hebbende.
ROBBERT DE NOLE ANDRIES COLYNS DE NOLE
het hantteecken † van ANTHONI REYNIERS als getuyge, ANDRIAEN DEL RONCHE.
Quod attestor G. LE ROUSSEAU, Notarius.
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Schilder- en beeldhouwkunst.
Schilderijen, teekeningen en beeldwerken van Noordbrabantsche
Kunstenaars, die in de laatste 25 jaren op tentoonstellingen en
veilingen in Nederland voorkwamen,(1)
door Ch.C.V. Verreyt.
Joseph August Knip.
GEBOREN te Tilburg 3 Augustus 1777, overleden te Berlicum 1 October 1847.
Hij was een leerling van zijn vader Nicolaas Frederik Knip; ging naar Parijs, waar
hij zeven jaren werkte en bezocht vervolgens Italië. In 1827 keerde hij in zijn
vaderland terug; hij had het ongeluk in 1832 geheel blind te worden. Er bestaan zeer
vele teekeningen van zijne hand. Wegens hun groot getal, waardoor ze niet uiteen
zijn te houden, zijn alléén die opgegeven met aanduiding der hoogte en breedte.
Italiaansch landschap. Op den voorgrond rechts

(1) Zie Dietsche Warande, bl. 455.
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eenige geiten tusschen geboomte op rotsen, van waar men in een dal een meer ziet,
dat verlicht wordt door de zon, die zich gedeeltelijk achter wolken verbergt. Op den
achtergrond hoog gebergte. P.H. 59, b. 47. H. Rochussen en P.F.v.d. Wallen. Rott.
1869. Aangekocht voor het Museum Boymans.
Hollandsch landschap met een boerenhuis. D.H. 62. b. 84. Wed. A.J.V.
Schaak-Winkler en G.J. Schouten. Amst. 1879.
Italiaansch landschap, op den voorgrond twee reizigers met beladen muilezels,
waarneven eene te paard zittende vrouw en twee honden. D.H. 61, b. 82. Veil. Lamme.
Rott. 1870, Jan.
Een boomrijk landschap. D.H. 55, b. 73. Veil. Roos. Amst. 1881, Sept.
Landschap met springfontein. D. Wed. M.C.J.J. Beerekamp-Schottelinck. Amst.
1879.
Italiaansch landschap; verandering van postpaarden. Aquarel. H. 49, b. 66. J.H.J.
Hoek. Amst. 1887.
Bergachtig landschap in Italië. Aquarel. H. 49, b. 66. Item.
Bergachtig landschap in Italië. Aquarel. H. 43, b. 58. Item.
Ingang van een bosch, in Italië, een watermolen op den voorgrond. Aquarel. H.
39, b. 54. Item.
Ruïne eener kerk in Italië. Aquarel. H. 35, b. 50. C. Ulrich. Rott. 1880.
Het kasteel Tronca bij Geneve. Aquarel. H. 33, b. 44. Item.
Een ruïne. Aquarel. H. 30, b. 45. Item.
Landschap in Italië. Dekverf. H. 55, b. 76. J.A. Meelboom v. Kockengen en Wed.
J. Roelofs. Amst. 1878.
Een stadsgezicht in Italië bij maneschijn. Item. H. 55, b. 76, Item.
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Hollandsch landschap. Item. H. 55, b. 76. Item.
Zwitsersch landschap. Item. H. 55, b. 76. Item.
Italiaansch landschap. Aquarel. H. 45, b. 61. Veil. Berkhout. Delft. 1893.

Marten Dirk Knip.
Geboren te Tilburg 30 December 1785, overleden te Vucht in 1845.
Hij was een broeder van bovengenoemde en als dezen een leerling van zijn vader.
Landschap. De watermolen te Sabina bij Rome. Aquarel. H. 42, b. 56. Met
naamteekening. C. Ulrich. Rott. 1880.
Bergachtig landschap. In kleuren, 2 stuks. G.H. Mol. Rott. 1891.

Henrietta Geertruida Knip.
Geboren te Tilburg 19 Juli 1783, overleden te Haarlem 29 Mei 1842.
Eene zuster der twee voorgaanden en mede leerling van haar vader; later volgde
zij de lessen van den vermaarden bloem- en fruitschilder Gerardus van Spaendonck
te Parijs.
Houtrijk landschap. D.H. 54, b. 72. Veil. v. Pappelendam. Amst. 1875.
Jachthonden. P.H. 32, b. 35. H.C. Vegtel en baron v. Isendoorn. Amst. 1879.
Landschap met koeien. D.H. 75, b. 104. Veil. v. Pappelendam. Amst. 1879, April.
Koeien in de weide. D.H. 64, b. 86. Item.
Eene jonge herderin met haar kudde. N. Wafelbakker en A.C. Kruseman. Amst.
1894.
Een staande en twee liggende honden op een
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paardedek. P.H. 44, b. 54. Veil. Roos. Amst. 1883. Jan.
Bouquet bloemen. Aquarel. H. de Kat v.O. en W. Barendrecht. Rott. 1867.
Gezicht in Italië. Aquarel. Met handteekening. H. 11, b. 9. C. Ulrich. Rott. 1880.
Eene ananas. Aquarel. P.v.d. Dussen v. Beeftingh. Rott. 1876.
Eenig jong rundvee bij een boerenwoning. Sapverf. Veil. Lamme. Rott. 1870, Jan.
Een landschap met drie paarden en twee liggende ezels. Item. Item.
Bergachtig landschap met kasteel. Dekverf. Veil. Oldenzeel. Rott. 1889.
Bergachtig landschap met een waterval. Item. Item.
Honden. In kleuren. G.H. Mol. Rott. 1891.

Thomas van Leent.
Geboren te Prinsenhage 6 December 1807, overleden te 's Hertogenbosch 12 Februari
1882.
Hij ontving zijne opleiding aan de Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende
Kunsten in laatstgenoemde plaats; aan welke inrichting hij van 1839 tot 1846 als
onderwijzer werkzaam was.
Hij schilderde niet onverdienstelijk binnenhuizen en kaarslichten, maar heeft,
gelijk hij mij verscheidene malen persoonlijk verzekerde, wegens zijne drukke
handelszaken, weinig kunnen voortbrengen.
Het avondgebed. In een binnenvertrek zijn vader moeder en drie kinderen geknield
voor een kruisbeeld, staande tusschen twee brandende kaarsen, geplaatst op een
tafeltje aan de rechterzijde der kamer. D.H. 24, b. 36. Zeer fraai lichteffect.
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Gebed voor het avondeten. Aan een tafel, waarop een koperen koffieketel, twee
kopjes, een brood, botervlootje en mes is geplaatst, zitten twee oude lieden, ieder
met een dampend bord pap voor zich, met gevouwen handen en gebogen hoofd te
bidden. Het vertrek wordt zeer fraai verlicht door een brandende lamp aan den zolder.
D.H. 24, b. 36. Beiden veiling Gomberts. Den Bosch 1875, April.
Huiselijk tafereel bij kaarslicht. P. Veil. v. Pappelendam. Amst. 1882, Jan.

Adriaan de Lelie.
Geboren te Tilburg 19 Mei 1755, overleden te Amsterdam 30 November 1820.
Leerling van Andreas Bernardus de Quertemont.
Hij vereenigde rijkdom, geestigheid en verscheidenheid van ordonnantie in zijne
belangrijke tafereelen, die met een breed en meesterlijk penseel zijn geschilderd.
Portret van een magistraatspersoon, in blauw met goud geborduurd costuum en
kanten jabot. D.H. 70, b. 52. Quarles van Ufford. Amst. 1885.
Portret zijner echtgenoote, in zwart zijden kleed, op het hoofd eene met bloemen
versierde muts. D. Dezelfde afmeting. Item.
Binnenvertrek met musiceerende lieden. P.H. 50, b. 45. Veil. Roos. Amst. 1879,
Nov.
Twee haringen op een schotel. D.H. 30, b. 40. J.v.d. Hoop. Rott. 1864.
Een oud man rookende een pijp. P.H. 48, b. 43. Veil. v. Pappelendam. Amst. 1882.
Terugkomst van de vischmarkt. Oud Hollandsch tafereel. Gem. A. de Lelie Ao
1795. P.H. 59, b. 48. Tent. Oude Meesters. Den Haag 1881.
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De oude muzikant. P. Ovaal, h. 27, b. 23. J.A. Meelboom v. Kockengen en Wed. J.
Roelofs. Amst. 1878.
Portret van Hendrik Constantijn Cras, hoogleeraar te Amsterdam. Gem. 1789.
Inwijding van het gebouw ‘Felix Meritis’ te Amsterdam, met eene redevoering
van prof. van Swinden. De voorgestelde personen zijn allen portretten naar het leven.
Geschilderd in 1788.
Beeldengalerij der maatschappij ‘Felix Meritis,’ met portretten der toenmalige
leden. Geschilderd in 1812.
Teekenschool der genoemde maatschappij, met portretten der toenmalige leden.
Vervaardigd in 1812.
Portret van Pieter Nieuwland, hoogleeraar. Geschilderd omstreeks 1780.
Portret van Bernardus de Bosch, kunstminnaar en makelaar te Amsterdam.
Geschilderd omstreeks 1800.
Bovenstaanden op de Hist. tent. Amst. 1876.
Eene boerenherberg. Binnenvertrek met eenige drinkende, rookende en dansende
lieden. P.H. 34, b. 52. Veil. Lamme. Rott. 1872, Maart.
Een boerenbinnenhuis. P.H. 62, b. 53. Veil. v. Baalen. Rott. 1863, Nov.
Portret van H.C. Kleine, oud-directeur der Eruditio-concerten te Rotterdam. D.H.
74, b. 50. J.A. de Graaff. Rott. 1893.
Grijsaard onderwijzende een jongen. Aquarel. W. Gruyter. Amst. 1879 en 1882.
Eene keuken gestoffeerd met drie personen, Aquarel. H. 34, b. 29. Herman ten
Kate. Amst. 1889.
De St. Willebrorduskerk, genoemd het Vrededuifje, bij hare stichting te Amsterdam
in 1795 Aquarel. Hist. tent. Amst. 1876.
Portret van den kunstenaar zelf. O.J. inkt. Item.
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Dirk van der Lisse.
Geboren te Breda. Hij was te Utrecht leerling van Cornelis van Poelenburg, wien hij
in zijn werk zeer nabijkwam. In 1644 werd hij lid van het schildersgilde in den Haag.
Hij behoorde tot eene aanzienlijke familie, en bekleedde te 's Gravenhage in 1660
het ambt van burgemeester. Den 31 Januari 1669 werd hij aldaar begraven.
Het prentenkabinet te Dresden bewaart honderden studies naar het naakt van zijne
hand.
Familiegroep. De vrouw, voorgesteld als Atalante, zit in een geel costuum links
in een landschap, achter haar twee nymphen en in de lucht een Cupido met een krans.
Voor haar staat Meleager in een rood jachtcostuum, den zwijnskop in de hand.
Gemerkt links beneden met het monogram: D.V.L. P.H. 27, b. 38, 5. Tent. Oude
Meesters. Utrecht 1894.
Familiegroep. In een heuvelachtig landschap ziet men rechts een echtpaar in
herdercostuum, de vrouw zittende, de man staande aan hare linkerzijde, voor hen
drie kinderen bij een bok, een vierde nadert van links; op den achtergrond herders
met hunne kudden. D.H. 109, b. 151. Item.

Jan van der Lijs.
Geboren te Breda in 1600, overleden te Rotterdam in 1657.
Leerling van Cornelis van Poelenburg te Utrecht.
Badende vrouwen. Aquarel. H. Houyet. Amst. 1875.
Landschap met eenige hengelaars en baders. Met de pen. Veil. de Visser. Den
Haag 1872, Maart.
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Louis de Moni.
Geboren te Breda in 1698, overleden te Leiden den 15 September 1771. Zijn eerste
leermeesters waren F. van Kessel en K.E. Biset, vervolgens kwam hij onder leiding
van Philip van Dijk; van 1721 tot 1725 was hij leerling der Haagsche Academie. Hij
schilderde ook portretten, doch hoofdzakelijk binnenhuizen, waaronder kaarslichten.
In 1725 werd hij ingeschreven in de Confrerie Pictura te 's Gravenhage en in 1729
op den studentenrol der Leidsche Hoogeschool.
Een echtpaar, gezeten in een tuin. Gem. L. de Moni 1726. D.H. 76, b. 63. Veil,
van Pappelendam. Amst. 1887, Dec.
Een bedelaar. Aquarel, h. 20,5 b. 16. C. Ulrich. Rott. 1880.
Een vrouwenhoofd. Zwart krijt, h. 14, b. 12. Item.
Een binnenhuis naar Gerard Dou. Zwart krijt. D. Vis Blokhuysen. Rott. 1872.

Petrus van Schendel.
Geboren te Ter Heyden (bij Breda) 21 April 1806, overleden te Brussel 28 December
1870.
Leerling van Mattheus Ignatius van Bree.
Als kaarslichtschilder verwierf hij zich vermaardheid. Zijne werken zijn zeer
gezocht en worden met goede prijzen betaald.
Vischmarkt te 's Gravenhage. Deze schilderij stelt de oude vischmarkt te 's
Gravenhage voor, waar eene vrouw kabeljauw te koop biedt, terwijl eene andere
vrouw visch schoon maakt; door eene slons fraai verlicht. De vrouw spreekt met een
boer,
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die zijne waren: bloemkool, wortelen enz., op eenen met twee honden bespannen
wagen gelegen, rondvent. Aan de rechter- en linkerzijde toeschouwers en lichten,
en verder in het verschiet meerdere menschen, die, even als geheel het tafereel, door
maanlicht worden beschenen. P.H. 85, b. 74.
Scheveningsche vischvrouw. Eene Scheveningsche vrouw met eene mand, waarin
een kabeljauw, op eene waarlijk tooverachtige wijze door eene brandende kaars
allerfraaist verlicht. P.H. 30, b. 23.
Kaarslicht. Eene vrouw groenten verkoopende aan eene Brabantsche dienstmaagd,
die een koperen emmer aan den arm draagt. Een man op den achtergrond, een hond
op den voorgrond en nog een kraampje in het verschiet. P.H. 65, b. 50.
Een riviergezicht bij maanlicht. P.H. 21, b. 28.
Kaarslicht. Op eene markt staat een man, vruchten en groenten te koop aanbiedende
aan eene bevallige vrouw, die een meisje aan hare hand heeft; op den achtergrond
eene vischvrouw met eene ben op het hoofd, alles door kaarslicht beschenen. Links
en rechts in het verschiet kraampjes, mede door kaarslicht, de achtergrond met masten
van schepen, door maanlicht beschenen. Geschilderd in 1869. P.H. 72, b. 56,5. Bij
deze schilderij behooren een fraaie schets en uitgebreide perspectivische berekeningen
van den schilder.
Kaarslicht. Eene kaars beschijnt eene vrouw, bezig zijnde een eendvogel schoon
te maken, terwijl een tweede vogel op den grond ligt. P.H. 23, b. 26.
Twee schoorsteenstukjes. Beide stellen gezichten voor bij het intreden van Den
Haag, van den kant van den spoortrein, bij maneschijn. D.H. 35, b. 90. Bovenstaanden
van L.V. Ledeboer Bzn.
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De beschrijving dezer schilderijen is ontleend aan den particulieren catalogus der
verzameling L.V. Ledeboer. Bzn. te Rotterdam; aldaar verkocht in 1893.
De groentenkoopman. Hij staat op zijn wagen geleund, terwijl hij met eene
dienstmeid praat. Beide personen zijn hel verlicht door eene lamp, die op den wagen
is geplaatst.
Op den achtergrond eene stad door de maan beschenen. P.H. 62, b. 50. Gem. 1843.
Verkocht voor 780 gulden.
Het gesprek over den koop van een kwartiertje appelen. Vlaamsch binnenvertrek,
met lichteffect. P.H. 35, b. 42. Verkocht voor 510 gulden.
Beiden van S.v. Walchren van Wadenoyen. Den Haag 1875.
De dood van den H. Hieronymus. De heilige is omringd van zijne vrienden,
religieusen en heilige vrouwen. Zijne ziel wordt door engelen ten hemel gedragen.
Lichteffect. P.H. 77, b. 64. A.v. Walchren en D.v. Lokhorst. Amst. 1893.
Een koopman in wild met zijn kraampje op de markt eener stad. Kaarslicht. P.H.
38, b. 32. Wed. A.L. Braskamp. Amst. 1894.
Eene oude abdis bidt haar rozenkrans, bij het schijnsel van een nachtlichtje. P.H.
38, b. 32. C. Giethoorn en L. Schulman. Amst. 1895.
Gezicht in het atelier van een schilder. P.H. 47, b. 60. Wed. A.J.v. Schaak-Winkler
en G. Schouten, Amst. 1879.
De kleine plaaggeest. Twee figuren met lichteffect. P.H. 25, b. 22. Item.
Het avondmaal. In een binnenvertrek zitten eenige mannen en vrouwen aan eene
gedekte tafel,
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in het midden zit een oud man een pijp te rooken, terwijl een boerenvrouw op de
gezondheid van een jeugdig paar drinkt; op den voorgrond een jongen die een ijzeren
pot zit uit te schrapen, alles door eene op tafel staande lamp verlicht. D.H. 47, b. 56.
P. Plemp. Rott. 1892.
Deze schilderij was vroeger in de verzameling van T.J. van Outeren te Arnhem
en werd verkocht te Amsterdam in 1881.
Gezicht op een marktplein, waarop eenige uitstallingen. met kaars- en lamplicht.
P.H. 30, b. 29. Item.
Binnenhuis met figuren, bij lamplicht. D.H. 52, b. 60.
Een slapend jong meisje. P.H. 12, b. 15. Beiden van E.M. Dusseldorp. Amst. 1883.
Eene dienstmeid in onderhandeling met een man, gezeten op den voorgrond van
eene markt eener Hollandsche stad, over den prijs van een zalm, met kaarsverlichting.
P.H. 42, b. 36. T.J.v. Outeren. Amst. 1881.
Na den maaltijd. Binnenvertrek met figuren, bij lamplicht. Gem. 1830. H. 27, b.
35. J. Roelofs Thijsen Amst. 1883.
De verrukking van den H. Hieronymus. P.H. 106, b. 85.
Eene kloosteroverste (abdis). D.H. 86, b. 67. Ovaal.
Eene vischmarkt met lampverlichting. P.H. 31, b. 27.
Eene groentenvrouw. D.H. 31, b. 19.
Deze vier veiling v. Pappelendam en Schouten. Amst. 1875.
Gezicht op eene markt verlicht door de maan. Een man, te midden van vruchten,
groenten, wild en gevogelte, schijnt een jong meisje, die met haar rechterarm op eene
mand met kool leunt, appelen
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te verkoopen. Achter hen eene boerin met een breedgeranden hoed op het hoofd.
Deze groep wordt verlicht door eene kaars. Daarachter verscheidene kramen, verlicht
door kaarsen, omringd van koopers en kijkers. Op den achtergrond een groot gebouw
en andere huizen. P.H. 73, b. 67. C. Rueb. Rott. 1866.
De wildstrooper. P.H. 68, b. 85. H. Koekkoek Jr. Amst. 1882.
Dit schilderij wordt gehouden voor het meesterstuk van den schilder en kwam uit
zijne nalatenschap te Brussel in 1871.
Jonge vrouw zet eene brandende kaars in een lantaarn. P.H. 24 b, 30 Veil. de
Visser, Den Haag, 1869, Sept.
Eene koopvrouw in groenten, met lamplicht. P.H. 32, b. 26.
De kunstenaar. P.H. 10, b. 15. Beiden veil. v. Pappelendam en Schouten. Amst.
1875.
Gezicht in eene dorpsherberg, gestoffeerd met een twaaftal figuren. Lichteffect.
P.H. 45, b. 57. G. Duuring. Amst. 1883.
Jongens en meisjes beschenen door het licht van een lantaarn. P.H. 17, b. 14, H.
Koekkoek, Jr. Rott. 1883.
Binnenvertrek met twee kaartspelende oude lieden, bij lamplicht. P.H. 22, b. 33.
Veil. Schwaebe, Rott. 1874, Maart.
Binnenvertrek met een man gezeten voor het haardvuur, rookende een pijp. P.H.
23, b. 19. C.P. Daames. Den Haag, 1877.
Afbeelding van een hevigen brand op de Hoogstraat te Rotterdam. D.H. 70, b. 80.
S.M.C. Schottelinck, Wed. J.J. Beerekamp. Amst. 1879.
Eene brandende stad bij maanlicht. P.H. 28,
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b. 40. J.A. Meelboom v. Kockengen en Wed. J. Roelofs. Amst. 1878.
Meisje bij kaarslicht. Gem. Schendel. Veil. schild. Amst. 1882, Mei.
Groentemarkt bij kaarslicht. Gem. Schendel. Item,
De rookers, met lichteffect, P.H. 14, b. 12. Veil. de Visser. Den Haag 1873, Nov.
St.-Franciscus in geestvervoering. Met uitmuntend lichteffect. P.H. 107, b. 85.
Veil. v. Baalen. Rott. 1863.
Eene dorpsapotheek bij kaarslicht. D.H. 37, b. 32. Veil. Roos Amst. 1884, Jan.
Eene keukemeid bezig met vaatwerk te wasschen in eene keuken, bij kaarslicht.
P. 17 b. 11,5. Veil. Lamme. Rott. 1870.
Gezicht in Zwitserland. D.H. 104, b. 99. Veil, Roos. Amst. 1885.
Riviergezicht bij maanlicht. D, H. 104, b. 99. Item.
Een vogelmarkt met figuren bij lamplicht. P.H. 31, b. 25. F.A. Molijn. Rott. 1890.
Binnenhuis met figuren bij kaarslicht. P.H. 33, b. 26. A. Pleysier. Amst. 1880.
Een vogelkoopman P.H. 26, b. 29. Veil. Oldenzeel. Rott. 1881, Oct.
De koopman in groenten, met kaars- en maanverlichting. P.H. 58, b. 72. Graaf
Rasponi. Amst. 1883.
Een meisje, een muziekblad lezende bij lamplicht. Zwart en wit krijt. C. Kramm.
Utrecht. 1875.
Buste van een grijsaard. Met potlood. W.Th.v. Griethuysen. Rott. 1887.
Buste van een landbouwer. Met de pen. Item.
De rabijn naar Rembrandt. Rood krijt. Veil. Oldenzeel. Rott. 1881, Dec.
Mansbuste. Zwart, wit en rood krijt. G. Duuring. Amst. 1883.
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Antonius Godefridus Schull.
Geboren te 's Hertogenbosch 24 Augustus 1819, aldaar overleden 9 Maart 1896. Hij
ontving zijne opleiding aan de Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten
in zijne geboorteplaats en was daaraan meer dan eene halve eeuw als leeraar
werkzaam, mitsgaders bijna eene kwart eeuw aan de Rijkskweekschool voor
Onderwijzers aldaar.
Rustend jager. Op eene bank voor eene boerenherberg, zit een jager zijne pijp te
stoppen, terwijl eene boeredochter hem een glas bier geeft, waarnaar eene oude vrouw
staat te kijken. D.H. 58, b. 48. P. Plemp. Rott. 1892.

Cornelis van Spaendonck.
Geboren te Tilburg 7 December 1756, overleden te Parijs Januari 1840.
Hoewel hij zijn broeder Gerardus (die volgt) in het schilderen van bloemen en
fruiten niet evenaarde, bezat hij toch ook een uitmuntend talent, dat hij vooral voor
de porceleinfabriek te Sèvres besteedde.
Bloemen in een glas water. P.H. 27, b. 20. H. Rochussen en F.v.d. Wallen. Rott.
1869.
Eene mand met bloemen P.H. 27, b. 20. Item,
Bloemen. D.H. 52, b. 41. Veil. v. Pappelendam. Amst. 1875, Mei.
Perziken, druiven, enz. op eene marmeren plint. D.H. 48, b. 63. Item.
Rozen. Aquarel. Veil. Visser. Den Haag 1868, Dec.

Gerardus van Spaendonck.
Geboren te Tilburg 22 Maart 1746, overleden te Parijs, 13 Mei 1822, als professor
in de inconogra-
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phie, lid van het Nationaal-Instituut en ridder van het Legioen van eer; alle welke
onderscheidingen hij zich door de meesterlijke behandeling van het penseel verwierf.
Perziken, druiven, aardbeziën en een paar meloenen op eene grijs marmeren plint.
P.H. 24, b. 37. J. Bolsius. Den Bosch 1874.
Bloemen. Aquarel.
Bloemen. Zwart krijt.
Bloemen. Aquarel. Gem. 1784. Ovaal. Deze drie van J.Z. Mazel. Den Haag 1885.

Theodorus van Tulden.
Geboren te 's Hertogenbosch en gedoopt in de St.-Janskerk aldaar 9 Augustus 1606,
overleden in zijne geboorteplaats omstreeks 1676.
Blijkens het register van het Antwerpsche St.-Lucasgilde werd hij in 1621/22
ingeschreven als leerling van Abraham Blijenberch, welke meester hij spoedig verliet
om zijne studiën te gaan voltooien bij den prins der Vlaamsche Schilderschool, Petrus
Paulus Rubens.
In 1626/27 werd hij bij gemeld gilde toegelaten als meester en bekleedde ervan
in 1638/39 het dekenschap.
Later vestigde hij zich weder in zijne geboorteplaats.
Hij heeft vele platen, waaronder naar zijne eigen schilderijen, gegraveerd.
Mansportret. Gem. T. van Tulden Ao 1660. P.H. 76, b. 62. H. Lamberts. Amst.
1879.
Vrouweportret. Gemerkt als vorig en dezelfde afmeting. Item.
Salomons eerste rechtspraak. P.H. 90, b. 130. (Toegeschreven). Veil. Oldenzeel.
Rott. 1890, Mei.
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Een jong meisje met een korf vruchten in de linkerhand. D.H. 60, b. 48. Veil. v.
Balen. Rott. 1870.
Mythologische voorstelling. D.H. 94 b. 120. P.C. Nahuys-Hodson. Amst. 1883.
Portret van aartshertog Albertus van Oostenrijk. Met de pen op perkament. Veil.
de Visser. Den Haag, 1872.
Intrede van den kardinaal Infant Ferdinand van Oostenrijk te Antwerpen op den
5 Mei 1635. Zwart krijt. H. 31.5, b. 35.5. C. Schöffer. Amst. 1893.
Zinnebeeldige voorstelling met de beeltenis van prins Ferdinand voornoemd,
vergezeld van de Wijsheid en de Godsdienst.
Origineele teekening voor de gravure van Scheltus à Bolswert in ‘Pompa introïtus
Ferdinandi Austriaci, Hispaniarum Infantis etc. in urbem Antverpiam,’ 1641.
Studiekop. Zwart krijt. P.v.d. Dussen v. Beeftingh. Rott. 1876.
Een eerepoort of zegeboog. Met de pen en O.J. inkt. Veil. Amst. 1883.
Koning Philips II in gebed. De koning op het terras van zijn paleis geknield, ziet
naar eene verschijning aan de lucht. Bij hem zijn geknield zijne gemalin en zijne
dochter Isabella Clara Eugenia met haar gemaal Albertus van Oostenrijk. Op den
achtergrond een landschap. O.J. inkt, bijgewerkt met wit, op blauw papier. H. 28.5,
b. 36. J.H. Cremer. Amst. 1886.

Hendrik Turken.
Geboren te Eindhoven 10 December 1791. Van 6 Juni 1820 tot 1 October 1825 was
hij directeur der Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten te 's
Hertogenbosch.
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Eene dame haar papegaai voedende. P.H. 33, b. 26. J.A. Meelboom van Kockengen
en wed. J. Roelofs. Amst. 1878.
Eene kaartlegster. P. Wed. J.J. Beerekamp-Schottelinck. Amst. 1879.
De liefdesverklaring. P.H. 60, b. 46. Veil. Oldenzeel. Rott. 1882.
Eene dame en hare dienstmaagd in een binnenvertrek. P.H. 53, b. 44. Veil. Roos.
Amst. 1879, Nov.
Eene jonge moeder met twee kinderen. P.H. 53, b. 44. Veil. de Visser. Den Haag
1871, Sept.

Johannes Antonius van der Ven.
Geboren te 's Hertogenbosch in 1800, overleden te Mortel bij Gemert 12 Juli 1866.
De beroemde beeldhouwer werd 21 Juni 1858 benoemd tot directeur der
Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten in zijne geboorteplaats,
waarvan hij bij hare stichting in 1812 een der eerste leerlingen was.
Koning Willem III. Buste in wit marmer.
Door prins Frederik der Nederlanden in 1856 aan het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs te 's Gravenhage ten geschenke gegeven.
Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik prins van Oranje, oudste zoon
van vorige, als negenjarig kind. Borstbeeld in wit marmer. Gem. V.d. Ven. 1849. H.
53.
Prins Willem Frederik Maurits Alexander Hendrik Karel, tweede zoon van
eerstgenoemde, als zesjarig kind. Borstbeeld in wit marmer. Gem. V.d. Ven. 1849.
H. 47.
Bovenstaanden op de Tent. Huis Oranje-Nassau Den Haag 1880.
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Koningin Sophia, gemalin van koning Willem III. Buste in marmer. H. 75. C.
Giethoorn en L. Schulman. Amst. 1895.
Theodorus Victor van Berckel, vermaard medailleur, † 1808. Buste in marmer.
H. 58. Item.
H. Johannes. Buste in marmer. H. 64. Wed. A. Borgholtz en L.G. Oostveen. Amst.
1896.
De Hoop. Buste in marmer. H. 64. Item.
Dr. Cornelis Rudolf Hermans, rector van het Gymnasium te 's Hertogenbosch en
bekend Oudheidkundige, † 1869. Basrelief. Tent. Kempen- en Peelland. Eindhoven
1893.

Johannes Gijsebert Vogel.
Geboren te Hooge-Zwaluwe 25 Juni 1828. Leerling van Andreas Schelfhout.
Zomerlandschap. Op den voorgrond een molen. P.H. 16, b. 22. W.J.V. Heun, Den
Haag, 1884.
Winterlandschap. P.H. 23, b. 28. Veil. de Visser. Den Haag 1871, Mei.
Gezicht in een bosch met een kalf, waarvan men alleen den kop ziet. P.H. 35, b.
29. Item.
Een herder met eene kudde schapen op de heide. P.H. 21, b. 32. J.C.v.
Pappelendam. Amst. 1884.
Hollandsch landschap. Tent. Rotterdam 1882. Geprijst 1200 gulden.
Gezicht op de duinen. De koeien geschilderd door J.H.L. de Haas. D.H. 65, b.
110. Veil. Oldenzeel, Rott. 1881.
Rotsachtig landschap. P.H. 21, b. 32. Item.
Heidelandschap. Gem. 1853. P.H. 26, b. 36. A. Schelfhout. Den Haag 1870.
Duinlandschap. P.H. 21, b. 31. G.P. Reeser. Den Haag 1877. Verkocht voor 20
gulden.
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Eene rivier. Kalmte voor den storm.
Een stadsgezicht. Beiden Internat. tent. Amst. 1883.
Zwitsersch landschap, de bergen bedekt met sneeuw. P.H. 21, b. 31. Veil. de
Visser. Den Haag 1876, April.
Tot wederziens.
Heide.
Gezicht op Dekkersduin bij opkomend onweêr.
Gezicht van den Zijpenberg bij Arnhem. Deze vier Tent. Den Haag 1870.
Heide. Eene golvende vlakte hier en daar beplant met dennen en kreupelhout, met
eene grazende kudde schapen, bij ondergaande zon. D.H. 53. b. 81. J. Braet v.
Uberfelt. Amst. 1895.
Boschrijk landschap, gestoffeerd met eene vrouw. P.H. 22, b. 20. C.P. Daames.
Den Haag 1877.
Regendag. Geprijst 250 gulden.
Heide. Geprijst 1600 gulden. Beiden Tent. Den Haag 1890.
Gezicht op den Grindelwald. Rots- en bergachtig landschap in Zwitserland. Sepia.
H. 26, b. 36. H. Ten Cate. Amst. 1889.
Landschap met dennen. Sepia. H. 36, b. 28. Bosboom-Toussaint. Den Haag 1893.
Landschap. Aquarel. H. 27, b. 44.
Heide met kudde. Aquarel. H. 34, b. 51. Beiden P. Verloren v. Themaat. Amst.
1881.
Passage de la Tête Noire in Zwitserland. Sepia. Tent. Den Haag 1870.
Landschap. Tent. Den Haag 1888.
Winter. Een weg, bedekt met sneeuw, leidt over een met kreupelhout beplant
golvend terrein, links en rechts eenige berkenboomen. Aquarel. H. 73, b. 51.
Eene vallei tusschen hoog gebergte. Sepia. H.
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59, b. 41. Beiden Wed. P. Valter en F.W. Busch. Amst. 1892.

Johannes Vollevens.
Geboren te Geertruidenberg in 1649. Leerling van Nicolaas Maas en Jan de Baan.
Hij was een verdienstelijk portretschilder en mede-bestuurder van het Haagsche St.
Lucasgilde, waar hij stierf in 1728 in den ouderdom van 79 jaren en 3 maanden.
Zijn zoon Jan, geboren in laatstgemelde plaats in Februari 1685, overleden 16
Maart 1759 en aldaar begraven in de Kloosterkerk, was ook een gezocht portrettist.
Portret eener oude dame, met kind, ten voeten uit. D.H. 78, b. 63. Tent. Oude
Meesters. Amst. 1872.
Portret van een krijgsoverste. Hij is geharnast en zijn borst versierd met eene
gouden medaille, hangende aan een oranje lint; de rechterhand houdt een degen met
verguld gevest. D.H. 73, b. 60. J. Bolsius. Den Bosch 1874.
Mansportret in harnas. Gem. 1694. D.H. 52, b. 41. Tent. Oude Meesters. Den Haag
1881.
Portret van Adriana Sophia van Raesfelt, vrouwe van Obdam. Gem. Jan Vollevens.
D.
Portret van Catharina Lucretia Sabé, dochter van Pieter en Lucretia van Hardenberg.
Gem. Jan Vollevens. D. Tent. Overijssel. Zwolle 1882.
Portret van een krijgsman in harnas, staande in een boomrijk landschap; naast hem
een jachthond en zijn gepluimden helm. D.H. 130, b. 114. Veil. Roos. Amst. 1895,
Nov.
Portret eener bejaarde dame, in blauw zijden kleed. Veil. de Visser. Den Haag,
1873, Aug.
Portret van Christina Stapel, oud 71 jaar en

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

578
Reinier Stapel, oud 5 jaar. Gem. 1690. Hist. tent. Amst. 1876.

Pieter van of van der Willigen.
Geboren te Bergen-op-Zoom omstreeks 1607.
Omtrent zijn leven is weinig bekend.
Zijne schilderijen komen zeer zeldzaam voor.
Stilleven. Op eene tafel, gedekt met rood kleed, ligt een groot boek, gebonden in
perkamenten band, op welks rug is geschreven ‘Biblia’. Op dit boek staat een
doodshoofd; verder ziet men op tafel eene viool met strijkstok, een masker, twee
degens, een bouquet bloemen in een glas, een opengeslagen muziekboek, een wijnkan
met twee glazen en een pistool. Achter de tafel hangt een groen gordijn. Gem. P.v.
Willige. (Moeilijk leesbaar) P.H. 30, b. 44. Beschadigd. Seg. Fick. Oosterhout 1881.
Boomrijk landschap, met boerenwoning en figuren. P.H. 47, b. 63. Veil. Oldenzeel.
Rott. 1886, Maart.
‘Belangrijke schilderij. Zeer goed geconserveerd.’
Portret van den admiraal Michiel Adriaanszn. de Ruyter. Gem. 1668.
Portret van Anna van Gelder, derde echtgenoote van den vermaarden admiraal
voornoemd, geb. 1614, overl. in Febr. 1687. Gem. 1668.
Portret van Thomas Pots, oud 43 jaar, predikant te Vlissingen, man van Alida de
Ruyter, tweede dochter van den admiraal, gehuwd 28 Mei 1667. Gem. 1661.
Deze drie portretten van het penseel van HENDRIK BERCKMAN zijn vergeten op
blz. 462. Ze waren ingezonden op de Hist. tent. Amst. 1876.
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Dichtkunst letteren.
Nachtegalenzang
door Hilda Ram.
GIJ menschen, die langs den straatweg gaat,
Den breeden weg, vol drukte en gestommel,
Waar zelden in 't hout al een vinkje slaat
En der merel gefluit verdooft in gedommel,
Peinst niet, dat ge ooit genieten mocht
De zoete muziek der gevleugelde koren;
Dat lieflijk gekweel, waar 't harte van pocht,
Het ginge in het luide rumoer verloren.
Neen, neen, wien God het vermogen gaf
Der innige, heilige kunstvervoering,
Die zingt niet, waar geblaat en geblaf
En gemeen gedruisch zou smoren de ontroering;
Die zingt, diep, diep in het plechtige woud;
In den tempel der eenzaamheid, der stilte,
Waar zelfs de bladeren zwijgen, en 't hout
Niet ritselen durft in der aandacht kilte.
- Het is maar voor zijn Schepper alleen,
Dat de nachtegaal zijn betoovrende klanken
Uitstort in dat zielsverrukkend geween
Vol snikken en juichen, vol smeeken en danken.
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Komt mede, komt langs het kronkelig pad...
De zon in heur purpren gewaad zinkt lager,
De boomen droomen, er roert geen blad,
Het beekje sluipt al trager en trager...
Komt mede, komt! Treedt licht en zacht:
't Waar zonde een slapende bloemken te knakken;
- Behoedzaam treedt, waar 't floers der nacht
Met dons omsluiert de hangende takken:
Daar rijst de maan met heur zilveren licht;
Schuw dwaalt ze en spookt om de rijzige stammen,
Door 't sombere loover boort heur schicht,
Tot hij brekend stuit op den grond, den klammen.
Hoort! Hoort dien toon, die siddert en beeft,
Dien aanhef vuriger zielebede,
Die, wankend nog, naar vastheid streeft,
Naar zekerheid en volheid mede...
Hoort, hoe, gelijk op een fulpen draad
Die notenpeerlen zijn aangeregen;
Melodisch dalen ze in slepende maat,
Waar flus ze joelend zijn opgestegen!
Hoort, hoort de toonschaal zinken in mol,
Hoort treurigheid den jubel vervangen;
- Of plots een hart, dat van weelde zwol,
In 't harnas der vrees zich voelde prangen!
Hoort, hoort die klachten, der ziel ontscheurd,
Dat diepe verzuchten, dat boezemhijgen,
De geheime hoop, die een troostwoord neurt,
Den weemoed, die versaagt en wil zwijgen.
Maar neen, het sterft niet treurig uit,
Dat lied der begeestring, der zielsverrukking;
Het verheft zich opnieuw, weer schatert het luid Nog inniger 't heil na de onderdrukking!
Hoort, hoort dien vervoerenden wellustkreet,
Dat galmend geschal, dat stijgt ten hoogen:
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Verwonnen, veroverd is smart en leed,
Hun plettrende druk is de ziel onttogen.
Omhoog, omhoog, tot Hem, die beval,
Dat geest en stof versmelte in de zinnen;
Wiens adem blies en het gansch heelal
Vervulde met machtig, krachtig beminnen!
Zoodat elk wezen het andere werd
Tot steun en hulp, tot genot en voldoening;
Die de stof doet spreken tot 's menschen hert;
Die, tusschen het hoogste en het laagste, verzoening
En samenwerking en liefde sticht;
Die den geest door 't onbedachtelijk joelen
Eens vogels vervult met zegen en licht,
Verzaadt met denken, en droomen, en voelen.
Gij, menschen, die langs den straatweg gaat,
Den breeden, woeligen weg van het leven,
Die nimmer een stonde te denken staat,
Waarheen ge u spoedt in uw rustloos streven,
- Slaat, menschen, somwijlen een zijpad in,
Opdat ge toch ook eens moget genieten
Verhevener heil, dat meer dan den zin,
Dat de ziel van geluk doet overvlieten.
21en Mei 1896.
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J.-A. van Droogenbroeck.
ER is overvloed aan nieuwe dichtbundels: Eerste gedichten. Dichtbloemen,
Lentebloemen, Lenterozen, Liefdezuchten, Opgang, Bloei en hoe zij al verder mogen
heeten, bladzijden welke zich gaarne alle, niet zonder reden, Vergeet-mijnietjes
zouden willen noemen, zoo spoedig verliest men den indruk ervan uit het geheugen.
Die verzamelingen zijn te vergelijken bij vele werken onzer jonge schilders, die,
door de uitdrukkingen plein-air, symbolisme, impressionnisme, hun gebrek aan
gedachte, hunne gebrekkige teekening, en valschheid van koloriet zoeken te dekken.
Dergelijke kunstenaars van het woord of het penseel schetsen snel, met of zonder
invallende gedachte, weinig of niet naar de natuur. Doch in plaats van hun schets in
hunne werkplaats behoorlijk te voltooien, bieden zij die, in al hare onvolkomenheid,
onder eenen aanmatigenden titel den koopers op de tentoonstelling, of anders op de
boekenmarkt aan.
Voorzeker de kunst begint niet met het heldendicht van de eene, of met een
zeegezicht van Gudin of Achenbach aan de andere zijde; een enkele versregel, een
enkele streep kan menigmaal meer
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dichterlijke waarde bezitten dan een geheele Abraham de Aartsvader, of twaalf meters
doek van van Bree.
Terecht zegt Bilderdijk, dat het moeilijker valt eene korte ballade te schrijven, een
‘schildering los van trek en vlak van koloriet,’ dan op ‘Thespis' brozen te stappen,’
of ‘Herkules ten hemel na te rennen.’
Om alle deze redenen is het een weldoend gevoel eenen dichter te bespreken, die,
zoowel door adel van gedachte, door practische wijsheid, door gezond en diep gevoel,
als door eene rustige, ernstige, nauwkeurige behandeling en afwerking der gekozen
stof, uitmunt boven vele andere dichters van onzen tijd.
Daar overigens, door onzen vriend en medeacademielid eerw. kan. S. Daems het
leven en streven van bovengenoemden dichter en taalgeleerde, eveneens werkend
lid der koninklijke vlaamsche academie, reeds uitvoerig en naar waarheid is
behandeld, zoo willen wij daarvan een tal van plaatsen in de volgende bladzijden
overnemen, om het beeld van dichter van Droogenbroeck te schetsen. Al is 't er ver af, dat van Droogenbroeck en Jan Ferguut onbekenden zouden zijn
in de naamrol van het vlaamsche lettergild, toch staat het voor mij vast, dat - waar
er zoo menige andere op alle tonen worden rondgebazuind - die beide namen naar
de maat hunner verdiensten al te weinig lof erlangen.
Zoo gaat het; en ook hier is het eens te meer waarheid, dat de echte verdienste
zedig is. Hare faam groeit langzaam; maar ook ze is durend. Als een groot deel der
nu hoog opgehemelde schrijvers gansch zal vergeten zijn, zal - en er hoeft geen
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geest van profetie om het te zeggen - de geschiedschrijver der Nederlandsche
letterkunde aanboeken, dat de dichter Jan Ferguut en de taalkenner van Droogenbroeck
in hunnen tijd aan de spits stonden van de vlaamsche schrijversschaar.
Dat nu Jan Ferguut en van Droogenbroeck altijd een en denzelfden rok aanschieten,
op een en denzelfden stoel zitten, met een en dezelfde vork eten, en wat des al meer,
is, bij al wie ietwat van onze letterkunde weet, zoo overbekend, dat vast daarvan
geen verder gewag hoeft gemaakt.
‘Dit pseudoniem (Jan Ferguut)’, schrijft V.A. dela Montagne in zijne Vlaamsche
Pseudoniemen, bl. 52, ‘heeft zijne geschiedenis.’ Op de banken der normaalschool
reeds koesterde van Droogenbroeck een groote voorliefde - die hem steeds bijgebleven
is - voor onze middeneeuwsche letterkunde. De Ferguut(1) berustte in de bibliotheek
van het gesticht, en het beheer van den boekenschat was opgedragen aan een der
professors, leeraar in de aardrijkskunde. Toen de jonge student met zijn bescheiden
verzoek om het middeneeuwsch gedicht voor den dag kwam, viel de oude Cerberus
als ware 't uit de wolken en weigerde volstrekt: het boek was, volgens hem, gansch
niet geschikt voor jonge lieden. - Had nu de vraag om een boek, waarom normalisten
zich doorgaans weinig bekommeren, 's mans aandacht op den jongen leerlustige
getrokken, zeker is 't dat, in de eerstvolgende aard-

(1) Ferguut, ridderroman uit den fabelkring van de Ronde tafel, eerst uitgegeven door L.G.
Visscher. - Utrecht, Robert Natan, 1838. Later, uit de nalatenschap van Eelcoo Verwijs, uitg.
door J. Verdam. Groningen, 1882.
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rijkskundige les, van Droogenbroeck opgeroepen werd om zijn kundigheden in het
vak te openbaren. De arme jongen die evenals in den roman van Guillaume li Clere,
en evenals Persival meer genie dan schoolsche kunde bezat, stond deerlijk verlegen;
steden, landen, stroomen, bergketens, 't dwarrelde hem alles verward voor den geest,
maar geen woord kende hij meer van de opgegeven les. ‘En zoo,’ doceerde de
professor, ‘vindt men geen tijd om de lessen te bestudeeren, maar tijd om den Ferguut
te lezen zou men vinden.’ - De verlegen houding van den schuldige, de vreemde
klank van den middeneeuwschen titel, maakten den spotlust der normalisten gaande,
en voortaan heette van Droogenbroeck in het gesticht ‘Jan Ferguut’.
van Droogenbroeck zag het eerste daglicht te St-Amands, waar zijn oom het ambt
waarnam van onderwijzer. Hij zelf, opgeleid in 's rijks kweekschool voor onderwijzers
te Lier, was verscheidene jaren in bediening aan de gemeenteschool van Schaarbeek.
Eveneens was hij leeraar bij de muziekschool van St-Joost-ten-Oode; tot dat hij
eindelijk eene plaats aanvaardde bij het zoogenoemde ‘Vlaamsch bureel’ in het
ministerie van binnenlandsche zaken, en vóór eenige jaren, als opvolger van den
heer Delcroix, afdeelingsoverste werd in het ministerie van binnenlandsche zaken
en openbaar onderwijs, algemeen beheer van hooger onderwijs, wetenschappen en
letteren. Het Ridderkruis van de Leopoldsorde zou weldra van Droogenbroeck's
verdienste nog duidelijker kenteekenen.
Tusschen al de ambtsbezigheden in een uiterst bedrijvig leven, vond zijn
onvermoeibare geest nog vrije stonden genoeg, niet alleen om door diepe studie van
vaderlandsche en vreemde letterkunde zijne eigene ontwikkeling tot een verbazenden
graad
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door te drijven, maar tevens, om zijnen stamgenooten tal van welgerijpte vruchten
mede te deelen.
Op zuiver taalkundig gebied leverde hij het alleszins degelijk Woordenboek, dat
- naar zijn uitgever - den naam draagt van Callewaert's Woordenboek, een gewrocht
dat zegevierend de proef uitstaat eener vergelijking met verschillende andere werken
van dit slach, al zijn deze soms veel lijviger. Eveneens was hij de groote werker in
het Zakwoordenboek van denzelfden uitgever.
Wat de didaktiek der poëzie aangaat, bearbeidde hij een Rijmwoordenboek, dat
een rijk aantal bevat van rijmreeksen, waarvan niet eene in de vroegere soortgelijke
verzamelingen was te vinden. Verder schreef hij een Algemeen overzicht der in het
Nederlandsch mogelijke versmaten (1874), en in 1886 bekroonde de koninklijke
academie van Brussel zijne meesterlijke Verhandeling over de toepassing van het
Grieksch en Latijnsch metrum op de Nederlandsche poëzij.
't Bleef echter niet bij louter didaktiek. En was hij hierin veeleischend en streng,
zoo bleek het, uit zijne eigene dichtproeven, dat hij die niet minder - zoo al niet meer
- voor zich zelven wilde zijn dan voor anderen. Zoo wrocht hij vooreerst zijne
kunstvolle Makamen en Ghazelen, Proeven van Oostersche poëzie (waarvan reeds
de 3e vermeerderde druk) die in 1866 te Gent verschenen, en waarvan thans, bij den
heer De Seyn-Verhougstraete, te Roeselaere, een nieuwe druk het licht ziet, in eene
dier prachtuitgaven, zooals ons die nijverige uitgever gewoon is te bezorgen. Het
volgende jaar werd zijne Ondine (een opera van Lortzing) opgevoerd. Ten jare 1873
bekroonde de koninklijke academie van Brussel zijne gloedvolle cantate Torquato
Tasso's dood. En in datzelfde jaar verscheen zijn bundel gedichten voor
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de jeugd, die onder den titel van Dit zijn zonnestralen, niet alleen bij de jongeren
van dagen in het vlaamsche land welkom was, maar waarin ook de ouderen het
veelzijdig talent bewonderen van den begaafden dichter, die zijne liederen in even
gekuischte als zangerige en steeds toch kinderlijke taal wist uit te galmen.
Tevens leverde van Droogenbroeck, nu eens onder zijn eigen naam, dan weer
onder zijnen deknaam van Ferguut, soms ook wel - denken wij - gansch naamloos,
eene menigte van artikelen aan verschillende tijdschriften van Noord- en
Zuid-Nederland, als daar zijn: De Toekomst, De Kunstbode, Noord en Zuid, enz.; en
bij name was hij sedert jaren een trouw vriend en medewerker van De Vlaamsche
School.(1)
Een zoo veelzijdig talent had zijne plaats op voorhand in de koninklijke vlaamsche
academie, waarin hij van 't eerste jaar haars bestaan af zetelde.
‘Zoo spreekt Jan Ferguut, die zijne edele moedertaal en den ouden kunstroem zijns
stammes liefheeft:
De zucht naar taalkennis - en de haat veur taalschennis, - dreef mij steeds
naar verstandigen - en weg van onhandigen; - want ik bemin het Dietsch
om zijne waardigheid; - Dietsch te spreken met vaardigheid - en aardigheid,
- is mijne eenigste hoovaardigheid. - Mijn vriend is hij, die het recht
spreekt; - mijn vijand, die het slecht spreekt. - Wel hem, die veur de tonen
dezer schoone eene lans in het gevecht breekt! - Wee hem, die veur
accoorden uitheemscher woorden met haar den echt breekt!’
Die plechtige aanvang zijner ‘Makamen-Voorrede’ mag als een programma gelden,
als een strijdleuze, als een vaandel voor Ferguut.
Liefde, eerbied, ja eeredienst voor zijne edele moedertaal. En het is niet enkel
tegen hen, die haar verguizen, om de voorkeur te geven aan de ‘ac-

(1) Hierin staat dit geschreven.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

588
coorden uitheemscher woorden,’ dat hij in het harnas schiet; zijn vijand is ook hij,
‘die het Dietsch slecht spreekt’ en - wij mogen 't er bijvoegen, want het ligt er in slecht schrijft; hem toch bezielt de ‘haat veur taalschennis,’ die hem ‘steeds wegdreef
van onhandigen’ in 't hanteeren dier dierbare moederspraak.
Wars van alle taalverknoeierij in het algemeen, valt hij echter bijzonder bitsig uit
tegen de afknottersschool, waarvan ik daareven gewaagde, en in een opzettelijk
daartoe vervaardigd.... gedicht(?) - een echt meesterstuk van navolging in die soort
- geeselt hij hen ongenadig met de eigenste foltertuigen, waarmee zij zelven het
oorvlies hunner aanhoorderen zoo menigmaal verscheuren.
Doch wij weerstaan den lust niet, geheel dit stukje af te schrijven.
We zijn - in de negende Makame - met Hareth-Ben-Hemmam den verteller, ter
schole van Hims, in Syrië. De ‘schoolmeester,’ wien de Makame haren titel ontleent,
heeft reeds verscheidene zijner leerlingen keurige en kunstige taaloefeningen ontlokt,
en richt nu het woord tot eenen knaap - ongetwijfeld den gevolmachtigde der
afkappers.
‘De leeraar sprak: ‘Nu, du, wijsheidpreêker! - en narheidspreker - du,
vormenbreker, - silbenvreter, - en betweter! - Op! laat hooren dijne
melodie! - opdat ieder hoor en zie - de waarheid, - in harer klaarheid - en
naarheid!’
‘Waarop die als een stortvloed uitbrak, - en deze verzen in zijner verkortwoede
uitsprak: ‘Al krijg 'k van een wijsneus 't kortzichtig' verwijt,
Da' 'k soms onz' schoon' moêrtaal in knabb'ling verbijt,
'k Roem trotsch als een bruîgom op onz' spraakbeschaafdheid,
'k Acht ergloos, da' 'k vaak in mijne afkappingsvlijt,
Mijn' bruid rijge in 't keurslijf, haar d'aêm will' beletten,
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Beroov' van heur' opschik, heur d'haarlokken snijd';
'k Ken 't best om haar' zwier en haar' tier goed te reeg'len:
'k Zie norsch neêr op 's vreemd'lings ruw dichtergekrijt.
Mijn oor is de maat, waar 'k de vormen meê afmeet,
Mijn versvoeten zijn er, der rede ten spijt'.
'k Knot af, 'k kerf, al bleef me er op 't lest een geraamt' maar,
Want eêl is de taal, die haar' vormen is kwijt!’

‘Dan spottede de leeraar: ‘Braaf, mijn knappe! - men knippe, men knappe,
- kippe, kappe, - snoeie, - boeie, - opdat de taalboom beter groeie, - en
geuriger, keuriger, kleuriger, fleuriger bloere! - Men moet elk scheutjen
fnuiken, - volgens de gebruiken - geleerder pruiken; - geen knopjen mag
ontluiken, - alles moet duiken! - Zeg dat men hakke, houwe, - knakke,
vouwe, - verzwakke, - en verwakke, - tot dat alles kaal en vlak zij afgerond:
- zoo helpt men de taal vlak in den afgrond!’ Verontwaardiging, voorwaar, gramschap is 't, die spreekt uit dat dubbel slotwoord,
uit dat spottend bijtende: ‘Want eêl is de taal, die haar vormen is kwijt!’ en uit dat
gemoedelijk treurnisvolle: ‘Zoo helpt men de taal vlak in den afgrond!’
Hier treedt die gezworen vijand op, van alle verkeerde silbenmeting, en van alle
daaruit ontstaande hardheid en stroefheid, die noodlottig den bodem inslaat aan al
wat de poëzie welluidends en zangerigs bezit, - de vijand, die later, en in de Inleiding
van zijn Rijmwoordenboek, en in zijn Overzicht, en vooral in zijne bekroonde
Verhandeling over de toepassing van het grieksch en latijnsch metrum op de
nederlandsche poëzie, zoo rechtvaardig als ongenadig dit euvel zal bestrijden, en
steunend op een dubbel, onomstootbaar grondbeginsel, met enkele woorden en
wenken meer licht uitstralen zal over den chaos der silbenmeting, dan verschillende
zijner voorgangers het in lijvige boekdeelen vermochten.
Het valt niet in het bestek dezer algemeene studie, van Droogenbroeck's bekroonde
Verhandeling stelselmatig te ontleden en den schrijver door
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geheel dat gewrocht, waarin alles evenzeer van diepgrondige kennis spreekt als van
helder doorzicht, stap voor stap te volgen. Moge wellicht iemand - en de steller van
dit artikel zelf misschien - hier of daar al iets af te dingen hebben, 't zou onzes dunkens
slechts enkele bijzondere punten gelden; en zooveel staat vast, dat er over onze
metrische verzen nog niemand zoo degelijk en zoo klaar tevens, zoo volkomen en
toch zoo bondig handelde.
Wij blijven eveneens niet langer stil bij het Algemeen overzicht der in het
Nederlandsch mogelijke versmaten. Genoeg zij het aan te stippen, dat het in de
opgesomde hoedanigheden deelt van de gekroonde Verhandeling, en dat geen
beoefenaar der nederlandsche dichtkunde straffeloos met een dier beide werken
onbekend kan blijven.
't Was eene zware taak, die Dautzenberg den jongen dichter opdroeg, toen hij hem
voorstelde eenige Makamen van Hariri in het Nederlandsch te vertolken, en Ferguut
zelf zegt er van:
Mijn werk en was geen spel:
Maar lastig was 't als mijnwerk.

Al zou dit, echter, uit het slag van poëzie zelve moeten blijken, zoo is toch die
verklaring des dichters niet overbodig; bij de lezing van het boek stroomt daar al dier
‘rijmen verschillig geklingel’ en navolging van ‘der Arabesken grillig geklingel,’
zoo natuurlijk en zoo vloeiend voort, dat men haast denken zou, 't heeft den schrijver
zoo goed als geene moeite gekost. Men zou zeggen, al die staf- en eind- en
binnenrijmen, die daar krielen en elkander verdringen als de saamgepakten
menschendrom op eene druk bezochte markt, liggen stelselmatig en met zorg verdeeld
vóór de hand des
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dichters, gelijk de boekstaven in de letterkas vóór den zetter; ze zijn er maar
doodeenvoudig uit te nemen en in hun gelid te scharen, naar men ze noodig heeft.
Zóó vallen ze daar onverhoeds en toch ongedwongen op hunne juiste plaats, als kon
het niet anders en als waren wij - de eersten de besten - in staat het den dichter
evengoed na te doen.
Zoo wij over de onmeetbare letterkast der taal eene gelijke meesterschap bezaten,
ja.
En waar ik nu dit alles door eenige uittreksels wil staven, sta ik slechts voor de
moeilijkheid der keuze.
Laat ik hier liefst de eerste bladzij afschrijven, waar het boek mij daareven is
opengevallen.
De plaats is getrokken uit de vierde Makame: ‘Het Verzoekschrift.’ Hareth Ben
Hemmam vertelt, hoe hij ter staatskanselarij in Meraghet eene vergadering bijwoonde,
waarin de oude schrijvers opgehemeld werden, ten koste der latere dichters, tot
eindelijk een grijze, die ‘zich onbelet - had nedergezet,’ het woord nam, en ter
verdediging der jongeren tegen de ouderen aldus in het krijt sprong:
‘O gij wikkers en wegers echter gewichten! - O gij beschikkers en plegers
gerechter gerichten! - Een handvol verdorde bladeren - blijft den
versmaderen - frisscher, levensvoller, jonger aderen, - uit welke aan den
dag werd gebracht, - wat voordezen begraven hield de nacht. - Hoe menig
nieuw gedacht! - Welke woorden vol kracht, - macht - en pracht! - Welke
schitterende geestesstraling, - welke vervenrijke beeldenmaling! - Rijmen
als rozenknoppen - proza als honigdoppen! - Wat vindt gij bij de ouden,
- zoo gij ze bij het licht wilt houden? - Afgeregende verven, - afgedorschte
gerven, - ledige scherven! - Volgens de geschichte gaan zij voor, - niet
om hunne gedichten staan zij voor. - Sta toch met de ouden dom voor, al gaan ze in ouderdom voor! - De lesten - zijn dikwijls de besten; - en er
is een man, - die het bewijzen kan: - die, waar hij opdaagt, - behaagt; waar men hem uitdaagt, - verslaagt, - die slaagt, - waar
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hij waagt; - die, waar hij speelt, - alle smarten heelt, - alle harten streelt,
- en steelt; - die, waar hij zingt, - dwingt - en doordringt - al wat hem
omringt! - Wat hij maakt, - vermaakt; - wat hij begint, - wint; - wat hij
smukt, - gelukt; - wat hij dicht, verlicht; - wat hij roemt, - bloemt; - wat
hij blaamt, - is ontfaamd; - wat hij tegenspreekt, - breekt; - wat hij aanvalt,
- valt; wat hij het leven geeft, - leeft; - wie tegen hem geschreven heeft, sneeft; - die, waar hij lang is, - gelijk eenes strooms gang is, - en, waar
kort, - een waterval wordt!’ Is het noodig den lezer opmerkzaam te maken op al het kunstige en toch natuurlijke
van den vorm, op de geleidelijkheid en vloeiendheid der beweging, op de keurigheid
der tegenoverstellingen, in een woord op al dat kwistig spelen met een veelzijdig
vernuft?
En zoo iets - meermaal nog veel beters - treft men haast op alle bladzijden aan.
Zangerig is Ferguut vooral in de gedichten, die met het proza afwisselen. Leverde
hij - als eene welbestede afstraffing - eenmaal opzettelijk de rabrakende verzen, door
ons hierboven aangehaald, zoo stelde hij daartegenover tal van gedichten, wier
rythmus telkens onberispelijk is, en die toonen welk een breed verschil er ligt, zelfs
voor den stoffelijken vorm, tusschen echte poëzie en stroeve rijmkrabbelarij.
Overbekend zijn de echt metrische verzen, waarin Ferguut, in de oorspronkelijke
Makamen-Voorrede, zijn Dietsch bezingt, en toch aarzel ik niet ze hier tusschen te
lasschen, daar zij het veelzijdig talent des dichters zoo helder toelichten, en bewijzen
hoe liefelijk hij nu eens, hoe grootsch weer dan, en hoe inkervend nog verder hij
weet te zingen.
Dietsch! zoo klinkt het vooreerst.
‘Dietsch! - du schoone, du hemelsche taal, - ons Dietsch!
Bekoorlike, zonder vlek of faal, - ons Dietsch!
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Dietsch, dat het oor verrukt door rijmengeklingel,
Zicht als de toon der zilveren schaal, - ons Dietsch!
Wen de maget lachelt, en lispelt van liefde, als peerlen
Rolt dan van der lippen koraal - ons Dietsch!
Zwijgt, harpengetril en klanken der vedel,
Waar orgelt der spraken nachtegaal: - ons Dietsch!’

Hoe zangerig, zacht liefelijk niet waar? Wat al kunstig aangewende
klankverscheidenheid! Wat al keurigheid in het uitkiezen der medeklinkers, om al
wat eenigszins horten kan te vermijden! Wat al zoetvloeiendheid in die menigvuldig
en met opzet gebezigde woorden, waar l en s in heerschen! Hoe zuiver zijn al die
versvoeten; hoe gemakkelijk stroomen ze van de lippen, en hoe welluidend klingelen
zij in de ooren. Doch luisteren wij verder; de toon verandert ten eenenmale:
‘Dietsch! du krachtige prachtige taal, - ons Dietsch!
Duizendtonig, als des Beiaarts metaal, - ons Dietsch!
De dichter zingt: Wat brult als de opgeruide golven,
Wat doorsiddert de ziel als een bliksemstraal? ons Dietsch!
Zij hooren 't en grijnzen, ze hooren den nagalm nog
Des lieds op Kortrijks zegepraal: - ons Dietsch!
Hoe klonk u Schild en vriend! in het oor? Hoe klonk u
Breydels staal en Breydels taal, - ons Dietsch?
Waar zijn ze? - Ze zijn verzwonden als sneeuw voor de zon,
En - hoort men in Belgiëns Statenzaal - ons Dietsch?
Bejegenen stout, met gesnoef en gesmaal, - ons Dietsch!

Hoe forsch ditmaal, en hoe beantwoorden die mannelijke taal, die gespierde
woordgewrichten, die volle, metalen klanken aan de gedachten in deze kernachtige
verzen uitgedrukt!
En nu ten slotte de snijdende uitdaging, de striemende geeselslag, het brandende
schandmerk:
‘Dietsch! wie vergeet er, veur vreemde praal, - ons Dietsch?
Wie verwisselt veur vodden, vuil en vaal, - ons Dietsch?
Is de zot dan koning, de dwaze prins in den lande,
Dat men misacht des volkes taal - ons Dietsch?
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Graaft eenen put, o graven, om 't Dietsch te smoren,
Versmoren zal u altemaal - ons Dietsch!
Lacht, spot, hoont eens, ja, zal u
Verworgen aan der schande paal - ons Dietsch!’

Kan het wel kernachtiger en snerpender tevens? En is hij, die dat gedicht schreef,
geen echte meester?...
Krachtig nog vooral van opvatting, en even kunstig, kleurig en toch keurig van
vorm is - in die zelfde Makame, waarbij ik te liever verwijl, omdat zij oorspronkelijk
is, - de beschrijving van Ferguut's reize door het land der Poëzie, ‘van waar’ - om er
slechts hier en daar een brokje uit te kippen - ‘van waar Hafiz zijn blijd lied zong, tot waar Ossians strijdlied klonk; - waar de vredevlag in pracht en prale pronkte, waar het vuur der vede vunzig vonkte; - waar tranen vloeiden, hoofden zonken, waar oogen gloeiden, lachjens blonken; - waar, in de armen des wijns verzonken, werd geschonken, - geklonken, - gedronken; - waar liefde stoeide, - groeide, - boeide,
- bloeide;.... waar de westewind suisde, - waar de ziedende zee brullend bruischte; waar de treurende tortel met stiller stemme steende, - waar de wasemende weide van
weelde en wellust weende....’
Doch genoeg daarvan, wijl het toch niet doenlijk is al het schoone en verrassende
aan te halen.
Eer we echter vaarwel zeggen aan dit boekdeel, laten we eene der kortere ghazelen
aanhalen, om ook in dit vak een enkel proefje althans te nemen van Ferguut's
bedrevendheid.
De ghazele is een perzische dichtvorm, tot het lyrische soort behoorende. Zij draagt
ook wel den naam van Casside of Cassida. En in dit slag van gedichten ontwaart
men eene kennis van het metrum
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en eene kunstige berekening van behendig gemengelde gelijkluidende klanken, die
getuigen van diepe studie.
Ferguut heeft zijne makamen vertaald; van de ghazelen integendeel verklaart hij,
dat zij meestal door de lezing van Perzische dichteren zijn opgewekt; doch dat niet
ééne zelfs den naam van vrije vertaling verdient. Ze zijn er echter niet te slechter
om.
Hier hebben wij de achtste, in het eens aangeslagen metrum streng en zuiver
volgehouden:
De wolken waaien boven ons hoofd:
Daar krassen kraaien boven ons hoofd.
Want zie, bestendig komt een geraamt'
De zeisen zwaaien, boven ons hoofd.
Wat is het leven? Duister een nacht!
Doch sterren draaien, boven ons hoofd.
- De glans der glazen! Laat ons gezwind
Den beker zwaaien, boven ons hoofd!
Een lied gezongen! Eens zal de haan
Der graven kraaien, boven ons hoofd!
Aan ons de bloemen! Eens zal de wind
Gebloemte zaaien, boven ons hoofd!
Wij zaaien vreugde! Moge de mensch
In vreugde maaien, boven ons hoofd.

Verlangt men nu den vlaamschen Ferguut, in het vlaamsch denkend en sprekend,
zoo leze en geniete men den dichtbundel door zijnen dubbelganger J.A. van
Droogenbroeck, in het licht gegeven onder den titel: Dit zijn zonnestralen, Gedichten
voor de Vlaamsche jeugd.
Zoo kunstvol als het boek der Makamen is, zoo ongekunsteld schijnen integendeel
de Zonnestralen. En toch ook zij zijn vol kunst; want kunst is het, en groote kunst,
steeds zoo juist den toon te treffen, zoo bevattelijk voor de kleinen te wezen en tevens
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zoo eigenaardige, zoo verschillend van de andere kinderdichters. En wat zijn we hier
ver van de stelling als moeten kinderversjes, om dat te wezen, noodzakelijk opgepropt
vol staan van verkleinwoordjes en kinderpraat!
van Droogenbroeck slaat een gansch anderen weg in, en al schijnt hij ook overal
jongen met de jongens, kleine met de kleinen, nergens toch vergeet hij, dat hij hun
dichter, zegge hun leeraar, is, en nergens zal zijn kinderlijke toon bij middel van
uitgangetjes of van kinderachtigheid gezocht worden.
Kinderlijke eenvoud en rondborstige gemoedelijkheid aan gezonden zin en gepaste
opvatting gepaard, voor de gedachte(1), afwisselend rythmus en levendige voordracht
in gekuischte taal en verzorgde prosodie vervat, wat den vorm betreft, - dat zijn wel
vast de hoofdeigenschappen van den bundel.
De dichter raakt beurtelings al de snaren aan, die in het kinderhart trillen, en steeds
met het beste welgelukken. Nu eens treurt hij bij ‘Het zieke Broerken;’ dan weer is
hij opgeruimd, waar hij zingt van ‘Zijn Hond.’ Hier vertelt hij, als in ‘Onze Kat’ of
in ‘De Bron;’ ginder beschrijft hij als in ‘De Lente’ of in ‘De Winter.’ Soms spelt
hij ernstig en bondig eene zedeles voor, maar zingt dan ook weer aldra een vroolijk
lied. Stukjes als ‘De Muis, Minneken-Poes en Baron,’ ‘de ledige Plaats’ en zoo zijn
er meer - noem ik eenvoudigweg meesterstukjes in het vak van kindergedichten.

(1) Zie Dietsche Warande, 1895, bl. 334, eene aankondiging der 3e uitgave.
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Wij hebben in het voorgaande, de uittreksels reeds zoo zeer vermenigvuldigd, dat
we haast aarzelen hier nog iets uit de ‘Zonnestralen’ af te schrijven. En toch ruimen
we nog een plaatsje in voor het volgende keurig tafereeltje ‘de Sneeuw’ getiteld:
‘Ha, ha! nu is er sneeuw!
En zie! hij ligt al dik,
En 't sneeuwt maar altijd voor!
Dat is nu waarlijk goed!
- En ginder, in den hof,
En wijder op het veld
't Is alles wit, wit, wit;
De wereld heeft vandaag
Haar Zondagshemdje aan!’
Zoo riep de kleine Jan
En klapte vol van vreugd
In zijne handen. - ‘Ei!
Nog fraaier! Onze kat
Loopt ginder heen, ze heeft
Nu witte kousen! Daar
Ze schuddebolt en rept
De pootjes; vast heeft zij
In 't sneeuwen weinig zin;
Maar ik zooveel te meer!’
‘Zwijg jongen, morde Piet,
De sneeuw is slecht; ik wou
Dat het maar dooide, ik wou
Dat er geen' sneeuw en waar'!
Ik had zoolang gespaard
Voor schaatsen; 'k heb er nu.
Het ijs was sterk genoeg,
Ik meende een' fraaie sneê
Te leggen dezen dag,
En nu, nu sneeuwt het! 'k Wou
Dat er geen' sneeuw en waar'!’
Dit zeggend ging hij weg
Van aan het vensterglas,
Hij plaatste zich vol spijt
Naast hunne stoof, en zweeg.
Maar Jantje riep opnieuw:
‘Nu schooner nog! De zon
Begint te schijnen, o
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Hoe alles glanst en blinkt;
Het is als diamant!
Ik ga eens buiten; kom,
Wij gaan eens buiten, Piet!’
De jongens uit de buurt,
Wel twintig! waren reeds
In gang aan 't werken; Piet
Vergat zijn spijt: hij hielp
Ook rollen, wentlen, droeg
Ook bij; en kort daarna....
- Wat stond daar fiks, de man
Van sneeuw! Zijn lijf was dik
Als eene ton, zijn kop
Met oogen, mond en neus
En alles, was gemaakt
Alsof hij leefde! ‘Zet
Die bodemlooze mand
Hem op: dat is zijn hoed!
Geef dezen kegel ijs
Hem voor sigaar! Hoera!
Hij rookt!’......
..... - En moeder keek
Door 't venster, vader kwam
Ook zien.........
..... En ging dan juist
Niet de onderwijzer daar
Voorbij, en zag het ook?

Wel vast zag hij het, en het was ongetwijfeld toen, dat hij zijn tafereeltje schilderde,
zoo gansch naar de natuur. En wij ook zien de ‘mannen’ - zoo toch heeten onze
jongens elkander - aan het werk; we zien ze, al zegt de dichter er niets van, met hunne
wangen blozend van gezond bloed, hunnen neus rood van de koude, hunne oogen
tintelend van levenslust, zooals zij daar juichen en dansen rondom hunnen sneeuwman,
standbeeld wellicht van dezen of genen held, over wien ze in de les van geschiedenis
hoorden, of spotbeeld veeleer - de sigaar laat het vermoeden - van een of anderen
rookenden dikzak uit de buurt. Ja, wij zien ze, en
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al is het verhaal hier afgebroken, wij kunnen raden dat zij straks, na genoeg
bewonderen hunner meesterlijke schepping, den sneeuw een ander tijdverdrijf zullen
afvergen, dat van hunnen held met ballen te bestormen.
Inbeelding, zegt men misschien? - Heel wel, doch inbeelding gansch natuurlijk
opgewekt door de levendigheid zelve der schildering, al is zij nog zoo zuinig in hare
lijnen en kleuren. En daaraan herkent men het werk van den meester.
Mogen de lieve volgende gedichten, getrokken uit de tweede uitgave der Spreuken
en Sproken (Aalst, De Seyn-Verhougstraete, 1894), daarvan een nieuw bewijs leveren.

Geloof en Hoop, Bemin en Werk.
Geloof en hoop
In 's levens morgenstond,
Bemin en werk
In laatren zorgenstond.
Zoo wordt uw leven
Als des vaders akker,
Waarin de zoon
Een schat verborgen vond.
Leven, Geven, Sneven.
Wil niet beven
Voor uw leven!
Wie gekregen
Heeft, moet geven;
Wat geboren
Werd, moet sneven.
Ieder zal zijn
Webbe weven;
Zij het kort of
Lang, - om 't even!
Waarom ons aan
't Heden kleven?

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

600
Waarom klachten
Aangeheven?
Zie, ons scheepje
Richt den steven
Naar de kust, waar
Allen bleven,
Die in zwenken,
Zwalpen, zweven,
Met den tijd zijn
Afgedreven.
Moeten wij de
Zeilen reven,
Daaraan helpt geen
Wederstreven.
Slechts gedachten
Blijven leven,
Daarom heb ik
Voor de neven
Deze verzen
Neergeschreven!

Kan. Daems sluit met den wensch, ‘dat van Droogenbroeck op zijne reeds
welverdiende lauweren niet ruste, maar ons nog lang en dikwijls vergaste op nieuwe
vruchten van zijn steeds rijper talent, als taalkenner, als prosodist, als dichter.’
A.T.
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Een Held.(1)
Oorspronkelijke novelle van Louise Stratenus.
(Slot.)
II.
LA Tour d'Auvergne scheen tegen zijn eigen ontroering te strijden en vervolgde met
een gedwongen glimlach:
‘Maar om te beminnen moet men twee zijn, en het is niet voldoende naar liefde
te vragen, om haar te verkrijgen. De mijne bleef onbeantwoord, of althans, wat ik in
ruil ontving was een zoo zwak gevoel, dat het buiten machte bleek de hinderpalen
omver te werpen, die ons scheidden, en andermaal ontvlamde de begeerte in mij ook
aan die vrouw te toonen dat ik harer waardig ware geweest. Gij weet het overige; ik
heb mijn plicht als soldaat en als franschman gedaan. Mijn droom

(1) Zie Dietsche Warande, bl. 417.
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is waarheid geworden; als men in latere eeuwen den naam van La Tour d'Auvergne
noemt, zal men aan mij denken; de vrouw, die ik eenmaal liefhad, slingerde mij op
een dag, dat ik uit den oorlog wederkeerde, een lauwerkrans toe. Ik heb dus niet over
het leven te klagen. Het wierp mij alles in den schoot, waar ik zelf om had gevraagd.
De dood spaarde mij op het slagveld, en den avond waarop ik gekwetst naar het
legerkamp werd teruggedragen, zag ik dat troostrijkste schouwspel voor een
krijgsman: de troepen weenen. Maar het leven zelf heeft eene aanklacht tegen mij
in te brengen, want ik heb het verspeeld.’
‘Gij?’ riep het jonge meisje ongeloovig.
‘Ja, ik. Of meent gij misschien, dat wij op aarde zijn gezonden, om roem voor ons
zelven in te oogsten en bloed te vergieten? Wij menschen leven, in onze jeugd, alsof
er geen God bestond, die ons tot Zijn eigen doeleind heeft geschapen. Wat beteekent
het Daarboven of de naam van ons geslacht al hooger straalt dan die van een ander?
Een Montmorency is daar aan een armen straatwerker gelijk. Wat zegt het of in
arsenalen of museums zegeteekens prijken, veroverd door onze hand? De Heer der
heirscharen ziet ze voorbij, om neêr te blikken op de weduwen en weezen van hen,
die ze tot hunne laatste ademhaling verdedigden. De minste onder de heiligen zal
Daarginds een reus schijnen naast den machtigsten Cesar, die ooit de wereld
overheerschte; en het is toch voor de Eeuwigheid, dat wij hebben bestaan, voor die
Eeuwigheid, de eenige zaak die wij vergaten. Wij werden geboren om krijgslieden
van God's rijk te zijn, en die dienst alleen vond ons ontrouw en weerspan-
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nig. Wij zijn rebellen, niets meer, en nog wel rebellen tegen den Koning der koningen.’
‘Maar gij hadt toch geen zendeling kunnen worden!’ schertste het jonge meisje,
dat niets vuriger wenschte dan hem minder schuldig te maken in eigen oog. Het
scheen haar zoo wreed toe, dat deze edele natuur, na zulk een schitterend verleden,
zonder vrees of zonder blaam, door zelfverwijt gekweld moest worden.
‘Waarom niet?’ vroeg hij met vaste stem. ‘De wereld zou er mij minder om hebben
geacht; maar ik zelf zou dan eerst aan mijne ware roeping beantwoord hebben.’
‘Is dat verlangen dan nooit bij u opgerezen?’
‘Niet voor dat het te laat was. Dat is de boete voor eene lichtvaardige keuze: de
onmogelijkheid haar over te doen. Toen ik begon in te zien dat mijn loopbaan de
juiste niet was, bezat ik reeds geen krachten of gezondheid meer. Vooral de eens
ontvangen wond kwelde mij, en dan had ik op onze veldtochten veel ontberingen
geleden. Nu eens bracht ik dagen achtereen zonder voedsel door, want ik vond het
wederrechtelijk mij te versterken, als de manschappen niets te eten hadden, dan weder
sliep ik onder den blooten hemel op de sneeuwvelden, en dat alles met zware
vermoeienissen gepaard, had mijn lichaam gesloopt. Ik had dus tot niets meer kunnen
dienen, en was zelfs verplicht mijn ontslag te nemen uit het leger. Al wat ik nu nog
vraag is: mij in stilte voor te bereiden op de groote reis, van waar men niet wederkeert,
en waarvoor ik eerder dan een ander zal worden opgeroepen.’
Beiden bewaarden een tijdlang het stilzwijgen;
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er lag zulk eene droefheid in den toon, waarop hij die laatste woorden had geuit, dat
Madelon den naklank daarvan in heur hart hoorde weerklinken. Haar bezoeker
eindigde met op te staan.
‘Gaat gij reeds heen?’ vroeg zij verschrikt. ‘Dat zou Raoul zoo spijten!’
‘Ik,’ antwoordde hij vriendelijk, ‘maar ik heb u zoo lang met mijne eigene
geschiedenis bezig gehouden, dat het tijd wordt een vroolijker onderwerp te kiezen.
Laat mij uw tuin eens zien. Hij schijnt zoo smaakvol ingericht te zijn.’
Zij vergezelde hem verheugd, en vertelde hem hoe zij zelve hem geheel alleen
onderhield. Haar broeder had het veel te druk om daar naar om te kijken; en Lize
was te oud en te stram om veel te bukken; maar zij zelve hield van bloemen, en was
heel trotsch op de rozen, die zij zelf gekweekt had.
‘Hier vooral hebt gij er prachtige,’ zeide de kapitein; ‘zij zijn bijna zwart en
schijnen van fluweel.’
Het jonge meisje plukte er haastig eenige af en reikte ze hem toe.
‘Niet aan den held,’ sprak zij ernstig, ‘maar aan den Christen.’
De hand, die ze aannam, beefde een weinig en hij antwoordde met bewogen stem:
‘Ik weet waarlijk niet waaraan ik al uwe vriendelijkheid heb te danken, maar ik
ben er erkentelijk voor, daaraan moogt gij niet twijfelen, en zoo gij ooit het bosch
ingaat, sla dan mijne woning niet over, maar kom er uitrusten. Veel aan te bieden
heb ik u niet, zelfs geen bloemen; gij zult er echter welkom zijn.’
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‘Houdt gij u dan niet met uw tuin bezig? Hij zag er vroeger zoo lief uit, en het zou
eene gezonde lichaamsbeweging voor u wezen.’
‘Dat is zoo; maar ik heb er ongelukkig geen tijd toe.’
Madelon zag hem verwonderd aan.
Ik ben een man van studie,’ zeide hij glimlachend, ‘niet zoozeer uit verkiezing,
maar omdat ik de ledigheid verfoei, en dat ik veelal aan mijne kamer gekluisterd
ben. Ik heb mij daarom op de oude Celtische taal toegelegd, en hoop er eenige
geschriften over na te laten. Indien ik mij beter bewegen kon, zou ik mij liever aan
de armen uit de streek hebben gewijd, maar dit gaat thans niet, het loopen valt mij
al zwaarder en zwaarder, vooral op dit oneffen terrein.’
Op dat oogenblik voegde Raoul zich bij hen en het gesprek begon over
onverschillige onderwerpen te loopen. Toen hun gast zich echter verwijderde en de
schilder zijn hoed ging halen om hem een eindewegs te vergezellen, vroeg het jonge
meisje:
‘Vergeef mij als ik misschien onbescheiden ben; maar ik heb er over nagedacht
wat gij in uwe eenzaamheid zoudt beginnen, als gij eens ziek werdt?’
‘O! dat is heel eenvoudig,’ gaf hij glimlachend ten antwoord; ‘dan zou ik wachten
tot vrouw Renaud den volgenden morgen kwam.’
‘En het ons toch terstond laten weten, niet waar? De oude Lize zou u met zooveel
zorg oppassen.’
‘Neen, neen,’ sprak hij hoofdschuddend, ‘een soldaat weet alleen te sterven.’
‘Gij zijt minder wreed voor anderen geweest,’ klonk het verwijtend.
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‘Omdat die anderen jong en vol levenslust waren; zij moesten met den dood worden
verzoend. Goeden avond thans, en heb dank voor het geduld, waarmede gij mij hebt
aangehoord. Ik smaakte voor het eerst het zelfzuchtig genoegen mijn hart eens uit
te storten. De hemel loone u voor uwe goedheid en make u heel gelukkig.’
Na dien avond greep Madelon eene zonderlinge onrust aan. Zij vroeg zich telkens
af, of de bewoner van hun huisje niet ziek zou zijn. Hij had er onder dat bezoek zoo
afgemat en lijdend uitgezien, dat het haar niet verwonderd zou hebben, indien zijne
krachten op het punt hadden gestaan hem voor goed te begeven, en wat moest er dan
worden van hem? Moeder Renaud kon hem niet oppassen; zij had zelf handen vol
werk, en was ook te ruw om de wenschen van die edele, verfijnde natuur te raden.
Het zou haar heel begrijpelijk voorkomen, indien hij haar uitnoodigde tot hare
bezigheden terug te gaan, en hij zou daar neêrliggen, geheel alleen, zonder dat iemand
op de gansche wereld zich bekommerde om het lot van hem, die zoovelen had
bijgestaan.
Zij had hem steeds eene onbegrensde bewondering toegedragen, en dikwijls in
het atelier van haar broeder vertoefd, om peinzend te turen op die ridderlijke figuur,
tegenover het trotsche slot zijner voorvaderen. Nu zij hem echter als mensch kende,
was die bewondering in vereering overgegaan, zou zij zijne laatste levensdagen van
vreugde hebben willen omringen; want zij ook geloofde zijn einde nabij, al kwam
hij haar veel jonger voor dan hijzelf wel wilde schijnen. Er lag iets in zijn geheele
wezen, dat reeds niet meer tot de aarde scheen te behooren.
Op een morgen, acht dagen na hun gesprek, nam
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hare onrust zoo toe, dat zij besloot zich zekerheid te verschaffen. Had hij haar niet
uitgenoodigd tot een bezoek? Zij was gewoon onvergezeld naar het bosch te gaan,
iedereen in den omtrek kende haar, en het was er zoo veilig. Zij nam dus een mandje
mede, om woudbloemen te plukken, en nadat zij een rijken voorraad daarvan had
opgedaan, begaf zij zich naar de kleine, met klimop en wijngaardranken begroeide
woning.
De voordeur was ditmaal gesloten en zij klopte aan.
Geen stem liet zich hooren, en na nog eenmaal te vergeefs te hebben aangetikt,
waagde zij het den knop om te draaien, ofschoon haar hart daarbij hevig klopte. Als
hij eens gestorven was! Waarom had zij ook niet bedacht dat niets eenvoudiger ware
geweest dan nu en dan zelve vruchten bij vrouw Renaud te gaan halen en dan te
vragen naar den heer La Tour?
Angstvallig opende zij de deur van het huisvertrek. Hoe stil was het ook daarbinnen;
en toch bevond de kapitein zich daar, maar hij lag uitgestrekt op een houten rustbank
en scheen in diepen slaap gedompeld.
Een tijdlang sloeg zij hem aldus stilzwijgend gade. Welk een uitdrukking van pijn
lag er over zijn fraai gelaat verspreid! De fijn gebogen neus deed de plooien van den
mond, de groeven in de kaken des te sterker uitkomen; om de oogen vertoonden zich
donkere kringen, de slapen waren meer ingezonken dan ooit en het scheen haar toe
dat zelfs zijne hand, die langs zijne zijde neêrhing, nog uitgeteerder was dan te voren.
Er ligt een geheimzinnige, magnetische kracht in een blik, die op ons rust. Juist
wilde Madelon zich
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omwenden, ten einde zich te overtuigen of hij wel alles onder zijn bereik had wat
hij behoefde, toen hij de oogen opsloeg en haar eerst verwonderd, maar daarop
vriendelijk, aanzag.
Hij hief zich, niet zonder eenige inspanning, overeind, en zeide:
‘Vergeef mij, ik heb u niet hooren binnen komen; ik had eenige kwade nachten
achter mij, en moet verscheidene uren hebben geslapen. Ik ben blij dat gij u uwe
belofte hebt herinnerd. Neem toch plaats, wat ik u bidden mag.’
‘En mij spijt het u gestoord te hebben,’ sprak het jonge meisje met oprecht
leedwezen, ‘maar ik heb mij dan toch niet te vergeefs ongerust over u gemaakt!’
‘Deedt gij dat? Dan hadt gij ongelijk, want wij zijn allen in Gods hand, en de
kluizenaar, die niemand heeft om naar hem om te zien, sterft niet eerder dan de
autocraat, die niet anders dan omgeven van al zijne ministers den laatsten adem mag
uitblazen. De eerste is gelukkiger dan hij, daarin ligt het eenig verschil.’
‘Hebt gij misschien liever dat ik mij weder verwijder?’
‘Gij zijt geen minister,’ antwoordde hij glimlachend, en haar op hartelijke wijze
de hand toestekende. ‘Ik heb het u reeds eenmaal gezegd: gij zijt de jeugd, en men
is altijd blij haar weêr te zien. Hebt gij door het bosch gezworven? Ik zie nog takjes
mos aan uwe kleederen.’
‘Ja, ik ging er bloemen plukken voor Raoul. Hij heeft die liever in zijne werkplaats
dan die welke in mijn tuin groeien. Zij helpen hem dikwijls bij het schilderen. Maar
kan ik u niet met iets helpen?’
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‘Zoo gij mij een glas water wildet geven, dan heel graag.’
‘Waarom geen melk?’
‘Ik heb er geen in de kamer. Water is even goed.’
‘Volstrekt niet, en gelukkig ken ik nog den weg in huis. Ik zal in keuken en kelder
zoeken!’
Al spoedig keerde zij met eene melkkan en een kristalhelder glas terug, waaruit
zij hem te drinken gaf.
‘Wie kookt voor u?’ vroeg zij, terwijl hij het, met blijkbaar welgevallen, ledigde.
‘Een oud-soldaat weet zichzelf daarmede zeer goed te helpen,’ antwoordde hij
glimlachend; ‘wij leeren koken bij de bivouak-vuren, en ik ben nog gaande en staande,
alleen maar een weinig vermoeid.’
‘Dan zult gij mij ook voor eenmaal voor u laten zorgen,’ sprak zij met den grootsten
eenvoud.’ Zoodra Raoul zich ongesteld gevoelt, mag ook niemand aan zijn voedsel
raken dan ik. Laat mij dus maar rustig begaan.’
Zij wachtte niet eens zijne toestemming af, maar spoedde zich naar de keuken,
waar zij het vuur aanmaakte, en terwijl de melk nog koud was, zich bezighield met
de groote wanorde te herstellen, die hier heerschte. Wat ook de Eerste Grenadier van
Frankrijk mocht kennen, om veel zorgen voor zijn huishouden scheen hij zich niet
te bekommeren. Kort daarop, had zij alles gereed wat hij voor dien dag kon behoeven,
en bracht zij hem zijn voedsel.
‘Gij zijt waarlijk veel te goed,’ verklaarde hij; ‘als de jeugd altijd zoo voor den
ouderdom was, zou er heel wat leed minder op aarde wonen.’
‘En wilt gij niet dat ik voor u naar den dokter zal gaan?’
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‘Neen, dat is gelukkig niet noodig. Mijne pijnen en ik, wij kennen elkaâr, ik weet
dat er geen kruid tegen is gewassen, en kan reeds vooraf het oogenblik bepalen
waarop zij weêr zullen verdwijnen. Den een of anderen dag zullen zij wat langer
aanhouden dan anders, en dan zal alles voorbij zijn. Ik vrees niet voor dat uur. De
vijgenboom, die geen vruchten droeg, werd immers ook vóór zijn tijd afgesneden?
Het is niet meer dan rechtvaardig!’
Dien avond kwam de oude Lize naar hem zien. Zij droeg een korf met allerlei
krachtige spijzen bij zich, en vertelde hem hoe Madelon dat alles zelve had willen
klaarmaken. Zij moest zorgen voor het opmaken van zijn bed, en hield eerst op te
jammeren over zijne slechte ligging, toen hij haar over hare jonge meesters sprak.
‘Jonker Raoul is een juweel,’ zeide zij met een glans van voldoening op het eerlijk,
gerimpeld gelaat; ‘de menschen zeggen dat hij een genie is, en ik wil het graag
gelooven, al heb ik er ook geen verstand van; maar wat ik wel mag zeggen is dat er
geen beter broeder kan bestaan. Hij heeft alles voor zijne zuster over, en leidt een
leven, zoo stil als een monnik, nu zij bij hem in huis is, al hield hij vroeger ook nog
zooveel van pretmaken. Nu, de Hemel zegent er hem voor. Van morgen heeft hij
iemand bij zich gehad, die zijne groote schilderij wil koopen. U heeft het, geloof ik,
gezien. Een kasteel met een mooien, langen naam, dien ik nooit kan onthouden.’
‘Waarlijk, en wie was de kooper?’
‘Een secretaris van een zekeren hertog van Bouillon. Mijnheer Raoul was maar
half tevreden, omdat hij den officier, die op de schilderij staat, er
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van weg moet nemen, en hij zeide dat hij het nooit zou hebben gedaan, als het niet
voor zijne zuster was; maar dat hij voor hare toekomst moest zorgen.’
‘Dus zal hij het doen?’ mompelde de held, met een zonderling lachje. ‘Dat is heel
verstandig; men moet het zwak der menschen eerbiedigen.’
‘Dat was Madelon niet met u eens. Zij kwam thuis toen de secretaris al vertrokken
was, anders geloof ik niet dat de koop zou zijn gesloten; want nooit nog heb ik het
kind zoo verontwaardigd gezien. Het schijnt dat de hertog familie van dien officier
was, want zij riep uit dat hij trotsch op zulk een neef had moeten zijn, dat er geen
edeler mensch op aarde leefde, en dat de jonker nooit had mogen toegeven, dat zij
liever haar leven lang arm gebleven was. Mijnheer Raoul zeide dat het hem speet
haar verdriet te hebben gedaan; maar dat het reeds te laat was.’
‘En stelde zij zich daarmede tevreden?’
‘Het kon niet anders; maar zij moest het hoofd afwenden om hare tranen te
verbergen; ik heb haar nog nooit zoo kinderachtig gezien. Hoe kan een verstandig
mensch zich, met mogelijkheid bedroefd maken over eene schilderij? Ik wil daarmede
echter niets tegen haar zeggen; want zij is een engel.’
En de goede ziel ging voort met al de deugden van het jonge meisje te roemen. In
hare oogen bezat zij geen enkel gebrek. Zij leefde slechts voor haar broeder, zij was
eene voorbeeldige dochter geweest, en dacht nooit een oogenblik aan zichzelve, of
aan hare jeugd, die hier toch in de eenzaamheid verstreek.
Nadat zij het genoegen had gesmaakt haar hart lucht te geven en op te merken
welk een aandachtig toehoorder zij in den zieke gevonden had, verwij-
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derde zij zich, met de belofte den volgenden dag weder te zullen keeren.
‘Wilt gij iets voor uwe meesteres medenemen?’ vroeg La Tour, toen zij afscheid
nam.
‘Heel graag; maar gij moet niet opstaan. Kan ik het ook voor u krijgen?’
‘Dat is niet noodig. Ik heb het altijd bij mij. Het is afkomstig van mijne
grootmoeder; mijn vader liet het mij na. Zeg aan uwe meesteres, dat ik hoop dat zij
het als een blijk van dankbaarheid zal willen bewaren.’
Hij haalde een zakboek te voorschijn, en daaruit een gouden kruisbeeldje, dat hij
in een vel papier wikkelde en aan de dienstbode overgaf. Zij scheen er even verheugd
mede, alsof hij het haar persoonlijk geschonken had.
‘Gij zult er bijvoegen,’ ging hij glimlachend voort, dat het een troostmiddel is voor
haar leed over de schilderij, en dat ik de zaak zoo erg niet vindt als zij. Het is natuurlijk
dat enkele menschen enkele zaken nooit vergeven. Zij zijn nu eenmaal niet anders,
en indien de officier op het doek wist dat men zijn beeld daarvan afgewischt wilde
hebben, zou het hem geen pijn hebben gedaan.’
Terwijl zij zich verwijderde, bleef hij met halfgesloten oogen liggen nadenken.
Neen, het deed hem geen pijn meer, wat hem vroeger het bloed van verontwaardiging
naar het voorhoofd zou hebben gejaagd. Wist hij niet sedert lang dat gekrenkte
familietrots zich door niets laat genezen? Al zijne roemrijke daden, zijne edele
vergelding van den eenmaal toegebrachten hoon, hadden slechts in schijn verzoening
tot stand kunnen brengen, en toen zijn neef hem een landgoed aangeboden had, was
dit
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slechts een middel geweest om zijne schuld tegenover hem uit te delgen, geen
verplichting tegenover hem te behouden. Hij had dit zeer goed gevoeld, en in zijn
hart daarvoor vergiffenis gevonden, al had hij ook het loon voor zijne diensten
geweigerd; maar God laat niets onbeloond, en daar waar anderen weêr spoedig hunne
erkentelijkheid vergaten, zond Hij hem paarlen daarvoor in ruil, de tranen door een
schuldeloos kind over hem gestort!

III.
Twaalf dagen achtereen, keerde Madelon elken morgen tot hem weder, zond zij Lize
elken avond naar het kleine groene huis; zij zelve bracht hem telkens iets dat hem
genoegen kon doen, bloemen uit haar tuin, boschvruchten, een boek waarover zij
hem gesproken had, een kussen voor Hector. Steeds was het iets anders, en toch altijd
juist datgene waarnaar hij zwijgend had verlangd, hij die zoo weinig wenschen meer
koesterde.
Tot hare vreugde, vond zij hem op een ochtend weder aan zijne tafel zitten, die
overdekt lag met papieren.
‘Gij zijt dus hersteld?’ vroeg zij levendig.
‘Het is alsof ik nieuw leven heb ontvangen; maar ik erken dat ik dat hoofdzakelijk
aan uwe onvermoeide zorgen dank; want al houd ik er ook niet van mijzelven toe te
geven, weet ik wel dat ik ditmaal den dood zeer nabij ben geweest. Gelukkig is de
aanval weêr voorbij, en zal ik mij heden op reis kunnen begeven.’
‘Op reis?’ herhaalde zij verschrikt. ‘En dat zoo zwak als gij nog zijt?’
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‘O!’ hernam hij glimlachend, ‘ik ben als die oude krijgspaarden, welke tot niets meer
schijnen te deugen; maar zoodra zij den kruitdamp ruiken, weêr overeind springen,
en in staat zijn de zwaarste afmattingen te verduren. Een mijner vrienden, de oudste
en trouwste hunner zelfs, Le Brigant, schrijft mij dat hij door eene groote ramp is
getroffen. Hij voegt er bij dat hij den moed niet heeft er over te schrijven, en ik gevoel
dat mijne plaats aan zijne zijde is.’
‘Woont hij heel ver van hier?’
‘Ja; maar al blijf ik ook misschien eenige weken weg, ik hoop hier weder te keeren.
Deze plek is mij lief, en mijn vriend heeft een woelig gezin. Alleen in zijne
studeerkamer gevoel ik mij tehuis.’
‘Zult gij het ons laten weten, als gij terug zijt?’
‘Dat beloof ik u. Wij immers ook zijn trouwe vrienden geworden.’
‘Maar Hector? Neemt gij hem meê?’
Over 's krijgsman's gelaat gleed eene wolk.
‘Dat is onmogelijk,’ gaf hij ten antwoord; ‘de tocht is te ver voor hem, en ik wil
anderen geen last aandoen; maar ik zal hem aan moeder Renaud toevertrouwen, en
haar moeite vergoeden.’
‘Hij zou daar door de kinderen worden geplaagd. Geef hem mij zoolang. Ook
Raoul houdt van dieren; en hij zal goed worden verzorgd.’
‘Wil je dat, Hector?’ vroeg hij, met vriendelijk gebaar de hand naar het beest
uitstrekkende.
Als had de hond hem verstaan, likte hij eerst zijne vingeren en sprong toen vroolijk
tegen het jonge meisje op.
‘Gij ziet dat hij uwe uitnoodiging vol vreugde aanneemt. Mij zelf neemt gij
daarmede een zwaren
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last van het hart; want men is verantwoordelijk voor het geluk der menschen en
dieren, die ons omringen; van dieren vooral, immers zij kunnen zich niet verweren,
en niets aanwenden tegen onze nalatigheid. Gij zijt waarlijk de goedheid zelve, dat
gij zoo aan alles denkt.’
Het was Madelon een troost met den hond huiswaarts te mogen keeren, en
gedurende de dagen, die nu volgden, leidde hij zulk een gelukkig leven bij haar, dat
de oude Lize zich meer dan eens verplicht achtte haar te beknorren. Een beest was
maar een beest, verzekerde zij, en moest men niet als een mensch behandelen, zoolang
er nog zoovele armen overbleven, die van gebrek omkomen.
‘Zend ik om Hector ooit een bedelaar ongeholpen voorbij?’ vroeg het jonge meisje
glimlachend.
‘Dat niet, maar.....’
‘Welnu, als ik er niemand meê benadeel, laat mij dan mijn gang gaan. Hij heeft
donkere dagen genoeg gekend, en hem wacht geen hemel, om hem het kwaad te
vergoeden hem door menschen aangedaan.’
Om de drie dagen, ging zij, van den hond vergezeld, naar het groene huisje, om
daar stof af te nemen, en te zorgen dat alles in orde mocht zijn, als de bewoner
onverwacht terugkeerde. Zij had het portret zijns vaders met een lijst van
eikenbladeren omkransd, en op tafel prijkten bloemen, die zij telkens weder
vernieuwde, als zij verdord waren in hare verlatenheid.
Op een morgen bracht vrouw Renaud haar een briefje, dat slechts deze weinige
regelen bevatte:
‘Ik ben terug; maar slechts om u en uw broeder op nieuw vaarwel te zeggen. Meld
mij wanneer ik u beiden aantreffen kan.’
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‘Laat hem van avond komen, zoo hij wil,’ zeide Raoul, wien zij deze bladzijde liet
zien. ‘Ik moet naar Parijs, maar zal trachten zoo spoedig mogelijk tehuis te wezen;
want ik herinner mij niet ooit iemand ontmoet te hebben, voor wien ik meer
vriendschap en eerbied tevens had.’
‘Kom mede, Hector,’ sprak Madelon. ‘Wij zullen hem zelf het antwoord gaan
brengen. Als hij al zoo spoedig weêr heengaat, moeten wij hem nog zooveel mogelijk
zien.’
‘Nu, hij kan zich niet beklagen, dat hij ook in u geen warme voorstandster gevonden
heeft,’ lachte de schilder.
‘Hij heeft daar recht op,’ klonk het ernstig. ‘Kom, mijn best dier!’
En met vluggen tred verwijderde zij zich, terwijl Hector luid blaffend om haar
heen sprong, als wilde ook hij zijne vreugde te kennen geven.
‘Wees maar zoo blij niet!’ mompelde zij. ‘Hij gaat weêr weg. Wij zijn misschien
de vrienden niet die hij wenscht. Hoe zou het ook kunnen zijn? Hij is zoo groot, zoo
goed, zoo beroemd, en wij zijn maar zoo onbeduidend!’
Hector bleef lustig voortspringen. Hij scheen meer zelfvertrouwen te koesteren
dan zij!
Zoo zag La Tour d'Auvergne hen van uit het venster zijner woonkamer naderen,
en terwijl er een zonnige glimlach over zijn gelaat kwam, trad hij op de voordeur
toe, om die voor Madelon te ontsluiten.
‘Gij zijt als die rijken, wien een aalmoes nooit voldoende voorkomt, die altijd
meer wenschen te geven dan men hun vraagt,’ zeide hij, op den vriendelijken toon,
die hem tegenover haar zoo eigen was geworden, terwijl hij den hond liefkoosde.
‘En niet
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enkel voor uwe komst heb ik u te danken, ik zag aan alles dat gij hier ook in mijne
afwezigheid waart geweest.’
‘Dat was zoo weinig moeite en zoo natuurlijk,’ antwoordde het jonge meisje,
verlegen met zijne dankbetuigingen.
‘Zoo weinig en zoo natuurlijk, dat geen ander dan u er ooit aan zou hebben gedacht;
maar kom binnen, en vergeef de wanorde, die overal heerscht; ik ben bezig met het
rangschikken mijner papieren. Als men voor langen tijd op reis gaat, moet men zich
op alles voorbereiden.’
‘Gij verlaat ons toch niet voor goed?’ vroeg Madelon, hem angstig aanziende.
‘Ik hoop van niet. In elk geval zal het niet van mij afhangen, indien ik hier niet
wederkeer; maar wij blijven sterfelijk. Al onze hooggeroemde lauweren bezitten nog
de macht niet ons leven met eene enkele seconde te verlengen.’
Hij schoof haar een stoel toe en bleef zelf tegen den schoorsteenmantel aangeleund
staan.
‘Hebt gij uw vriend eenigszins kunnen vertroosten?’ vroeg zij, niet durvende
aandringen op het doel dezer nieuwe reis.
Zijn edel gelaat helderde geheel en al op.
‘Ja,’ sprak hij met zachte stem, ‘God heeft mij dat groote geluk geschonken. Toen
ik mij tot hem begaf, had ik niet op zooveel vreugde gehoopt. Ik duchtte een dier
onherstelbare beproevingen, welke soms de beste onder de stervelingen treffen, en
waarvan de noodzakelijkheid ons eerst Daarboven opgehelderd worden zal. Le
Brigant heeft verscheidene kinderen; hoe licht had niet een zijner zoons, in jeugdige
onbezonnenheid, een misslag kunnen begaan,
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groot genoeg om het hart zijner ouders te breken! Zoo iets komt dagelijks voor. Maar
gelukkig was dit het geval niet; hoe diep bedroefd ik mijn vriend ook aantrof, wij
bevonden ons niet tegenover het onherroepelijke. Hij was wanhopig, omdat zijn
oogappel, zijn Benjamin, voor het leger opgeroepen was.’
‘Zoovelen trekken uit voor het vaderland,’ merkte het jonge meisje op, niet inziende
dat dit zulk een ramp kon zijn.
‘Le Brigant heeft reeds drie zijner zoons zien sneuvelen; gij begrijpt dat men dan
siddert voor den laatste, die heen zal gaan.’
‘Ja, dan begrijp ik zijne vrees. Gelukkig dat gij er waart om hem te bemoedigen.’
‘Ik vrees dat mijn bijzijn alleen zijn angst niet zou hebben verdreven. Wel trachtte
ik hem te wijzen op mijn voorbeeld, hem aan te toonen dat men oud werd ook in den
felsten strijd, maar hij bleef ontroostbaar; hij was overtuigd dat zijn kind niet
wederkeeren zou.’
‘En toch zijt gij er in geslaagd hem eindelijk tot kalmte te brengen?’
‘Ja, door de belofte dat ik in 's jongelings plaats zou gaan.’
Madelon sprong overeind. Haar lief gelaat was bleek geworden, en zij staarde hem
ontsteld aan.
‘Gij?’ vroeg zij ademloos. ‘Gij, die zoo zwak zijt, zoudt andermaal de wapenen
opnemen?’
‘Ik ben tegen de vermoeienissen van den strijd gehard, en leven om leven; als een
van ons beiden sterven moet, die knaap of ik, dan is het immers beter dat ik het zij.
Zijne toekomst is nog vol beloften. Of zij ooit zullen worden verwezenlijkt, daarvoor
sta ik niet in; maar hij droomt er nog van
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en heeft zich den tijd niet gegund den blik ten Hemel te richten, terwijl ik reeds weet
dat daarginds het groote Vaderland ons wacht.’
‘Maar men zal uw offer niet aannemen! Men zal dit niet doen te Parijs!’ riep
Madelon, zich nog aan een laatsten stroohalm vastklemmende.
‘Dat was het eenige, waarvoor ik ook vreesde. Men wist daarginds dat ik wegens
lichaamszwakte mijn ontslag had ingediend. Daarom heb ik mij rechtstreeks tot den
chef van het personeel begeven, en mij weder als hersteld gemeld. Men aarzelde
geen oogenblik aan mijn verzoek toe te geven.’
‘Ik had het moeten voorzien. Een La Tour d'Auvergne vindt men niet alle dagen
weêr!’ mompelde het jonge meisje. ‘Wanneer vertrekt gij?’
‘Morgen. Ik heb heden al den tijd om mijne zaken te regelen, zelfs voor het geval
dat ik niet weder kwam. Wat het weinige betreft, dat deze woning bevat, ik laat het
onaangeroerd staan; misschien vind ik het weder; zoo niet, dan laat ik het na aan het
eerste het beste arme jonge paar, dat na mijn dood hier op het dorp mocht trouwen.
In dat geval zal ik u vragen u verder over Hector te ontfermen, en als een aandenken
aan mij het portret van mijn vader aan te nemen. Ik heb hier ook nog een oude
beeltenis van mijzelven, gij kunt haar reeds nu ontvangen, zoo gij er aan hecht, zij
is gelijkender dan de figuur op de schilderij.’
En hij overhandigde haar een miniatuur, waarop hij als jong officier was afgebeeld.
Madelon wilde hem danken; de woorden stokten echter in haar keel, en zij boog het
hoofd diep op de borst, terwijl de tranen langs hare kaken nederdaalden.
De man, die ondanks al de door hem aanschouwde
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gruwelen, zulk een week gemoed behouden had, trad op haar toe en nam hare hand
in de zijne.
‘Gij moet niet over mij weenen, kind,’ zeide hij heel zacht; ‘wij zijn goede vrienden
geworden, en ook mij doet het daarom leed heen te gaan; maar ieder moet hier
beneden zijne bestemming volgen, en God is goed voor mij geweest toen Hij mij
vergunde nog op mijn levensavond een ander van nut te zijn. Wat deed ik hier? Ik
leefde er voor mijzelven en voor de wetenschap. Het eerste liet mij onbevredigd; wij
zijn op aarde voor onze medemenschen, niet voor ons eigen ik, en wat de wetenschap
betreft, zou de aarde er niet armer om zijn geweest, ook al had ik nooit eene bladzijde
geschreven; wat ik thans echter doen ga, is wel niet veel, maar ten minste iets; het
droogt de tranen van een gansch gezin, en het vervult mijn eigen ziel van vreugde.’
‘Maar gij zult niet wederkeeren, nooit, nooit!’ riep zij uit.
‘Misschien niet; maar zelfs dan zult gij erkennen dat ik geen ongelijk had. Dat La
Tour d'Auvergne op het slagveld inslaapt is zoo natuurlijk, dat het bijna niet anders
had kunnen zijn. Een paleis zelfs kan niet vergeleken worden bij het groote
luchtgewelf, met zijn rijkdom van starren. De krijgsmuziek zal mijn laatste wiegelied
zijn; mijne makkers zullen mij grafwaarts dragen op hunne gekruiste geweren, en ik
zal rusten, zonder houten omhulsel, tegen die geurige, zachte aarde, waar ik zoo
dikwijls op ingesluimerd ben. Hier zou ik waarschijnlijk alleen zijn gestorven, op
een nacht, tusschen vier enge muren, zonder iets van het uitspansel te zien, zonder
nog eene laatste maal God's heerlijk werk, de natuur, te mogen aanschouwen.’
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Madelon zeide niets meer, doch weende zwijgend voort.
‘In latere jaren zult gij u mijner nog van tijd tot tijd herinneren,’ ging hij liefderijk
als een vader voort. ‘Als men heel jong is, zooals gij, en het hart vervuld heeft van
idealen, dan schijnt de eerste de beste eenigszins beroemde mensch, dien wij op
onzen weg ontmoeten, ons zoo wondergroot toe, dat wij hem alle denkbare deugden
toeschrijven; het gaat met hem, als met de plaats waar wij onze kinderjaren
doorbrachten; wanneer wij er als oudere lieden wederkeeren, roepen wij onwillekeurig
uit: “Was zij dan zóó klein?” Zoo zal ik u ook kleiner en kleiner voorkomen, naarmate
de jaren over onze scheiding zijn heengegaan, zal ik eindelijk mijne ware gedaante
aannemen; zult gij inzien dat ik niets anders was dan een sterveling, even zwak als
ieder ander, en zonder verontschuldiging zooals zij, omdat ik meer licht ontvangen
had. Maar gij zult tevens tot u zelven kunnen zeggen, dat gij een mijner laatste
vreugden op aarde waart; gij hebt mij omringd van zoovele zorgen, en gij waart de
eenige zonnestraal, die ooit hier binnen drong. Ik bid God dan ook dat gij heel
gelukkig moogt worden, dat gij hier omlaag reeds eene liefde vinden zult, die uw
hart geheel verstaat.’
Het jonge meisje gevoelde zich buiten staat hem te antwoorden. Wat kon zij hem
ook hebben gezegd? Dat zij hem altijd, altijd betreuren zou?
‘Kunt gij van avond nog tot ons komen?’ vroeg zij eindelijk, hare aandoening
weêr meester trachtende te worden.
‘Voor een enkel uur, ja, dat beloof ik u.’
Dat vooruitzicht gaf haar weder moed; maar
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toen hij waarlijk kwam, overweldigde haar het bewustzijn van zijn naderend vertrek
zoozeer, dat zij maar zwijgend kon luisteren naar zijne verhalen uit het verleden, en
slechts nu en dan met een hoofdknikje blijk gaf dat zij hem verstond.
Raoul was nog niet verschenen, toen hij eindelijk overeind rees om afscheid te
nemen. De avond was sinds lang gevallen, maar Lize had te vergeefs gewacht op het
bevel harer meesteres om licht te brengen, en Madelon had er zelve niet aan gedacht.
In schemerdonker dan ook stonden zij tegenover elkaâr, toen de held haar de beide
handen toestak.
‘Vaarwel en misschien tot wederzien!’ zeide hij.
‘Vaarwel,’ herhaalde zij, door een onoverwinnelijk voorgevoel aangegrepen.
Er lag iets in hare stille droefheid, dat hem nog meer scheen te treffen dan hare
tranen van dien morgen, althans hij hield hare handen vast en zeide:
‘Ik begroette eenmaal in u het beeld der jeugd; maar het was slechts een droom,
want zij keert geen tweemaal in een menschenleven weder. Deed zij dat, dan ware
het heengaan mij nog pijnlijker geweest. Vaarwel, kind, God zegene u voor uwe
gehechtheid.’
En zich tot haar overbuigende, drukte hij haar een kus op het voorhoofd.
Onder het huiswaarts schrijden, fluisterde hij:
‘Zij zal mij vergeten. Jeugd hoort bij jeugd; maar een laatste zonnestraal verwarmt
heel een avondlandschap, en voor mij, die nooit bemind ben geworden, was die
kinderlijke liefde heel zoet, te zoet zelfs misschien. Ik moet mij nog enkel op den
dood voorbereiden. Het leven is ten einde voor mij.’
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IV.
Het was op 30 Juni 1796 dat Raoul des avonds te paard uit Parijs wederkeerde, en
zich in een leuningstoel werpende, tot zijne zuster zeide:
‘Drie dagen geleden is er weêr een slag geleverd bij Neuburg. Frankrijk heeft er
zijn grootsten held bij verloren.’
‘Wien bedoelt gij?’ vroeg Madelon hem ontsteld aanziende.
‘La Tour d'Auvergne. Hij ontving eene lanssteek in het hart, en was onmiddellijk
dood. Ik wilde dat ik die schilderij nooit verkocht had. Maar, liefste, wat is er?
Waarom wordt gij op eens zoo bleek? Gij beeft over al uwe leden. Wij hebben dien
man toch nooit gekend.’
‘Hij was onze vriend, uit moeders woning,’ antwoordde zij zacht; ‘ik alleen wist
het, en ik wist ook dat hij sterven zou.’
Zij zelve is oud geworden, veel ouder dan haar held; maar zij vond geen liefde
voor een ander, en tot haar laatsten levensdag keerde er nog een flikkering van jeugd
in haar oogen weder, als zij den blik rusten liet op het schilderstuk, voor haar door
haar broeder vervaardigd: het oude ridderslot, met een krijgsman, ditmaal het ware
beeld van hem, die zijn leven in ruil voor een ander geschonken had.
Zij was inderdaad een engel geworden, eene vertroosteres voor alle droefheid en
ellende der streek; zij had getracht hem een weinig nabij te komen.
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Boekenkennis.
Dr. C.A. Buchheim. Schillers ‘Maria Stuart’ with an historical and critical
introduction, a complete commentary, etc. Oxford, Clarendon Press (German Classics,
vol. XIII).
Dit nieuwe deel van de reeks German Classics, dat reeds in den zomer van verleden
jaar verschenen is, mag, evenals de andere uitgaven van den engelschen geleerde,
volkomen geslaagd heeten. Na een historical introduction (pp. XIII-XXII) over Maria
Stuart, de heldin van het stuk, volgt een literary and critical introduction, pp.
XXIIILVI), waarin de uitgever uitvoerig handelt over het ontstaan van Schiller's
drama; de bronnen waar de dichter uit putte; de waarde van het stuk in letterkundig,
geschiedkundig en aesthetisch opzicht; de plaats en den tijd der handeling, enz. De
tekst (bl. 1-188) is met veel zorg afgedrukt, en de aanteekeningen, die achteraan
komen (bl. 189-260), verklaren alles wat opheldering vereischt om het gansche werk
volkomen te begrijpen, en brengen bovendien veel nuttigs, waar eenieder den uitgever
dankbaar zal voor zijn. Wellicht mag de eene of andere lezer met Dr. BUCHHEIM van
meening verschillen aangaande enkele der besproken vraagstukken en misschien
vindt de waardeering van Schiller's drama met bij allen bijtreding; op sommige
plaatsen nog zou men de commentaar wat grondiger wenschen: enkele aanteekeningen
konden zonder schade wegvallen, andere juister wezen, enz.; doch dit alles neemt
niet weg dat het boek degelijke eigenschappen heeft en deze nieuwe uitgaaf van een
der prachtigste werken der duitsche letterkunde mag geplaatst worden nevens de
beste die wij ervan bezitten.
Leuven.
C.L.
Monseigneur Seghers, l'Apôtre de l'Alaska, par M. l'abbé MAURICE DE BAETS,
docteur en théologie et en philosophie de l'Université Grégorienne de Rome, prof.
à l'université de Louvain. - Gand, Siffer.
‘Mgr. Seghers is een held. Wij kunnen den Eerw. Heer De Baets niet genoeg
bedanken dat hij ons dien edelen zendeling deed kennen.’ Zoo sprak mij een vriend,
terwijl hij mij het lijvig boekdeel overhandigde: ‘Men mag zeggen dat dit boek zoo
door
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't onderwerp als door de schrijfwijze, een der schoonste is, die in onze dagen
verschenen.
Bisschop Stillemans, in eenen brief aan den schrijver, zegt: ‘Je ne le cache pas, je
désirais, avant tout, que les oeuvres et les vertus de cet homme de Dieu fussent
retracées et transmises à la postérité, pour l'édification des fidèles, pour l'honneur du
diocèse de Gand et j'ajouterai, pour la gloire de la Flandre.’
Vlaanderen heeft binst deze eeuw hare grootste geloofsboden voortgebracht, en
twee namen willen wij in 't voorbijgaan opnoemen: Pater Desmet, den Apostel der
Indianen van het Rotsgebergte, Pater Damiaan, den held van Molokaï. Iedereen kent
genoeg deze twee mannen en de hulde hun van alle kanten zoowel van katholieken
als van andersdenkenden gebracht. Nevens deze namen schrijven wij dien van
Monseigneur Seghers, den Apostel van Alaska. Gelijk Pater Desmet trok hij
onbekende landen binnen om er het heidensche volk op te zoeken en te bekeeren,
lijk Pater Damiaan viel hij op het eereveld, als slachtoffer van zijnen heldenmoed.
Seghers is een ware zendeling. Sla de kaart open van Noord-Amerika en zie die
oneindige streken van Alaska, verscheidene malen zoo groot als België en Holland
samen, bezie het wijd uitgestrekte aartsbisdom Oregon, de staten Washington,
Montana, Oregon, Idaho behelzend en gij zult een gedacht hebben van de
uitgestrektheid van het land, waar de edele zendeling het Geloof predikte. In de
ijsvlakten was nog, om zoo te zeggen, geen priester geweest en alle pogingen tot het
bekeeren der heidensche Indianen, waren vruchteloos gebleven. Monseigneur Seghers
neemt het besluit er henen te trekken, duizend gevaren trotsend, nu eens in kleine
bootjes dan weer op ijsstoelen zeëen en landen doorkruisend, zocht hij de bewoners
op in hunne ellendige hutten, deelt hunne armoede en hun gebrek, doch eindelijk
heeft hij het geluk, na de schrikkelijkste ontberingen, het geloof onder hen te
verspreiden.
De brieven in het werk aangehaald en welke ik zelf in handen heb gehad, getuigen
de grootheid zijner ziel. Een enkele trek uit zijn leven bewijst ons zijne nederige
heiligheid; eerst bisschop van Vancouver werd hij, bij het afsterven van Monseigneur
Blanchet, tot het aartsbisdom van San-Francisco geroepen.
Eenigen tijd nadien verliet zijn opvolger het bisdom Vancouver en het was moeilijk
eenen nieuwen geschikten bisschop te vinden, voor dit armoedig eiland. Monseigneur
Seghers, die nooit het gedacht opgegeven had te leven en te sterven voor de Indianen,
verlaat zijn aartsbisdom en gaat terug naar van Vancouver. De brief dien hij toen aan
kardinaal Simeoni schreef en de beschrijving van het verhoor bij den paus, om diens
goedkeuring te verzoeken, zouden den ongevoeligsten de tranen in de oogen brengen.
Heiligen alleen kunnen zoo schrijven en zoo spreken. Zijn dramatisch einde is bekend; de schrijver heeft getracht het
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duister proces zooveel mogelijk op te klaren, met allerhande documenten: dit deel
is wel een der belangrijkste, omdat de moord op zijnen persoon gepleegd de aandacht
van gansch de wereld tot zich trok.
Welk een treffend schouwspel, die eenvoudige geloofsbode die ginder, ver van
huis en vrienden, in eene arme indiaansche hut vermoord wordt! Wij zijn er fier op
te zeggen: het eerste martelaarsbloed, dat op Alaska's bodem vloeide, was het bloed
van eenen Vlaming. Katholieken en protestanten betreurden zijn vroegtijdig afsterven,
en allen waren in rouw om hem, dien zij als een der grootste helden onzer eeuw
beschouwden.
Ziedaar in korte woorden den man dien de heer de Baets ons afschildert. Beter
kon het niemand doen, denken wij: het boek is zoo aangenaam en zoo onderhoudend
geschreven, dat men het op eenmaal doorleest. Bijzonderlijk de inleiding is schoon,
een ware perel zoo voor de gedachten als voor den stijl.
Eene bemerking voegen wij er echter bij om te eindigen.
Monseigneur Seghers is een kind van Vlaanderen; met het geld der Vlamingen
heeft hij een groot deel zijner reuzenwerken tot stand gebracht, waarom werd dit
werk in 'T FRANSCH geschreven? Vele franschonkundige Vlamingen zouden even
graag het leven kennen van hunnen landgenoot, en ons dunkt dat de Vlamingen meer
recht hebben om hun eigene mannen te kennen, dan de Franschen van Parijs eenen
Gentenaar. Daarom betreuren wij het dat wij misschien later eene vertaling zullen
bekomen, dan wij het oorspronkelijk mochten verwachten.
I.N.
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Inhoud van Tijdschriften.
België.
Belfort. 9-10. De Marez: L. Couperus. J. Jacobs: Invloed van het christendom op de
oudgerm. letterk. Het belg. vaderland. Scharpé: Eckart. Drijver: Die dietse doctrinale.
Dicht- en Kunsthalle. 5-6. Micheels: Onze taal en het alg. stemrecht. L. Fulda: Het
verloren Paradijs.
Fédération artistique. 52. 1. Baes: La cité des artistes. Les fresques de Meysse.
Notes sur des instr. de mus. anc. et mod. L'Avenir de l'art jeune. Le Musée Rembrandt
à Amsterdam.
Loquela. 12. 1-3. Betnaar, baaien, deurberen, haken en weren, keutje, puw, kuk,
kwisti, bootkin, geedoppen, gerrepie, kladoeljen, vergatse, verkadutsen, zilte.
Revue de l'Art Chrétien. VII. 5. Müntz: Les tombeaux des papes en All. et en
France. Chabeuf: La nouv. flèche de St. Bénigne de Dijon. B. de Montault: Les
mosaïques des égl. de Ravenne. Les fresques de la Leugemeete à Gand. L'abside de
la cath. de Chartres. Les artistes parisiens au m.-âge.
Revue Générale. 9. Francotte: Les Papes et la Renaissance. Freson: Vienne et les
Viennois. Baguet: Les fourmis du Paraguay. Bordeaux: Le pays de Léon. Hél. Hinkart,
une grande chrét. du 16e s. Gilbert: Revue litt. trimestrielle.
Toekomst (De). 11-13. Nederl. Congres te Antwerpen. De Mont: Een nederl. Univers.
in de vlaamsche provinc. Gitté: Noord en Zuid in de 17e eeuw. Hooger Onderwijs
voor het Volk.

Nederland.
Archief v. Nederl. Kerkgesch. VI. 1. De Jager: Prof. Moll's Angelus Merula. Bezemer:
Geloofsvervolg. te Rotterdam, 1534-1539. De Hullu: Statuten v.h. Meester-Geertshuis
te Deventer. Acquoy: De vijf, in den toren te Boskoop gevonden boekjes.
Gids (De). 8. Simons: ‘Perfide Albion.’ Acket: L. van Deyssel. Den Tex: John Burns.
Pyttersen: Desideria, koningin v. Zweden. Karl Lamprecht's ideeën. Van Hall: Over
tooneelspelers.
Navorscher (De). 10. Rogge: Krijgsoperatiën v. de Rep. en Frankr. tegen Spanje v.
1638-1648. Rogge: Receptie v.d. Pauselijken legaat Fabio Chigi d. Lod. XIV in 1664.
Geslacht- en Wapenkunde: van Lynden; Junius; v. Asperen; Bourbon; v.d. Honert;
v. Albada; Claer.
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Revue (Hollandsche). 10. John Burns. William Moris. De brief van Gladstone.
Nieuw-Amsterdam. L.C. Dudok de Wit.
Spectator (Nederl.). 40-42. Een nieuw dichter: Van Offel's Bloei. Couperus' vertaling
v. Flaubert. John Vanbrugh's Best Plays of old Dramatists. Liederen v. Bredero.
William Morris.
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Studien op godsd., wetensch. en letterk. gebied. XLVII. 2. Van Gestel: Kennis,
praktijk en wetensch. Van Nieuwenhoff: John Ruskin. Van Kasteren: De Karmel en
het Woud.
Taxandria. 9-10. Verreyt: Aanv. op Schutjes' Gesch. v. 's Hertogenb. Sasse: De
heerlijkh. Eckart en de huizen Lochtenburg en Pasbogaard. Sassen: Verspr. oorkonden.
Juten: De Ram.

Duitschland.
Flieg. Blätter f. kath. Kirchenmusik. Die Bedeutung. u. Behandl. d. deutsch.
Kirchenliedes.
Magazin für Litteratur. 40-42. Munchner Spätsommer. Operntexte. Elise Schmidt,
Schausp. u. Schriftstell. Die Zukunft des Dramas. Jean Rameau's Le Caeur de Régine.
Wiener Kunst. † William Morris. D'Outre Tombe v. Paul Verlaine. Bibliographia
universalis. Victuri. Thomas Hardy. Hugues Rebell. Neue Verse: Lohmeyer, Palmer,
Schafheitlin, Benzmann, Bornstein, Wegener. † A. Bruckner.
Stimmen aus Maria-Laach. 9. Kneller: Der Orden U.L.F.v.d. Barmherz. Plenken:
Das Hexenwesen in Dänemark. Kreiten: Helles: Jesus Messias. Nassen's Heine's
Familienleben.
Zeitschr. f. Christl. Kunst. 7. Justi: Die Kathedrale v. Granada. Schnutgen: Alte
Armleuchter. Miniaturen d. Universitätsbibl. zu Heidelberg.

Frankrijk.
Correspondant. Sept. De Lapparent: Les revenants du Pôle Nord.
Etudes religieuses. Sept. Delaporte: Nature de la rime franç. Regnabel: Evolution
architecturale. Cornut: Les Goncourt.
Notes d'Art et d'Archéol. Sept. Le monument de St. Quentin par Corn. Theunissen.
Album de Jehan de Caldain. San Lorenzo de Vérone. Le bestiaire divin Du Puy en
Velay. Th. Dubois.
Nouv. Revue. Sept.-Oct. Les sciences occultes au 13e siècle. La mission des
va-nu-pieds. Proverbes russes.
Polybiblion. 10. Chansons pop. de l'Esp., p. Rouanet. Célébrités angl., p. Le
Fèvre-Deumier. La Galilée, p. Loti. Lamartine, le Card. Lavigerie, Renan, l'emp.
Guill. II, p. J. Simon.
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Revue de Paris. Sept.-Oct. Lettres de Voltaire à la Comtesse de Bentinck. La vie
privée à la Renaissance.
Revue des Deux Mondes. Sept. L'âge de l'affiche. Essai sur Goethe. Les statues de
Paris.
Revue des Traditions pop. Sept. Chanson des tailleurs. Coutumes de marché. Les
verriers. Barbe-Bleue. Contes d'Anvers. Coutumes de mariage. Superst. des ponts
et chaussées.
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Vondeliana.
J. van Lennep's uitgave, ‘herzien en bijgewerkt’ door J.W. Unger.
Misschien zal het menigeen bevreemden thans nog eene beoordeeling van den
nieuwen druk van ‘Van Lennep's Vondel’ onder de oogen te krijgen, aangezien de
onderneming reeds sedert meer dan drie jaar werd ten einde gebracht. Het zij mij
derhalve vergund mede te deelen, dat deze critiek oorspronkelijk geschreven werd
in opdracht der Redactie van het Nederlandsch Museum; ze was reeds voor de helft
gezet, toen dit tijdschrift ophield te verschijnen. Met zijne gewone welwillendheid
heeft de uitgever, de Heer Ad. Hoste, mij de vrije beschikking over mijn werk gelaten,
en zoo kwam ik er toe het aan de Dietsche Warande aan te bieden, daar ik dacht dat
de rubriek Vondeliana, waarin ook J.C. Alberdingk Thijm's beoordeeling der
voortzetting van J. Alberdingk Thijm's Vondel opgenomen werd, daar als vanzelf
toe uitnoodigde. De lezer zal oordeelen, of ik niet beter deed mijn licht onder de
korenmaat te houden. In elk geval zullen niemands stoffelijke belangen gekrenkt
worden.
Een bijzonder aangename taak is het niet geweest. Met meer dan gewone
ingenomenheid is deze nieuwe uitgave van Vondel's werken begroet; nog vóór het
eerste deeltje verschenen was, werd ze door Prof. Dr. Jan ten Brink in eene
beschouwing die met het prospectus verzonden werd, geprezen als voor alles
wetenschappelijk, en zullende aanvullen wat Van Lennep's uitgave te kort kwam
tegenover de eischen van historie, aesthetiek en bibliographie. Men heeft dan ook
zeer groote verwachtingen gekoesterd; en ik meen niet dat ik mij vergis als ik beweer
dat het grootste deel der koopers in den waan verkeeren, dat die verwachtingen
vervuld zijn: in allerlei tijdschriften in Noord en Zuid zijn aankondigingen vol
loftuitingen verschenen; sommige daarvan van de hand van mannen van groot gezag:
zoo b.v. heeft niemand minder dan Penon, de strengste onder de strengen, na het
verschijnen der twee eerste deelen eene uitbundige lofrede geschreven(1), zonder dat
hij evenwel een grondig onderzoek

(1) Zie Nederlandsche Spectator, 1888, 395.
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ingesteld had; het was zijn voornemen dit eerst later te doen: de dood heeft hem eene
groote teleurstelling bespaard. Stellig echter zou hij zich niet onttrokken hebben aan
de taak, het bewijs te leveren dat deze nieuwe uitgave niet veel beter is dan de oude,
eene taak waarvoor hij zoo uitnemend bevoegd was, al moest het hem de bekentenis
kosten dat zijn eerste oordeel voorbarig was geweest.
Dit bewijs is sedert nog niet geleverd, en ik acht het geen geluk, dat dit
onverkwikkelijk werk mij te beurt gevallen is.
Zeer zeker was er reden te over, voor al wie in de Nederlandsche letterkunde
belang stelt, om zich te verheugen, toen het bekend werd dat de heer Sijthoff Vondel's
werken in zijne bekende 50 cents-editie zou opnemen. Althans op het eerste gezicht.
De zoogenaamde prachtuitgave, door Jacob van Lennep bezorgd, heeft vele goede
hoedanigheden, maar ook bedenkelijke gebreken, en kost ontzettend veel geld, zeker
wel de meest bezwarende omstandigheid(1). Nu zou men dezelfde hoeveelheid, in
oneindig betere hoedanigheid, voor een spotprijs kunnen verkrijgen; de heer Unger,
die de nieuwe druk zou bezorgen, stond reeds bekend als een Vondel-kenner door
zijne bijdragen in Oud-Holland, maar vooral door zijne Bibliographie van Vondel's
werken.
Oppervlakkig beschouwd, zijn de gekoesterde verwachtingen vervuld; maar iets
anders is het, als men wat dieper ingaat.
De heer Unger heeft bij het eerste deeltje een voorbericht gevoegd, waarin het
plan der uitgave uiteengezet wordt. Dit plan komt hier op neer:
1o Vondel's spelling blijft behouden;
2o het leven des dichters, bij Van Lennep tusschen de werken verspreid, wordt
een doorloopend verhaal, in een afzonderlijk deel;
o
de gedichten worden in chronologische volgorde geplaatst;
3
o
waar het jaartal van een zeker aantal gedichten onbekend is, zijn gelijksoortige
4
gedichten bij elkaar geplaatst;
5o de tekst is steeds die van de handschriften (voor zoover die nog bestaan of
althans gekend zijn), bij gebrek aan handschriften van de oudste oorspronkelijke
uitgave of van den bundel, waar het gedicht het eerst afgedrukt is. Bij elke
gedicht of werk wordt, onder verwijzing naar Unger's Bibliographie van Vondels
werken, de bron vermeld;
o
varianten zijn niet opgenomen;
6
7o de historische aanteekeningen op personen en zaken zijn nauwkeurig nagezien
en zooveel mogelijk aangevuld met de resultaten van latere nasporingen;
o
de taalkundige aanteekeningen van M. Jac. Van Lennep zijn zorgvuldig
8
herzien en beperkt tot zuivere woordverklaringen. Afleidingen en minder
gewenschte uitweidingen zijn geschrapt.

(1) Thans nog is het een buitenkansje, op boekenveilingen in Holland een exemplaar van Van
Lennep's uitgave voor f 25 a f 30 machtig te worden.
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Dit alles voor het innerlijke; en voor het uiterlijke:
‘Ook in de illustraties hebben talrijke veranderingen plaats gehad. De prenten, die
vervangen konden worden door reproducties van oude gravuren uit Vondels tijd,
zijn weggelaten en daarvoor in de plaats gesteld typische oude. Hetzelfde geldt
natuurlijk ook voor de afbeeldingen. Zooveel mogelijk zal elk deeltje met het portretje
van een van Vondels vrienden of van iemand, die door hem bezongen is, versierd
worden, terwijl een menigte kleine portretjes geplaatst zullen worden boven de door
Vondel op die afbeeldingen vervaardigde gedichten.
Van de handschriften zullen de tot heden nog niet gefacsimileerde bij voorkeur
worden opgenomen.’(1).
Het is duidelijk dat, in het algemeen gesproken, eene Vondel-uitgave, naar deze
beginselen uitgevoerd, goed kon zijn; wat er naar mijne bescheiden meening tegen
dit plan in te brengen valt, zal in het vervolg van dit opstel ter sprake komen. Gaan
we echter de uitvoering van het plan na, dan blijkt het dat de beloften, welke dit
voorbericht in zich sluit, niet zijn nagekomen, altans niet met betrekking tot die
punten, waarbij het er het meest op aankwam.
Wat het uiterlijke betreft, daar is zeker zoo goed als niets op aan te merken. De
heer Sijthoff heeft wezenlijk geene kosten ontzien, om voor den gevergden prijs het
beste te leveren dat er kon voor geleverd worden. Het formaat is handig, het papier
goed, in den beginne zelfs zwaar; de letter, opzettelijk gegoten, duidelijk, zelfs fraai;
daarenboven kon men voor een spotprijs een band krijgen (een navolging der
omslagen zooals alleen een Magnus er kon maken), welke door velen zeer mooi
wordt gevonden. Daarbij komen dan nog de zeer talrijke illustraties: portretten,
teekeningen, oude titelplaten enz., welke over het algemeen wel geslaagd zijn; het
spreekt van zelf dat men bij eene dergelijke uitgave, waarvan ieder deel slechts 60
cents kost, in dit opzicht bescheiden in zijne eischen moet zijn. Eéne plaat zou ik in
elk geval willen missen, namelijk de reproductie der ets van Rembrandt vóór De
Vaderen. Zij geeft van het oorspronkelijke slechts een flauw denkbeeld. Een dergelijk
kunstwerk moet beter gereproduceerd zijn, wil men aan dit fac-simile iets hebben.
Een ongemak kleeft de anders zou handige uitgave aan: de deelen zijn niet
genummerd van 1 tot 30, maar worden gemerkt door de twee uiterste jaartallen
waartusschen de er in opgenomen gedichten vallen, b.v. 1630-1636. Dit is waarlijk
niet gelukkig!
We kunnen thans een voor een de punten van het voorbericht nagaan, en zien in
hoeveire de uitgever - met dit woord bedoel ik thans den heer Unger: onze taal kent
geene afzonderlijke woorden als Verleger en Herausgeber, publisher en editor - zich
aan zijn eigen plan heeft gehouden.

(1) Dit voorbericht komt niet voor in de in België verspreide exemplaren (het is bekend dat de
heer Siffer den alleenhandel - de schim van De Vries vergeve mij het gebruik van dit woord,
dat hij nooit geheel heeft kunnen goedkeuren - voor ons land heeft verworven); wat meer
uitvoerigheid was hier wel gewenscht.
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Dat de oorspronkelijke spelling moest behouden blijven, spreekt van zelf. Eene
uitgave in nieuwe spelling kan hoogstens in de school gebruikt worden, en voor de
school is een complete Vondel toch wel niet bestemd. Ik heb meer dan eens de
meening hooren verkondigen, dat onze groote schrijvers der 17de eeuw meer gelezen
zouden worden, indien hunne werken den volke in onze hedendaagsche spelling
werden voorgezet, evenals in Frankrijk; maar ik kan dit gevoelen niet deelen. Het is
meer dan eene kwestie van vorm; het is eene kwestie van temperament: de
Franschman is nu eenmaal artistieker dan de Nederlander. Men moet zich daarenboven
niet voorstellen, dat alle groote Fransche schrijvers zoo bekend zijn. Dit is
hoofdzakelijk het geval met sommige stukken der groote tooneeldichters, dank zij
de Comédie Française. In Nederland, althans in Noord-Nederland, staat de
schouwburg niet zoo algemeen in eere: de eene zegt bij zichzelf: daar kan men geene
dubbeltjes gaan verdienen, en de andere beweert dat het geloof er door in gevaar
wordt gebracht(1). Daarenboven mag gevraagd worden, of Vondel moet populair zijn.
Mij dunkt neen. Er kan en moet slechts sprake zijn van bekendheid en vertrouwheid
bij het beschaafd publiek, van grondige kennis bij taal- en letterkundigen. Het
buitengewone, dat een man als Vondel kenmerkt, sluit populariteit uit.
Onvoorwaardelijke goedkeuring verdient, althans naar mijne meening, het besluit,
Vondels levensbeschrijving niet verspreid tusschen de gedichten te geven, maar in
een apart deeltje. Op deze wijze kan een doorloopende behandeling verkregen worden,
welke alleen daardoor reeds veel belangwekkender zijn zal. Te gelijker tijd kan
daardoor een menigte kleine bijzonderheden, die wel tot recht verstand van een of
ander gedicht onontbeerlijk zijn, maar daarom nog niet tot het leven van Vondel
behooren, blijven waar ze zijn moeten, t.w. als aanteekeningen bij de betrokken
gedichten, terwijl ze bij Van Lennep het lezen der levensgeschiedenis des dichters
vermoeiend maken(2).
Deze behandeling doet tevens eene verdienste van Van Lennep goed uitkomen.
Bijna bij elk gedicht hoort eene aanteekening, personen of gebeurtenissen betreffende.
Vergelijkt men deze nieuwe uitgave met die van Van Lennep, dan blijkt het, dat de
eerste betrekkelijk weinig nieuws bevat. Meest altijd kon de heer Unger den tekst
van Van Lennep woordelijk overnemen, in enkele gevallen kon hij op grond van
latere

(1) Toen den 5den Februari 1879 Vondel's ‘tweeden eeuwdag’ werd gevierd, werd door
Kerkvoogden der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam aan 's dichters vrienden
verboden een krans te leggen op zijn graf in de Nieuwe Kerk!
(2) Sedert heb ik vernomen, dat de levensbeschrijving van Vondel in een afzonderlijk deeltje
niet zal verschijnen. Dit is natuurlijk te betreuren, niet alleen omdat dit werk, goed uitgevoerd,
voor onze letterkundige geschiedenis van groot belang is, maar ook omdat er in deze uitgave
verscheidene malen naar verwezen wordt (zie b.v. dl. VII, 15 en IX, 17), zoodat de lezer
thans van sommige onontbeerlijke inlichtingen verstoken blijft.
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onderzoekingen er iets aan toevoegen of verbeteren. Wel een bewijs, welk deugdelijk
werk door Van Lennep in dit opzicht werd geleverd.
Vóór grootere gedichten, en vóór de tooneelstukken, hebben deze aanteekeningen
den vorm van inleidingen gekregen, en zeker terecht. Dat men er altijd zal in vinden,
wat men er in zoekt, zal ik nu juist niet zeggen. Veel anders dan wat voor Vondel de
aanleiding tot het maken zijner stukken was, en eenige inlichtingen over de
vertooningen, vindt men er niet in. Zoo heeft de heer Unger er zich niet aan gewaagd
opnieuw te onderzoeken of de Lucifer al of niet eene politieke allegorie is. Hij stelt
eenvoudig vast, dat ‘het vraagstuk nog lang niet uitgemaakt is.’ Dat de oplossing
van dit twijfelstuk niet tot het onmogelijke behoorde, is gebleken uit de inleiding
van Cramer vóór zijne uitgave van het stuk, weinig tijds na het 17de deel van Unger's
uitgave verschenen.
Evenmin heeft de heer Unger het oorbaar geoordeeld, in zijne inleidingen een
woord te reppen over de litterarische waarde van Vondels tooneelwerken, ofschoon
Van Lennep's ‘critische overzichten’ in deze nieuwe uitgave weggelaten zijn.
Waarom de historische toelichting bij Gysbrecht van Amstel, waarin de verhouding
van het stuk tot de geschiedenis wordt uiteengezet, niet in de inleiding is opgenomen,
maar tusschen Vondels ‘Kort Begryp’ en den tekst moest komen te staan, is
raadselachtig.
Het meeste verschilt deze uitgave van de oudere door de volgorde der gedichten
en door de illustraties. In deze chronologische volgorde van Vondel's werken ligt
hare eigenlijke waarde.
In strijd met hetgeen in het voorbericht te lezen staat, zijn de gedichten, waarvan
de dagteekening onbekend is, in het laatste deel alle bij elkander gevoegd. Daarbij
wordt in eene aanteekening bij elk vers steeds vermeld op welk jaartal het door Van
Lennep en Van Vloten geplaatst werd. Onwillekeurig vraagt men zich af of de
autoriteit, die hier aan Van Vloten toegekend wordt, wel verdiend is, want zonder
moeite kan de lezer vaststellen dat Van Vloten in de meeste gevallen het cijfer van
Van Lennep heeft overgenomen, of er soms eenvoudig een vraagteeken heeft
achtergezet. Stemt Van Vloten met Van Lennep niet overeen, dan is er maar een
verschil van een, een paar keeren van twee jaar; in drie gevallen is er een verschil
van vier of vijf jaar; een maal is het verschil zeer groot: een gedichtje op Michiel Le
Blon wordt door Van Lennep op 1644, door Van Vloten op 1657 geplaatst (dl. XXX,
331).
De heer Unger is echter in dezen niet altijd consequent geweest; zoo heeft hij in
het derde deel al de gedichten op Oldenbarnevelt, waarvan de juiste datum onbekend
is, wél bij elkaar geplaatst, waar het vers ‘Op de Hollantsche Transformatie’, dat in
1618 geschreven werd, daar aanleiding toe gaf. Al kan men zich daar nog wel mede
vereenigen, minder natuurlijk schijnt het, op de eerste de beste bladzijde van het
zesde deel een gedicht op Reael te drukken, omdat diens portret vóór dat deeltje
staat!
Thans nog een woord over de illustraties. In dit opzicht zijn vele
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veranderingen ten goede aan te stippen. Ten eerste de vervanging van talrijke prenten
bij Van Lennep door reproducties van teekeningen en portretten, die uit een historisch
oogpunt voor Vondel's werken van belang zijn. Men had zelfs nog een stap verder
kunnen gaan, en geen enkele der prenten, die voor Van Lennep's uitgave opzettelijk
geteekend werden, reproduceeren. Het is veel aardiger, in den Gulden Winckel en in
de Vorstelijke Warande der dieren reproducties van de platen der oude uitgaven te
vinden, in de plaats van de vaak zoutelooze teekeningetjes bij Van Lennep; of voor
De Vaderen eene reproductie der ets van Rembrandt, in de plaats van het nietszeggend
plaatje bij Van Lennep; jammer maar dat er, zooals boven reeds bemerkt werd, van
de reproductie dier verrukkelijke ets zoo weinig terecht is gekomen.
Ten tweede: de reproducties naar prenten in de oorspronkelijke uitgaven, die bij
Van Lennep heelemaal niet voorkwamen, en toch vaak onmisbaar zijn tot recht
verstand van den tekst. Men denke slechts aan de platen die bij de Hekeldichten
behooren; zooals bekend is, vindt men bij Van Lennep geene plaat bij de Waegschael,
terwijl er toch bij aangeteekend wordt: ‘Het gedichtjen is eigenlijk niets meer dan
een uitlegging van de plaat.’ De heer Unger is dit vermakelijk geval blijkbaar indachtig
gebleven. Onder de bijgekomen prentjes wijs ik b.v. nog op de aardige prent welke
de Hollantsche Transformatie (III, 12) vergezelt; op de Afbeelding der Iustitie
geschiet... aen Ian van Oldenbarnevelt bij de Geusevesper (III, 16-17); op de
allegorische voorstelling boven De Stedekroon van Frederik Hendrik (VI, 103),
waardoor de tekst zeer aardig geillustreerd wordt; of op de drie plaatjes behoorende
bij het gedicht ‘Op het geluckigh Ongeluck van Prins Johan Maurits van Nassau’
(XXVII, 88 vlgg.), enz. enz. Voor alles echter zijn belangrijk de talrijke afbeeldingen,
zooals Vondel ze zelf noemt, van door hem bezongen personen, door de groote
meesters der 17de eeuw geschildeid of geëtst. Zoo bij voorbeeld de reproducties van
etsen of schilderijen van Rembrandt: Anslo (VIII, 290), Anna Wijmers (IX, 93),
Sofia Van der Hoeven (XVIII, 23), Joan Six (vóór XXIV); ook het prachtig portret,
ten voeten uit, van Cornelis de Graeff (XX, 357), naar de schilderij van Thomas de
Keyser; de familie van Joan Six, naar de schilderij van Barent Grant (XVII, 185);
verder talrijke portretten naar schilderijen van Govert Flinck en Filips Koning, niet
het minst de portretten van Vondel zelf, waarop de dichter zulke aardige bijschriften
wist te maken; vooral mogen met onvermeld blijven de portretten van P.C. Hooft en
zijne (tweede) vrouw Eleonora Hellemans, geschilderd door Michiel Mierevelt. De
eer van de identiteit van het vrouwenportret vastgesteld te hebben schijnt den heer
Unger toe te komen (zie V, 121).
Laat ons thans onze aandacht wijden aan den tekst dezer uitgave; menigeen zal
wellicht reeds bij zich zelf de bemerking gemaakt hebben, dat ze toch nog zoo slecht
niet is, als er niet meer aanmerkingen op te maken zijn dan diegene welke ik mij tot
hiertoe veroorloofd heb. Deze opmerking zou volkomen juist zijn. Men bedenke
echter, dat tot hiertoe alleen meestal bijzaken besproken werden. De hoofdzaak komt
nog, en
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wat kan de hoofdzaak zijn in eene uitgave van eens schrijvers werken, anders dan
die werken zelf, met andere woorden de tekst?
Ik moet erkennen, dat ik niet zonder vooringenomenheid aan dit gedeelte van mijn
onderzoek ben gegaan. Ik had een duister voorgevoel van den uitslag. Hoe dit kwam,
zullen alle diegenen beseffen en begrijpen, die zich de moeite gegeven hebben de
jongste Bredero-uitgave, waarvan de tekst door den heer Unger bezorgd werd, door
te studeeren. Deze tekst is zeer zorgeloos behandeld en daardoor op menige plaats
onverstaanbaar gemaakt, al schijnen de commentatoren er niets van bemerkt te
hebben; bij wien, die het weet, zou niet de vrees opkomen dat het bij deze
Vondel-uitgave evenzoo zou gegaan zijn?(1)
Zooveel de hulpmiddelen, welke de Leidsche Universiteitsbibliotheek in dit opzicht
oplevert, het mogelijk maakten - alles samengenomen een bitter klein beetje -, heb
ik den tekst dezer Vondel-uitgave met de door den heer Unger gebruikte
oorspronkelijke drukken vergeleken. Het komt me gepast voor, deze collatie hier te
laten volgen vooraleer verder te gaan. Ik stel de lezing van déze uitgave voorop,
daarna die der oorspronkelijke, de tweede van de eerste gescheiden door een streepje.
Ik zelf gebruik geene leesteekens tenzij voor mijne eigen woorden, welke steeds
cursief gezet zijn; waar men er elders vindt, is dit dus de punctuatie van den tekst.
Waar vóór een woord een leesteeken staat, beteekent zulks dat aan dit woord
voorafgaat een zin afgesloten door het bedoelde teeken; drie punten vóór een woord
beteekent dat alleen het laatste lid eener samenstelling aangehaald wordt; drie punten
tusschen twee woorden, dat een of meer woorden weggelaten zijn. De Romeinsche
cijfers hebben betrekking op de deelen, door mij met I tot XXX genummerd; de
Arabische zijn de nummers van de verzen van het behandelde gedicht:
De Jaght van Cupido (U. I, 7; V.L. II, 768). 13 Moeder, riep hy, - Moeder riep hy
14 'k Neem - K' neem 17 Wel, sprack zy, - Wel sprack zy 26 dieren - diren 40 pijnen.
- pijnen, 65 Pluto rijck, - Pluto, rijck 71 Lyaeus - Lyaeus 78 t' Welck - d' Welck 90
d' Weeldigh - D'weeldigh Het onderschrift is niet Liefd' verwinnet al. zooals Unger
opgeeft, maar I.V. Vondellen waaronder Liefd' v. al. Hetzelfde geldt voor de Dedicatie
enz. op blz. 11 van ditzelfde deel, met dit verschil dat I.V. Vondellen staat onder, in
plaatst van boven de spreuk.
Oorlof Liedt (U. I, 12; V.L. I, 772). Titel Oorlof Liedt, - Oorlof Kiedt 68 verdriet.
- verdriet,
Op het twaalfjarige bestandt enz. (U. I, 15; V.L. I, 27). 1 Den Heemel, - Den
Heemel 5 opschorssing, - opschorssing 9 verwerven, - verwerven De onderteekening
I.v.V. ontbreekt.
(Wordt vervolgd.)
WILLEM DE VREESE.

(1) Sedert dit geschreven werd, is in de bekende Zwolsche Herdrukken eene bloemlezing uit
Bredero's liederen verschenen, naar de eerste uitgave, dezelfde welke aan Unger's tekst ten
grondslag ligt. Iedereen kon zich thans door eene vergelijking der twee uitgaven overtuigen,
dat het hierboven gezegde waar is.
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Omroeper.
Schilderkunst, enz.
De Koninklijke Maatschappij ter aanmoediging der schoone kunsten geeft een
omzendbrief uit waarin zij eene tentoonstelling vermeldt gewijd aan teekeningen
met waterverwen, pastel, aan plaatsneden, vooren- marmeren-, metalen- en andere
beeldhouwwerken.
De Tentoonstelling wordt geopend op Zondag 15 Maart 1897 en duurt tot Zondag
12 April.
De voorwerpen voor de tentoonstelling bestemd moeten aan genoemde
maatschappij, Venusstraat te Antwerpen, vóór 1n Maart gezonden worden. Aankoopen
zullen door de besturende maatschappij gedaan worden, in vooruitzicht van den
tijdens de toekomende vierjaarlijksche tentoonstelling in te richten tombola.
Er zal ook een bijzondere prijskamp ingericht worden waarvan de 1e prijs 1000
en de 2de 500 fr. bedraagt. Bijzonderheden worden vermeld door den omzendbrief
en den secretaris Albert Van Nieuwenhuyze.
Van Dyck. Ortelius. Wij vernemen, dat de Heer Génard, Lid. der Koninklijke
Vlaamsche Academie, zich tot het Academisch Korps van Antwerpen gewend heeft,
om de aandacht te roepen op de aanstaande driehonderdste verjaring der geboorte
van den grooten Antwerpschen kunstschilder Antoon Van Dyck, geboren te
Antwerpen in 1599. Hij heeft insgelijks een schrijven aan den Gemeenteraad gericht,
om deze overheid te herinneren, dat het binnen twee jaren de driehonderdste
verjaardag is van den dood van den beroemden Aardrijkskundige, Abraham Ortelius,
gestorven in 1598. Verscheidene pogingen werden reeds aangewend, om ter eere
van dezen grooten zoon der Scheldestad een standbeeld op te richten. Wij koesteren
de hoop, dat ditmaal deze plicht van dankbaarheid zal vervuld worden.
G.S.
Het Nederlandsch Museum te Amsterdam heeft ten geschenke ontvangen:
Van den heer I.W. Portengen, te Amsterdam, diverse voorwerpen, buit gemaakt
bij de Expeditie op Lombok in 1894, als: twee geweren, Europeesch model; zes
lanspunten en een harpoen; een Indisch mes en vijf Balische krissen in haar scheeden;
geel koperen lampje of kaarsendraget met graveerwerk versierd, afkomstig van de
poeri te Tjakra Negara; houten gedrochtelijke figuur, in de hand een flambouw
houdende, gezeten op den kop van een monster. Het geheel is gepolychromeerd en
verguld. Afkomstig van de uitwendige versiering van dezelfde poeri: bolvormige
waterspuwer van gebakken aarde, vertoonende een monsterachtig gelaat met
uitpuilende oogen. Afkomstig
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van Mataram; bronzen affuitje van een miniatuur- kanon, rijk met ornamentwerk
versierd; bronzen miniatuur lilla of draaibos met vork en ooren; de beide laatste
afkomstig van Tjakra Negara; van mej. G. Stuurman, te Pretoria: twee paar
merkwaardige schoentjes of muiltjes met houten zolen, die in buiging van den voet
scharnieren; een goudgewicht-doosje met weegschaaltje, gemaakt in 1657 door Jacob
Drielenburg, in de Halfsteeg te Amsterdam; van den heer S.P. Ten Cate, te Lisse:
een cirkelvormig, eenigszins conisch geslepen, stuk trachiet, in het midden uitgehold
en gediend hebbende als mortier, opgegraven te Lisse; van jhr. mr. V.E.L. de Stuers,
alhier, bronzen applique in den vorm van een bokkenkop met ring in den bek, stijl
Lodewijk XVI; van mej. G.F.A. Martens, te Renkum, kindermutsje en kinderlijfje
van fijn gestikt linnen, 18e eeuw; van den heer Meijer E. Mossel, te Amsterdam,
twee zandsteenen caryatiden, man en vrouw, in Romeinsch costuum, en twee
zandsteenen halffiguren van omstreeks 1600; van den heer Jan Kruyver, te
Amsterdam: handschrift van des schenkers vader, den heer Jacob Kruyver, flankeur,
bevattende: 1o korte aanteekeningen gedurende den marsch naar Brussel, alsmede
de aldaar gedane krijgsverrichtingen in September 1830, en 2o eenige aanteekeningen
der voornaamste krijgsverrichtingen en andere bijzonderheden op de citadel van
Antwerpen in 1830, 1831 en 1832, geschreven te St. Omer in Mei 1833; van mej.
I.W. Huisken, te Amsterdam, merklap uit 1744; van den heer A. Pit, te Amsterdam,
een vierkante zandsteen, waarop in hoog beeldwerk een voorstelling van Christus
aan het kruis, waaromheen geschaard Maria, Johannes, Maria-Magdalena en S.
Franciscus; van N.N.: bekroning van een spiegelof schilderijlijst van gebeeldhouwd
lindenhout, in het midden een gekroond en gekleurd wapenschild uit de laatste helft
der 17e eeuw; diep bordje van blauw Delftsch aardewerk, bodem en rand golvend.
De beschildering is van nagebootst Chineesch porselein, 18e eeuw; van den heer Jan
Bol, koster te Schermerhorn, ovale ruit, waarin gebrand is een wapen met volgend
onderschrift: Jan Symensz. Beets en Maertien Engels sijn huysvrouw van
Schermerhorn. 1661.
Jan Neervoort. In de zoogenaamde zaal Verlat, te Antwerpen, hebben voortdurend
tentoonstellingen plaats van jonge schilders: daaronder heeft bij voorbeeld de heer
Peters met zijne binnenhuizen geschitterd.
Nu weder is eene bijzondere tentoonstelling gevormd uit werken van Jan Neervoort
uit Antwerpen. Deze jonge kunstenaar heeft in weinige jaren bijzondere vorderingen
gemaakt en zijne werken, waaronder de boeren-binnenhuizen, en landschappen of
stallen met koeien, enz. ons het best geslaagd schijnen, vinden zooveel bijval dat
vele daarvan al in de werkplaats des schilders en reeds voor hunne voltooing verkocht
waren.
Marnix De voorgevel der school van de Hoogstraat te Brussel zal versierd worden
met een standbeeld van Marnix van St.-Aldegonde, van den beeldhouwer Victor de
Haen.
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Nu moeten wij veronderstellen dat in deze school bijzonder twee vakken zullen
worden onderwezen: 1o de leer van Calvijn, waarvan Marnix de verdediger en 2o de
haat tegen de belgische grondwet, waarvan Marnix, gelijk nu toch iedereen wel weet
een vurige vijand zou geweest zijn....
De Brusselsche volkskunst, of de Poesjenellenkelders. - Poesjenellen, prinsessen
en keuninginnen in zijde en vloer gekleed, zijn weer van uit de bestoven kassen
gekomen, om op de volkstooneelen van Brussel hunne poesjenellentoeren te komen
spelen.
Bij Spiekoet, den bekenden impresario van St-Maarten's wijk, waren meer dan
vier honderd voetkapoenen (vaartkapoenen) en maskes (meisjes) bij de eerste
uitvoering in de nieuwe zaal aanwezig. Het tooneeljaar werd begonnen met het drama
de Vier Aymons-kinderen en al de spelers werden bij hunne opkomst toegejuicht. Er
werd met geen geknabbeld papier gesmeten, alles liep deftig af. De kunstenaars in
karton werden zelfs teruggeroepen, en dezen schenen daarmêe niet weinig opgezet!
Bij Buelens in den Kruiersgang en bij Toone in de Spiegelstraat, heerscht dezelfde
geestdrift.
De maatschappij ‘De Kunst op straat’ is van zin een toogfeest voor de openbare
kunst in te richten tijdens de Tentoonstelling van 1897; het zal een overzicht zijn der
kunst in 't verleden en het heden.
De afdeeling voor 't verleden zou verdeeld zijn in tijdperken en volgens de
verschillende landen; in de hedendaagsche afdeeling zou men de verschillige
werkwijzen der kunstnijverheden voorstellen.
Verder zou men eenen zitdag houden, stoeten inrichten, arbeidsen vlaggestoeten,
openbare danspartijen en feesten, voordrachten, enz., eindelijk zou men
vlaggewedstrijden inrichten voor het versieren der huizen enz.

Dichtkunst, enz.
Huygens. - Nadat de Maatschappij voor Nederlandsche Letterkunde, te Leiden, in
haar vergadering van 13 Juni 1895 eene commissie benoemd had, welke in de stad
's Gravenhage een gedenkteeken voor CONSTANTIJN HUYGENS moest oprichten,
ontstond bij de vereeniging Die Haghe (die de bestudeering der geschiedenis van
Neerland's hofstad ten doel heeft) het plan, in aansluiting daarmede een
gedachtenisviering ter eere van Huygens op touw te zetten. Wel werd geen
samenwerking met de Maatsch. v. Ned. L. verkregen, maar Die Haghe's plan ging
toch door, ja, breidde zich van Constantijn zelfs uit tot diens vader, Christiaan
Huygens, secretaris van Willem den Zwijger, en tot ‘Constanter's’ zonen: Christiaan
den natuurkundige, en Constantijn. Een talrijke commissie werd benoemd tot
voorbereiding eener Huygens tentoonstelling.
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De omstandigheden leidden er toe, dat de samenwerking tusschen deze commissie
en Die Haghe verbroken weid, doch in plaats van aan het plan te schaden, werd het
er door bevorderd. De commissie zette haar werkzaamheden voort en Die Haghe
organiseerde langs anderen weg een hulde voor de Huygensen.
Die Haghe's nieuwe plannen kwamen tot uitvoering op den 4n September j.l., den
300n gedenkdag van Constantijns geboorte. In het huis Lange Voorhout no 44, waar
Constanter van 1624 tot 1627 woonde, werd een gedenksteen onthuld, waarbij de
voorzitter der vereeniging, de heer A.J. Servaas van Rooyen, schetste, hoe de jaren,
door Constantijn in dit huis doorgebracht, tot de merkwaardigste van zijn leven
mogen gerekend worden.
Had deze plechtigheid in kleinen kring plaats, grooter was de schare, die kort
daarop bijeen kwam in de Groote of St.-Jacobskerk, waar aan het graf der Huygensen
een krans zou worden gehecht. Weder was hier het woord aan den heer Servaas van
Rooyen, die nu een uitvoerige rede hield, waarin hij een bestudeerde levens- en
karakterschets gaf van Constantijn en ook eenige woorden wijdde aan de overige in
dit graf ter laatste rustplaats gelegde leden der familie Huygens. De plechtigheid in
de kerk die katholieke priesters en protestantsche geestelijken had samengebracht,
werd door den heer A.N. Koopman opgeluisterd met een orgelconcert; o.a. werden
een Psalm van Huygens en ‘Lofzang op C. Huygens, van Ban’ uitgevoerd.
Niet minder aanzienlijk was de schare, die eenige uren later aan de roepstem van
Die Haghe gehoor gaf en een Huygensavond in de Theaterzaal van het Kurhaus te
Scheveningen bijwoonde; onder de aanwezigen waren zelfs de groothertog van
Saksen en diens dochter, de hertogin van Mecklenburg.
Het programma vermeldde vooreerst twee tableaux vivants: ‘Constantijn Huygens
en zijne kinderen,’ naar de schilderij van A. Hanneman (1640) en ‘Christiaan
Huygens, aan zijne huisgenooten de slingerbeweging verklarende’ (1658). Vooral
aan dit tableau was grocte zorg besteed. Voorts werden door den heer J.C.v.d. Grijp
eenige verzen gereciteerd, waaronder een fragment van Huygens' Voorhout (waarbij
het tooneel de Haagsche ‘lindelaan’ te zien gaf) en Scheepspraet. Dit gedicht was
met goed gevolg gedramatiseerd. De mise en scène (een herberg met vroolijke gasten)
was typisch. De heer v.d. Grijp vervulde zijn niet gemakkelijke en ten opzichte van
een deel van het publiek ondankbare taak loffelijk.
Tot besluit van Die Haghe's hulde werd voor het terras van het Kurhaus een
toepasselijk vuurwerk afgestoken, terwijl de Huygenspoort aan het begin van den,
in 't midden der 17e eeuw naar Constanter's plannen aangelegden Scheveningschen
weg geillumineerd was.
Dit wat Die Haghe betreft, welke eer van haar werk heeft. Nu de commissie voor
de Huygenstentoonstelling. Wat zij alzoo omtrent het geslacht Huygens bijeen
gebracht heeft, werd, te beginnen met den
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8n September, in het gemeentemuseum ter bezichtiging gesteld. Bij de opening der
expositie hield de heer L. Wichers, voorzitter der commissie een rede. Deze liet
vooral het licht vallen op de Huygens-studiën der laatste 25 jaren, hulde brengend
aan Jorissen, die het eerst de goudmijn aan de Huygens-handschriften, berustend in
het Kon. Instituut te Amsterdam, en de bibliotheek der Leidsche universiteit, ontgon,
en aan mannen als de professoren Moll en Boot, die de manuscripten van het Instituut
hebben gecatalogiseerd. Ook wees spr. op den roem van het geslacht Huygens.
De minister van Binnenlandsche zaken, v. Houten, opende officieel de
tentoonstelling. Deze nu is voor het groote publiek niet zoo bijzonder interessant, of
het moesten de kleine collectie instrumenten enz. dan Christiaan en de vele platen
en kaarten van den Haag zijn; ook de portretten kunnen dezen of genen leek belang
inboezemen. Wat echter de mannen van het vak betreft, voor hen heeft de
tentoonstelling, die ook vele manuscripten en boeken bevat, groote waarde.
Bijzonder belangrijk moet wel de collectie manuscripten zijn, afkomstig uit het
huis-archief van H.M. de Koningin; doch de vitrines, waarin deze liggen, zijn
verzegeld.
Intusschen de commissie verdient alle lof. Niet minder dan 1055 nummers wist
zij bijeen te brengen en uitstekend te catalogiseeren.
Wat ten slotte het gedenkteeken der Maatsch. v. Letterkunde betreft, dit zal bestaan
uit een door Odé te houwen buste van Constanter, op voetstuk. Ze zal geplaatst
worden op den Scheveningschen weg nabij het Hôtel Promenade. De vergunning
tot plaatsing ervan is bereids aan het gemeentebestuur gevraagd. Wanneer de
onthulling zal geschieden is nog niet bepaald.
Ten slotte deze vermelding, dat zoowel de nieuwe jaargang van Die Haghe's
orgaan: 't Haagsch Jaarboekje, als de jongste aflevering van Oud-Holland aan de
Huygensen gewijd zijn.
Koninklijke Vlaamsche Academie. Zitting van Augustus. - De heer Theo Coopman
wordt benoemd tot afgevaardigde der academie, bij de onthulling van het
gedenkteeken aan dokter Snellaert.
Vervolgens wordt besloten dat de plechtige feestzitting zal plaats hebben op
Zondag, 18 October. Alsdan wordt overgegaan tot het aanduiden der prijsvragen
voor 1898 en 1899.
Door den heer Sermon wordt uit naam van den heer Génard een voorstel gedaan
tot het aannemen van een bijzonder kenteeken voor de leden der academie.
Zitting van 16 September. - Maatregelen voor de plechtige zitting op 18 October.
Men beslist het uitgeven van een werk: Plaatsnaamkunde. Gemeente Bilsen, door
Cuvelier en Huysmans.
Zitting van October. Mededeeling van den heer bestuurder Gailliard en van den
heer Alberdingk Thijm over de voordrachten door deze heeren te houden op de
plechtige zitting van 's anderen daags. De heer Dr. Claeys wordt verzocht bij dezelfde
gelegenheid een kortelings
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door hem vervaardigd gelegenheids-gedicht, ofschoon buiten het programma, voor
te dragen.
Den 18n October heeft de feestzitting plaats.
Ten half twee uur verschijnt Prins Albrecht en wordt in de voorzaal van het
academie-gebouw ontvangen, in tegenwoordigheid van de ministers Schollaert en
Begerem, eenige hoofdofficieren, senaats-, kamer-, raadsleden, enz. enz. De
welkomstgroet van den heer bestuurder wordt door Z.K.H. met een paar vriendelijke
woorden beantwoord. Alle leden der academie worden aan den prins voorgesteld.
Men begeeft zich naar de feestzaal. Het bovengenoemd gedicht van den heer
Claeys wordt door den dichter met zijne gekende geestdrift voorgedragen.
Daarop neemt de bestuurder het woord, en ontwikkelt, in eene welgeschreven
redevoering, de werkzaamheid der academie in de afgeloopen tien jaren van haar
bestaan.
De voorzitter geeft daarop het woord aan den heer Alberdingk Thijm ter voordracht
van de feestrede, getiteld: De kunst, een steun van den troon.
Deze toespraak wordt in de uitgaven der academie gedrukt; daarom geven wij
hiervan slechts een uittreksel.
Het punt van uitgang des redenaars is dit: De mensch leeft niet van brood alleen.
Zoo dachten en spraken zelfs de Heidenen. Daarom is een vermeerdering van loon
en eene vermindering van werkuren niet toereikend om het volk gelukkiger te maken.
Men moet trachten bij het volk de liefde voor schoone vormen en kleuren te
ontwikkelen, gelijk die in vroegere eeuwen bestond.
De hartstochtelijke studie der heidensche kunst en letteren heeft sedert de 15e, en
in de Nederlanden sedert de 16e eeuw, alle vroegere kunst leeren minachten of
vertreden - de dichtkunst niet uitgezonderd. Alle kunst is, op enkele uitzonderingen
na, van v o l k s k u n s t g e l e e r d e n k u n s t geworden.
De spreker bewijst nu met eenige voorbeelden uit de volksgeschiedenis, hoe of
vóór 1500 iedereen, de geringste man zelfs, zich kunstenaar gevoelde en trotsch was
op de gestichte monumenten, hoe het volk deelde in de dichtkunst van die
menestreelen, welke heden tot alledaagsche straatzangers zijn afgedaald.
Hij toont aan hoe in de eeuwen van 1500-1700 alle kunst meer en meer tot genot
van enkelen diende; hoe ook het romeinsche recht misbruikt en een middel werd
deels tot vermeerdering der vorstelijke macht, deels tot verrijking der advocaten; hoe
eindelijk de staatkunde van eene wezenlijk populaire, gecentraliseerd werd en het
volksleven onderdrukte, en hoe dit alles aanleiding gaf tot de groote omwenteling
van 1789.
De spreker wenscht dus den terugkeer tot de ware, natuurlijke volkskunst zonder
conventie, tot die bouwkunst, welke met den houtzager in 't bosch reeds begint, die
kunst welke steekt in het geringste voorwerp onzer omgeving, in elke kreet van
aandoening, in elken volzin; want daar ligt het begin van de lyrische dichtkunst.
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Door de verheffing, de verspreiding, de ondersteuning der volkskunst zal het volk,
in 't genot van schoone lijnen en kleuren, gelijk het voor 1500 smaakte, zich
gelukkiger gevoelen en dankbaar, fier, maar eerbiediger tevens opzien tot den wettigen
vorst, door wiens daden hem dit alles gewordt. De Vlaamsche academie, daaraan is
niet te twijfelen, zal steeds medewerken tot bevordering van dat volksgeluk en aldus
mede de hand reiken tot steun van den troon.
De prins uitte hierop eenige woorden van dank aan de sprekers, waarop overgegaan
werd tot de uitreiking der prijzen reeds vroeger door ons vermeld.
Na afloop van dien keerde men tot de voorzaal terug, waar de prins zich nog langen
tijd minzaam met de academieleden onderhield.
Koninklijke Akademie. Zitting van September. Voordracht van Dr. A. Kluyver:
Levensbericht over Prof. Moltzer.
Gewesten-spraken. Bij M. Nijhoff te 's Gravenhage is verschenen: Woordenboek
van het Geldersch-Overijselsch dialect, door Prof. Dr. J.H. Gallee. Woordenboekje
van het Deventersch dialect door W. Draaijer Het dialect van Oud-Beierland door
Dr. A. Opprel.

Toonkunst.
Tinel. Den eersten November had te Antwerpen een eigenaardig feest plaats. Mw
Constantia Teichmann vierde het 50jarig bestaan van het gasthuis aldaar door haar
zelve in 1845 gesticht en bekostigd.
Voor deze gelegenheid heeft Edgar Tinel eene cantate getoonzet, op eenen tekst
van Mevr. Emma Tinel, voor gemengd koor, mezzosopraansolo, en klavierbegeleiding.
Ongeveer in 't midden treedt het orgel op en eindelijk, als laatste huldegroet,
fanfaremuziek.
De compositie bestaat dan ook uit drie deelen, welke eene schoone klimming van
uitdrukking toonen: 1o Een hymne aan de christelijke liefde in 't algemeen. 2o Eene
hulde aan de verdienstelijke vrouw welke haar, ten voorbeeld aan vele duizenden,
in Antwerpen heeft gepleegd. 3o Eene dankzegging aan God die zulk eene edele ziel
heeft geschapen en eene bede dat Hij haar voortdurend zegene.
Het is overbodig, voor allen die den geest des toonzetters kennen, hierbij te voegen,
dat dit kleine werk opnieuw getuigt van eene fijne oorspronkelijkheid, kieschen
smaak en een even oprecht als innig gevoel.
In het nummer van den 31n October en den eersten November geeft het Journal
de Bruxelles verslag van een bezoek, door eenen der opstellers van genoemd blad
bij den toondichter Tinel te Mechelen afgelegd, benevens den inhoud en de strekking
van het nu voleindigd muziekdrama Godelieve, wat bij Breitkopf en Härtel te Leipzig
in druk is. De smachtende muziekliefhebbers zullen nog eenige maanden op de eerste
uitvoering moeten wachten, want deze zal eerst op het laatste Concert populaire te
Brussel plaats hebben. Het Journal geeft tevens een
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litterair ‘binnenhuisje’, een ‘Braekeleertje’ naar Tinels arbeidsvertrek geschetst. Te Frankfort a.d. Main zal op 9den November de derde uitvoering van Franciscus
plaats hebben en wel onder 's meesters leiding.
Herbergprinses van Nestor de Tière, operamuziek van Jan Blockx, reeds vroeger
door ons aangekondigd, is eenige malen te Antwerpen opgevoerd en door luide
toejuichingen begroet.
Bij de eerste opvoering werd, na het einde des tweeden bedrijfs, tusschen de heeren
en dames, voorstellende Flora, Zephyr, een' dronken herbergier en tallooze andere
personaadjes, en door eenige heeren, in pikzwarte rokken, aan de scheppers van het
werk openlijke hulde gebracht, door kransen, door palmen en lofredenen. Hier muntte
Pol de Mont welsprekend uit. De Tière en Blockx zijn mannen van talent en als
zoodanig verdienen zij lof. Doch het is eene zeer misselijke gewoonte, den gang van
een treffelijk, aandoenlijk spel op zulke wijze te komen storen, nadat er alles is
gedaan, om bij het publiek eene zekere begoocheling te weg te brengen.
Wij treden hier in geene lange beoordeeling van het werk. De Tière heeft vroeger
terecht met het edele spel De Spiegel den eersten en hoogsten prijs van
tooneelletterkunde behaald. Met de Herbergprinses zou hij dien niet hebben
verkregen. Het onderwerp is van al te lagen aard. De voorstelling der buiten- en
binnenzijde van een publiek huis, en van de wijze waarop de daar wonende
‘duivelinnen,’ gelijk in 't eerste bedrijf wordt gezegd, de jonkmans zoeken te winnen,
is zeer onsmakelijk.
De strekking van het stuk (dat plichtverzuim in het ongeluk stort) is daarom nog
niet dadelijk onzedelijk, maar de voorstelling verheft ons geenszins.
Ondertusschen is de muziek van wezenlijke waarde. Daarin munten vooral de
koren en bijzonder de vroolijke drinkkoren uit; zooals dan ook trouwens de muziek
van het humoristische gedeelte des werks het beste is geslaagd. Van de rollen
onderscheidt zich Reinilde in muzikale waarde; dit is eene lofspraak voor de beide
schrijvers want deze rol is de eenige die ons wezenlijk tot medegevoel opwekken
kan. Reinilde is half en half verloofd met haren voedsterbroeder Merlijn, een
toondichter. Marcus, Merlijns valsche vriend, zoekt Reinilde's hand te werven, en
Merlijn zelven op eene ‘schoone’ herbergprinses Rita af te sturen. Dat gelukt op de
markt, enz. Doch Rita heeft nog eenen anderen beminde: Jan Rabo. 't Einde is:
Merlijns dood in een tweegevecht met Rabo, en Reinilde's vloek over de ‘prinses’
uitgesproken. De muziek heeft behalve het gezegde nog menig andere goede
hoedanigheid.
Er heerscht daarin eene treffelijke afwisseling van motieven, gelijk een enkele
blik op het allereerst loffelijk uitgegeven tekstboek met muziek aldra kan bewijzen.
De dramatische handeling is, zoowel door den dichter als door den toonzetter, tot
het einde toe spannend ontwikkeld. Ook bewijst de bewerking der drie inleidingen,
ofschoon kort, voor elk bedrijf, de
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zorg en nauwgezetheid aan de compositie besteed. De kleedingen (op eene enkele
na) waren trouw historisch (duitsch in 1750), en door de heeren V. Crabbe en W.
Bataille met kennis van zaken geteekend. Kortom, de geheele tooneelinrichting was
wel verzorgd. Jammer, dat zooveel kunst, zorg en moeite niet aan een edeler
onderwerp zijn besteed.
Pol de Mont schrijft in den Nederlandschen Spectator, no 43, een artikel over
Herbergprinses dat in 't algemeen geene aanbeveling is van het werk, al bevat dit
ook schoone gedeelten. De afkeuring geldt vooral den tekst.

Standbeelden-nieuws.
Voor het standbeeld van Lavoisier ontving de Parijsche akademie tot hiertoe ongeveer
50,000 frs.
Er wordt een standbeeld voor Carnot gesticht.
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Bijlage.
Hlodwig.
‘Vive le Christ, qui aime les Francs!’

I.
HIJ zwoer het haar bij Woden
En bij der Franken eer:
‘Met eere zal ik sneven,
Zoo 'k niet met zege keer'!’
En trapp'lend, als het strijdros
Dat Hlodwig fier bereed,
Aanhoorden duizend Franken
Huns vorsten duren eed.
En voort ging 't, onverschrokken,
In 't ruige vellen-pak,
Met bijl en speer gewapend,
Voort ging 't... naar Tolbiac
Daar wachtten de Alemannen
In grimm'ge woede en spijt
Den trotschen ‘langgelokten’
Der Franken tot den strijd.
Daar kruisten zich de speeren
Bij mannelijk verweer,
Daar vielen ruwe slagen
Op heldenhoofden neer;
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Daar trof de bijl van Hlodwig
Met bliksemgloed in 't rond...
Maar hoe?.. Zijn mannen wijken!...
Bij Woden! - nog een stond'.....
Ginds bidt voor 't Kruis Hlotilde:
‘Geef zegen, Heer, voor spot’.....
En Hlodwig blikt om bijstand
Op tot Hlotilde's God.
En zie, zijn mannen keeren...
‘Harop! de vijand vliedt!’ En hun bebloede bijlen
Zwaaiën hun zegelied.
Straks stonden weer om 't strijdros,
Dat Hlodwig fier bereed,
De Franken, en aanhoorden
Huns vorsten nieuwen eed;
Geen eed bij Thor of Woden,
Als toen de strijd begon,
Maar bij den God der Christ'nen:
- Die heden overwon.

II.
‘De Christus leev', die mint zijn volk, de Franken!’
Die leuze klonk geheel Europa door,
Ten dage dat voor 't eerst haar wond're klanken
Opgingen in het Reimsche priesterkoor.
't Is Kerstnacht. - Zie, daar naderen de scharen
- Hlodwig het eerst, in statiglijke pracht,
Gevolgd van priesters, barden en barbaren Het heilig oord, waar de oude Bisschop wacht.
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Zij gaan ten doop. En door den tempel zweven
Veel geuren, en veel glanzen lichten hel,
Terwijl Hlotilde's maagden zang'rig weven
Hun zoet accoord door 't ruischend snarenspel.
Zoo schreiden ze in ter schaamle Christus' woning.
Maar Hlodwig voelt zijns Heeren heerlijkheid,
En buigt het hoofd voor d'éénen God en Koning,
Die machtig is, en zijn vazal verbeidt.
En 't water vloeide;... en duizenden herboren
Door 't heilig bad, in d'éénen Naam der Drie,
Vervullen met Gods lof het morgengloren,
- En luist'ren stil naar 't woord van Sint-Remy.
Hij spreekt - voorwaar, geen bard zong schooner zangen ‘... En 'k zie, o Hlodwig, 'k zie uw heil'gen zoon,
Dien Hlodwig, straks om Christus' naam gevangen,
Die keerde, en won des Heeren doornenkroon.
'k Zie als een Zonne een and'ren uwer erven;
En nog - ai mij, onzaalger tijden tolk 'k Zie op 't schavot een laatsten Hlodwig sterven,
Als offer voor de zonden van zijn volk...’
Propheten-taal!... Maar hoort,... wat wiekenruischen?..
Een Engel daalt en draagt een standaard aan;
- En eer hun bloed in jubel op dorst bruisen,
Klemt Hlodwig's vuist de Fransche lelievaan.
Nu stijgen wild hun dankb're vreugdeklanken,
Nu klinkt het om en 't davert door het zwerk:
‘De Christus leev', die mint zijn volk, de Franken!
En 't Frank-rijk leev' voor Christus en zijn Kerk!’

III.
Frankrijk, eerste en schoonste dochter
Van de heil'ge Roomsche Kerk,
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Wie bestond het weg te vagen
Van uw voorhoofd 't Godd'lijk merk?
Edel volk der oude Franken,
Nog 't geloof der vaadren trouw,
Och, hoelang nog zult ge U bukken
Onder 't kroost der ‘weduwvrouw’?
Bij 't herdenken uwer helden
Van zoo schoon, zoo grootsch ‘weleer’,
Frankrijk, in deez bange dagen
Roep uw oude krachten weer.
Moed! - wat macht U durv' verguizen.
Moed! - ook in der schande nacht
Niet gewanhoopt, maar gebeden,
God beleden, en gewacht.
‘Christus leev'!’ - herneem uw leuze,
Al te lange in d'angst verstomd.
Op nu, Frankrijk, - 't hoofd geheven;
De oude God der Franken... Komt.
JAN LODEWIJKS.
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Inhoudstafels van den jaargang 1896.
I.
Lijst der Algemeene Studiën, Boekbeoordeelingen, Novellen, Platen,
Mengelingen, enz.
Beeldende kunst.
Beeldhouw-, Ets- en Schilderkunst.
Het oud doxaal der Sinte Goedelenkerk 102
te Brussel, medegedeeld door J.F.
Kieckens, S.J.
De muurschildering in de onderkerk van 135
Anderlecht, door L.D.
De houtinlegkunst in het land van
Rembrandt, door H.J. Biegelaar

147

Iets over Gobelins, door A. van Redichem 151, 222
Tentoonstellingen. Duitschland, Rusland, 290
Hongarije, Zwitserland, Mexico, A.T.
Kunsttentoonstelling te Brussel, door A. 351
De Ticheler
Christusfiguren te Berlijn

415

Schilderijen, teekeningen en
beeldwerken, door Ch.C.V. Verreyt

455, 558

Aanteekeningen over den bouw der
hoofdkerk van Antwerpen, door P.
Génard

476

Een woord over het spitsboogstijl-altaar 480
der kerk van O.L.V. Lombeek. door Ed.
van Even
De Muurschilderingen der ‘Leugemeete, 513
door J.Th. de Raadt
Vennootschap der beeldhouwers Colyns 555
de Nole, door P. Génard

Dichtkunst, letteren, tooneelkunst, novellen.
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a) Verhandelingen.
Eene nieuwe bescheede rakende de
ouders van Joost van den Vondel te
Antwerpen, door P. Génard

22

Een smeekschrift in de taal van Jan van 25
Ruysbroeck, einde der 14e eeuw,
medegedeeld door J.F. Kieckens S.J.
Hadewych en Bloemardinne, door Edw. 49
Van Even
Nog iets over Jan de Neve, door Jan
Broeckaert

58

Mr Joachim Baecx, door J.H. Hofman

112

Oud-Vlaamsche gebeden, medegedeeld 123
door Jan Broeckaert
Mr Jillis Haefacker, door J.H. Hofman

201

Jacob van Lennep als Warenar, door A.T. 218
Heliand en andere Saxonica, door A.T.

238

Een goede leeringhe, medegedeeld door 262
J. Broeckaert
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Thomas van Kempen en de echtheid der 264
Navolging Christi, door F.X. Kraus
Vondels karakters, door G. Segers

447, 535

Spelling, door Ch.M. van Deventer

531

Levensschets van J. van Droogenbroeck, 582
door S. Daems

b) Verhalen.
Uit de dagen der Jeugd, eene herinnering 5
van Elise Polko.
Begraving van kleinen Tati, door Pieter 97
Danco
Een kunstliefhebber, door H.W. Mertens 137
Iemand die te Parijs verstrooid is. Schets 193
v.L. de Tinseau
Van den prins die in een ijspaleis woonde, 249
door Vivien
De peter van den grooten weg, door R.
von Hagen

341

Een held, Novelle door Louise Stratenus 417, 601

c) Gedichten.
De Legende van S. Christoffel, opnieuw 71
berijmd, door Vincent Lefere
Mijn kind, door M. Zubli v.d. Berch v.
Heemstede

96

Vertrouwen, vrij naar 't Engelsch, door
id.

95

Aan Paul Verlaine, door M. Zubli v. de
Berch v. Heemstede

200

Aan een vierjarig meisje, door dezelve

200

Samson, door G. Gezelle

215
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Terugblik, door J. Lodewijks

314

In jongen Moed, door denzelfde

315

De wekkerin des Levens, door E. Hiel

375

Aan mijn kleinzoon Christiaan Zubli,
door M. Zubli v.d. Bergh v. Heemstede

414

Nachtegalenzang, door Hilda Ram

579

Hlodwig, door J. Lodewijks

645

Nederlandsche en andere oudheden, zedegeschiedenis, genealogie.
Wat in de wapenkamer van het Hof te
Brussel, in 1732, te zien was, door
Ch.C.V. Verreyt

16

Een schipbreuk in de XVIe eeuw, door
Eduard Poffé

33

De Waarheid omtrent den Goedendag,
door J.-Th. de Raadt.

61

Prentenboeken. Eene heusche
waarschuwing, door H.J Biegelaar

129

Eyne kostel arstedie, door F. Van
Meyenn, verklaard door G.G.

133

Wat schilderijen waard zijn

164

Tafereelen uit de geschiedenis der
Brugsche Hanze, door Dr Const. Buter

241, 354

De zoogenaamde ‘Renaissance’ in Italië. 317
Alexander VI, Julius II, door P.
Alberdingk Thijm
Vier brokstukken van de Navolging van 362
Christus, medegedeeld door J.F.
Kieckens, S.J.
Inleiding tot de Volkskunde of Folklore, 484
door Pol de Mont
Het voormalige waterpoortje te
Maastricht, door J. de Ras.

500, 545

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9

651

Mengelingen, bijlagen, enz.
Onze Platen

87

Splinters

94, 192, 413

Oude friesche spreekwoorden

94, 192

Nederduitsche raadsels

94

Muzikaal raadsel

94

Inhoud van tijdschriften

83, 184, 301, 400, 523, 627

Vondeliana: Uit verschillende tijdschriften

305, 529

De ouders van Vondel

22

Unger's Vondel-uitgave

629

II.
Naamlijst der Schrijvers
die in den jaargang 1896 medegewerkt hebben.
Alberdingk Thijm, P.(J.v. Lennep) 218, 179, 180, 384, 392, 393, 519, 520
(Heliand) 238, (Tentoonstellingen) 290,
(Renaissance) 317, (boeken)
Beissel, S. (von Geissel)

386

Biegelaar, H.J. (Heusche waarschuw.)

129

Biegelaar, H.J. (Houtinlegkunst)

147

Broeckaert, J.(J. de Neve)

58

Broeckaert, J. (Oud Vl. gebeden)

123

Broeckaert, J. (Leeringhe)

262

Buter, Dr. Const. (Tafereelen)

241, 354

D.L. (muursch. te Anderlecht)

135

Daems, S. (Droogenbroeck) Danco, Pieter 97
(Begrav. v. Tati)
Deventer, Ch.M. van. (Spelling)

531

Dupont, A. (Econ. pol.)

80

Dupont, (Droit public)

297
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Even, Edw. Van (Hadewych)

49

Even, Edw. Van (Altaar v.O.L.V. te
Lombeek)

480

Génard, P. (Ouders v. Van Vondel)

22

Génard, P. (Aanteekeningen)

476

Génard, P. (Colyns de Nole)

555

Gezelle, G. (Samson)

215

Gittée, A. (J. Avelingh's zonde)

398

Hagen, R. van. (De peter)

341

Hiel, E. (Wekkerin)

375

Hofman, J.H. (M.J. Baecx)

112

Hofman, J.H.(M. Jillis Haefacker)

201

J.O. (Middellijk Daderschap)

383

Kieckens, J.F. (Smeekschrift der 14e
eeuw)

25

Kieckens, J.F. (Oud doxaal van St.
Goedele.

102

Kieckens, J.F. (Predikstoel v. St.
Michielskerk te Loven)

107

Kieckens, J.F. (Vier brokstukken der Nav. 362
Chr.).
Kraus, F.X. (Navolg. Chr.)

264

Le Coutere. C. (Maria Stuart

624

Lefere, V. (Gedicht)

71

Lodewijks, J. (Gedichten)

314, 315

Meyenn, F. van. (Arstedie)

133

Mertens, H.W. (Kunstliefhebb.)

137

Mont, Pol de. (Folklore)

484

M.E. (Mgr Seghers)

624
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Poffé, Edw. (Schipbreuk 16e eeuw.)

33

Polko (Novelle)

5

Raadt, J.Th. (Goedendag)

61

Raadt, J.Th. (Muurschilderingen)

513

Ras, J. de. (Waterpoortje)

500, 545

Redichem, A. van. (Gobelins)

151, 222

Segers, G. (Vondels karakters)

447, 535

Segers, G. (Van Dyck)

636

Stratenus, Louise. (Een held)

417, 601
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Ticheler, A. de. (Kunsttentoonstell.)

351

V.K. (Grafschriften)

382

Verreyt, C.V. (Wapenmaker)

16

Verreyt, C.V. (Schilderijen)

455, 558

Vivien. (v.d. Prins)

249

Zubli v.d. Berch v.H., M. (Gedichten)

95, 96, 200, 414

III.
Boekenkennis. (Critische overzichten.)
Naamlijst der schrijvers wier werken in den jaargang 1896 besproken
zijn.
Aalberse P.-J. Mannings Commentaar

293

Alberdingk Thijm, J.C., Almanak voor
Nederlandsche Katholieken

180

Id. Portretten van Joost van den Vondel 384
Annalen des Historischen Vereins

394

Annuaire de la société d'Archéologie de 395
Bruxelles
Bäumker, W, Ein deutsches geistliches
Liederbuch

390

Belpaire, E. en Ram, Hilda, Wonderland 392
Bielen, A., Leiddraad tot de studie van
de Gesch. der Ned. Letterkunde

391

Bont, de, Het H. Cecilia-Collegie

78

Broeckaert Jan, Bastaardwoordenboek

179

Id. Graf- en gedenkschriften der stad
Dendermonde

382

Id. Dendermondiana

522

Burschenschaftliche Blätter

522

Danco, P., Ook een ideaal

391

Geelen, J.L.F.H., Middellijk Daderschap 383
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Génard, P., De kwartieren van P.P.
Rubens

386

Govaerts, Alf., Poppenspel

296

Id. Les ordonnances

395

Id. Bernard Mawd etc.

396

Häuslicher Ratgeber

182

Heidenreich Jos. Alphons M. van Liguori 182
Jaarboek, Limburg's

395

Jager, Dr de., Woordenboek der
Frequentatieven

297

Koninck, L. de, Wonderkerk te
Hakendover

295

Kraus, Fr. X., Geschichte der christlichen 520
Kunst
Liberatore: Le Droit public de l'Eglise

297

Limburgsch Jaarboek 1896

81

Looten, l'abbé. Un historien Flamand du 397
XVIe siècle
Maartens, Maarten, Joost Avelingh's
zonde

398

Melchior, J., De geneverplaag of het
alcoolisme in België

386

Muyldermans, J., Bijdragen tot taal- en 385
stijlzuivering
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Neve, Fiore della, Koningin
Wilhelmina-Album

77

Offel, Edm. van, Bloei

519

Onclair, Aug., zie Liberatore

297

Périn, Ch., Principes d'Economie
politique

80

Pfulf, Otto, S.J., Cardinal von Geissel

386

Piot, Ch., Relations entre les Pays-Bas et 79
la Hanse teutonique
Id. Inventaire des joyaux de Marguerite 394
de Parme
Poullet, Pr., Les premières années du
royaume des Pays-Bas

392

Id. Quelques notes sur l'esprit public en 393
Belgique pendant la domination
Française
Quaedvlieg, K., Simon de Toovenaar

79

Stellwagen, A.W., De Levende Taal

77

Sterck J.F.M., De ‘Mirakelkist’ en de
Traditie

296

Tijdschriften van België, Nederland, enz. 83, 184, 301
Willems, Camiel, Rubens, de roem van
Antwerpen

395

Worp, Dr. J.A., Gedichten van Const.
Huygens

181

Wulf, M. de., Etudes histor. sur
l'Esthétique de St. Thomas d'Aquin

396

IV.
Omroeper.
Academie, Vl.

93, 192, 306, 407, 529, 640

Akademie, Konink

192, 307, 408, 642

Bayreuth, opvoeringen te

310
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Bellefroid, M.P.

408

Benoit Peter

189

Beurzen (kunstenaars)

308

Beyers

405

Bloemardinne

529

Breitkopf en Härtel

189

Briefwisseling

412

Congres, XXIIIe taalk

306, 405

Dumas, Al.

90

Duyse, Flor. van

189

Dyck, van

636

Florian

191

Génard en de glasschildering

89

Genard

307

Gewesten spraken

642

Gilson, toonkunstenaar

310

Goethe- en Schiller-archief

406

Herbergprinses

643

Hooft aan jonge dichters

90

Huygens

638

Indy, Vincent d'

409

Klaus, W.

406

Kollewijn, Dr. R.A. Bilderdijk

306

Kruisweg, Muzikale

93

Kunsten K.M. schoone

636

Kunst op straat

638
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Landbond, Kath. Vl.

530

Ledeganck

190

Leighton

191

Lied, fransch en nederl.

310

Loman en Funken

405

Mariä, Der Meister des Todes

89

Marnix

637

Mont Pol de

644

Muller Fred.

405

Museum Ned.

636

Muur, de kostbare muur ('s Gravenhage) 308
Muurschildering

191

Mystiek

306
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Neervoort, Jan

637

Nibelungen (Der Ring des)

189

Nuyens Dr.

190

Opera, de Vlaamsche

310

Ortelius.

636

Standbeeldennieuws

89, 309, 411, 528, 644

Standbeeldenwoede

190

Stowe, Beecher

409

Sythoff A.W.

405

Taalcongres, Ned. Antwerpen

191, 530

Tentoonstelling, internat.

190

Tentoonstelling

308, 409, 410

Thomas Ambroise

189

Timmer

409

Tinel, Franciscus

189, 310

Tinel

642

Tooneel, Ned.

409

Vander Ouderaa (schilderstuk)

191

Verlaine, Paul

191

Verschenen

406

Virtuozen bezoldiging

90

Volkskunst, brusselsche

638

Wagner ziekte

409

Wedstrijd

409

Wesmaal Charlier

405

Woord en Beeld

405

Woordenboek, Friesch

406
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Zangstukken, de Nederl.

311

V.
Platen.
Steen (Het) en de bouwvallen van den
burcht van Antwerpen, in 1883

86

Id. Voorgeslagen herstelling, 1885

88

Jacob van Lennep (Portret)

218

St Pieterskerk te Rome

317

Altaarblad der kerk van O.L.V. te
Lombeek

418

De dichter Jan van Droogenbroeck

582

VI.
Gedachtenis.
W.F.G. Nicolaï.

312

Hasebroek ds.

312

Honigh C.

313
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