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Toonkunst.
Zoo sprak Zoroaster.
door P. Alberdingk Thijm.

‘Also sprach Zarathustra.’
DE groote criticus Lessing had tot beginsel: dat men eenen dichter van de laagste
soort in 't geheel niet moet bespreken, eenen middelmatigen met toegevendheid
behandelen en eenen uitstekenden aan onverbiddelijke, scherpe kritiek moet
onderwerpen.
De ware menschenliefde niet alleen, maar ook het streven naar verheffing der
kunst schijnt den helderzienden dichter gelijk te geven.
Vooral daar moet de kritiek zich scherpen, waar een rijkbegaafde kunstenaar
volgens eene bepaalde grondgedachte zegt te handelen, welke, indien zij valsch is,
door de schitterende wijze waarop zij wordt voorgedragen, verleidt en verblindt.
Dit is het geval met den componist Richard Strauss,
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in zijn laatste werk ‘Also sprach Zarathustra’ en eenige andere zijner werken.
De toondichter noemt zijn gewrocht: ‘Tondichtung frei nach Fr. Nietzsche, op.
30, komponiert: Februar bis August 1896. Erste Aufführung: Frankfurt a. M.
November 1896.’(1)
Wij hebben dus het recht te vragen: ‘Wie is Zoroaster? Wie is Nietzsche? Welke
vrijheid bezigt de componist? Bevordert hij met zijn werk de edelste toonkunst?
Beantwoordt hij aan den zelf gestelden eisch?’ En eindelijk: ‘Bevordert hij met zulke
behandeling der toonkunst de liefde en achting tot haar, het begrip ervan en haren,
blijvenden, veredelenden indruk?’
Vooreerst dan, - Wie is Zoroaster of Zarathustra? Men weet dat de geheugenis
van Zoroaster (wiens naam nog altoos op verklaring wacht) zich verliest in de
duisternis van het verleden, en dat op vele honderden jaren na niet kan gezegd worden,
wanneer hij eigenlijk heeft geleefd, en of zijn geheele persoon niet een fabel is.(2)
De hem toegeschreven leer is slechts bekend geworden door de Zendavesta. Hij
moet lang voor de zesde eeuw geleefd hebben, want Cyrus verspreidde zijne leer,
die zich van Iran naar Zuid-Perzië uitbreidde; maar in 't verloop der tijden werd zij
met eene macht van fabelen omgeven.
Sedert de tochten van Alexander den Grooten moest zij voor Griekschen invloed
wijken, werd vervolgens door de Mahomedanen omgestort, en trok zich ten laatste
op een klein gebied van Indië terug.

(1) Partitur: Jos. Aibl, München.
(2) Het best wat hierover bestaat is: Max Duncker, Geschichte des Alterthums, II, 328, vlgg. en
passim. Tiele, De godsdienst van Zarathustra.
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Zijne leer was niet nieuw, maar eene hervorming, ingegeven door den ‘goeden Geest’
Ahuramasda.
Haar hoofdinhoud had ten doel aan den mensch middelen te verschaffen om zich
tegen den invloed van den boozen Geest te beschermen. Het beste middel daartoe,
zeide Zoroaster, was de v l i j t , de a r b e i d , de landbouw, de jacht op schadelijke
dieren. Hij was ook een geslagen vijand van alle onreinheid, een onderwerp wat
uitvoerig door hem wordt behandeld.
Daarbij beveelt Zarathustra bijzonder het gebed aan tot de Geesten des lichts.
Derhalve:
Bidden en werken,
vervolgens:
‘Rein denken, rein spreken, rein handelen’
waren de hoofdbeginselen zijner leer.
In de latere gebeden door de Iraniërs ter eere van Zarathustra opgedragen, wordt
dan steeds de Geest dier R e i n h e i d met dien der Wa a r h e i d (Arstat) versmolten,
de waarheid, ‘die aan de wereld alle goederen verleent.’ De geest der waarheid wordt
dan met dien der We t e n s c h a p en der D e n k k r a c h t tot een gebracht.(1)
De wijsgeer Frederik Nietzsche(2) die zijn werk:

(1) Duncker, t.a. p. II, 34, en de aldaar aangehaalde werken van Burnouf, en anderen.
(2) Nietzsche, een Sakser van geboorte, tot 1870 hoogleeraar der classieke letterkunde aan de
hoogeschool van Bazel, heeft een krankzinnigenhuis (in Italië) moeten betrekken. Hij hield
zich sedert 1872 vooral met de vereering en huldiging van Richard Wagner bezig en schreef
daarover de verhandeling: Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, waarin hij
den schepper der Nibelungen-Tetralogie als een soort Heiland en Redder voorstelt. Doch
later keerde hij zich om en brak zijne theorie geheel af, in zijn Der Fall Wagner, van omtrent
1888, en zijne Götzendämmerung, oder wie man mit dem Hammer philosophirt. Wagner
was nu de grootste kunstbederver (D. Fall. bl. 15), In zijne muziek heeft hij het middel
gevonden om vermoeide zenuwen aan te zetten, en heeft daarmede de muziek krank en tot
Theater-Rhetorik gemaakt.
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‘Also sprach Zarathustra’ betitelt, meent de leer des wetgevers althans in de
hoofdzaken terug te geven, doch laat Zarathustra geheel anders spreken en leeren.
In plaats van de aanbeveling des G e b e d s , der V l i j t en der R e i n h e i d , is
Nietzsche's stelsel: ‘Niets is waarheid, alles is veroorloofd.’
In zijn werk Genesis der Moral (bl. 171) roemt Nietzsche de schoone kunst
deswege, dewijl ‘de l e u g e n daarin geheiligd wordt’... ‘Waarom verkiezen wij niet
liever de onwaarheid boven de waarheid?’ Waarom niet de onzekerheid, ja zelfs de
domheid? zegt hij op een andere plaats (Jenseits von Gutem und Bösem, op bl. 3).
Ongelooflijk is het daarbij hoe dikwijls Nietzsche zich op het punt van zedelijkheid
tegenspreekt, gelijk hem dit ook bij de tweëerlei beoordeeling van Richard Wagner
(zie hierboven op blz. 7 de noot) geschiedt.
Een keer schijnt hij die te verachten, een anderen keer zegt hij dat ascetismus een
noodzakelijk deel der opvoeding uitmaakt. Dan weder uit hij, dat alle zedelijkheid
een voortdurend dwangjuk is. Nu weder schijnt hem eigenbaat alles, en de mensch
een ‘roofdier’ te zijn, dan weer roept hij uit: ‘Wie verveelt zich niet menigmaal in
zijne ikheid, zijne Ipsissimosität (!)?’
Erger dan door Nietzsche kon 's meester's leer voorzeker niet worden bespot en
gehoond.
Men kan dan voorwaar, als men uiterst toegevend en euphemistisch spreken wil,
zeggen: ‘Nietzsche werkte vrij naar Zarathustra.’ Nu heeft Strauss op zijne beurt
‘vrij naar Nietzsche’ gewerkt, gelijk hij zegt, wat moet er dus, aprioristisch gesproken,
in Strauss' nieuwste orkestwerk wel van de leer van Zarathustra overgebleven zijn,
nu reeds Nietzsche Waarheid en Reinheid met Onwaarheid en alle Zinnelijke vrijheden
door elkander
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heeft gesousd? Of doet men den toonzetter onrecht, wanneer men zijne compositie
toetst aan den titel dien hij er zelf aan gegeven heeft? Doet men hem onrecht wanneer
men zoekt naar de grondgedachte door hem zelven uitgesproken, en tracht die
grondgedachte in zijn werk terug te vinden?
Mij dunkt, het gezond verstand zegt eenvoudig het tegendeel; namelijk dat wij
een kunstenaar - het zij schilder, bouwmeester of toondichter - juist omgekeerd
onrecht doen, wanneer wij ons n i e t storen aan hetgeen hij zelf verklaart te hebben
willen uitdrukken, maar als wij domweg, zonder nadenken, slechts luisteren, als
hadden die tonen geen anderen zin dan die onze vooringenomenheid of toevallige
stemming daaraan geeft, en dat wij dan ons oordeel van de aldus ontvangen indrukken
laten afhangen.
Het woord, door velen als een axioma aangezien: ‘Och! men moet het met den
kunstenaar, vooral in de toonkunst zoo nauw niet nemen,’ behoort tot die gewoonten,
welke de kunst het meest compromitteeren, en vooral de toonkunst vernederen tot
een ijdel klankenspel, eene kitteling der gehoorzenuwen, op kosten van het gevoel
en vooral van het gezond verstand.
Van de andere zijde is het eene dwaasheid in een sinfonisch werk, waaraan de
componist geenen anderen titel gegeven heeft, dan die van den vorm waarin het is
geschreven (Sinfonie, Ouverture, Sonate), in zulk toonwerk nauwkeurig uitgedrukte,
als ik het zoo noemen mag, litteraire gedachten te willen zoeken, - gedachten dus,
die stipt enkel met woorden kunnen worden beschreven.
Geestig is in dit opzicht eene verhandeling, eenmaal door mij van Justus van
Maurik jr. gehoord, waarin deze de indrukken beschrijft, door de sinfonie van eenen

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

10
ongenoemden componist op het publiek (ik geloof in den Haag of te Scheveningen)
gemaakt.
Van Maurik schildert daarin een gesprek tusschen verschillende liefhebbers
gehouden, over de beteekenis van het gehoorde. De eene heeft daarbij aan de
ontwikkeling van innige liefde gedacht; de tweede meende den geheelen gang van
een onweder te hebben vernomen; de derde had aan een stoomschip gedacht en aan
eene familie die naar Amerika vertrekt..., tot eindelijk de componist zelf zich bij de
groep voegde, verklarende ‘dat hij eigenlijk bij het schrijven van zijn werk aan n i e t s
had gedacht.’
Vele toonkunstenaars zijn zelven schuld van zulk dwaas oordeel. Door meer te
willen bewijzen in hun programmuziek, dan dat waartoe de toonkunst in staat is,
worden hunne w e r k e n z o n d e r p r o g r a m miskend en werpen zij aldus door
hun smakelooze pogingen, als het ware met hun eigen geld de vensters in van den
kunsttempel.
Moeten wij daarom nu aan Strauss het onrecht plegen niet naar de gedachten te
vragen, die hij zelf zegt te willen uitspreken, en hem met eene geheele bende Duitsche
en andere critici toeroepen: ‘Kom, kom, met beweringen over de taal van Zarathustra,
uitgelegd door Nietzsche's zeefachtig hoofd, zijn maar praatjes voor de vaak; gij zijt
een kundig musicus. Zouden wij wijs handelen daarbij het slaperige hoofd neder te
leggen met een half bedronken ‘bravo’ op de lippen?’
O neen, honderdmaal neen. Niet naar de gedachten van uw werk vragen, ware
onzer en uwer onwaardig; want, al wilt gij ook over de golven wandelen, het
onmogelijke mogelijk maken, gij tracht het met energie, al zegt Nietzsche dan ook
duizendmaal dat alles leugen is: ‘Nichts ist wahr.’
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‘Maar’ roepen sommige critici, als laatste reddingsplank, ons eindelijk nog toe:
‘Nietzsche's Zarathustra hat nichts mit dem Gründer der altpersischen Licht-religion
zu thun.’(1)
O, zoo! Nietzsche wil niet met Zarathustra te doen hebben? En Strauss werkt naar
Nietzsche en noemt zijn werk Zarathustra! Dat is dus alles een spel met woorden?...
Wat er van zij, zie hier het toonwerk.
Strauss verdeelt Also sprach Zarathustra in verschillende deelen, of liever hij geeft
een doorloopend geheel, met aanduidende opschriften of spreuken. Zoo dan vooreerst
De Natuur. (Natur-thema); daarna Het verlangen (Sehnsuchts-thema), ‘Von der
grossen Sehnsucht’ betiteld. Vervolgens komt een ‘Credo’ dan ‘Vreugde en
hartstocht’, Von den Freuden und Leidenschaften;’ daarop komen ‘Ontkennings-’
en ‘Hekel-’ motieven, waarop een ‘Graflied volgt’. Daar treedt de ‘wetenschap op,’
Von der Wissenschaft’; welk gedeelte plotselijk aan een ‘Glücksgefühl’ de plaats
inruimt, uitloopende in een dans (‘Thema des Tanzes’), gevolgd door ‘Der
Genesende’, ‘Befreiung der Seele.’ Maar ‘Zarathustra heeft voor dat alles slechts
‘honend lachen’ totdat hij zelf met ‘leere Quinten’, ten gronde wordt geslagen door
het ‘Natur-Thema’. Doch ‘Het Lachen en Een Nachtlied’ volgen nu met het
‘Sehnsuchtsmotif’ en eene ‘dissionierende Harmonie’.
Wat heeft de toondichter nu met dit alles bedoeld en hoe heeft hij zijne gedachten
uitgedrukt?
Aan de hand van Arthur Hahn, die onder 't oog des kunstenaars heeft geschreven,
volgt hier de uitlegging.(2)

(1) Der Musikführer, Bd. 129, door ARTHUR HAHN, bl. 4.
(2) Der Musikführer, t.a.p. (bl. 1, vg.)
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Dat is namelijk de geschiedenis van den Uebermensch, in 't fransch vertaald ‘Le
super homme’; dat beteekent ‘het ideaal van volkomenheid’ die geene begrippen van
zedelijkheid noodig heeft (‘Alles ist erlaubt’).
Deze Uebermensch kent alleen Weltfreude. ‘Alle Lust will Ewigkeit, will tiefe,
tiefe Ewigkeit’.
Nietzsche, zegt Hahn, heeft de wereld zoeken te ontvlieden in de ‘einsamste
Einsamkeiten’. Daar zwelgt zijn geest in de ‘höchste Ekstase des Glückes.’ Daarom
wil zijn ziel opzweven in eenen griekschen dans. ‘Nur im Tanze weiss ich der
höchsten Dinge Gleichniss zu reden’. Hij kan alleen bij den dans het h o o g s t e uiten
wat hij denkt.
De toondichter nu wil ons Zarathustra-Nietzsche's Uebermensch op de volgende
wijze duidelijk maken.
De eenvoudige mensch zoekt, om Uebermensch te worden, naar de oplossing van
het ‘Wereldraadsel’. Eene duidelijke mededeeling waarin dat ‘Raadsel’ bestaat kan
natuurlijk de muziek nog minder geven dan het woord. En Zara-Nietzsche springt
dan ook zelf over de definitie heen.
Om de eenvoudige natuur, een ‘Zonnen opgang’, enz. enz., te schilderen, doet ons
de toonkunstenaar ter inleiding een volmaakt accoord zonder terts hooren: C.G.C.
Dat is al reeds het ‘Raadsel,’ zegt de heer Hahn; of nu C.E.G. of C.Es.G. gaat
volgen, of wij majeur of mineur te hooren zullen krijgen, kunnen wij niet r a d e n .
Maar, mijn lieve heer, ter inleiding van Rheingold laat Wagner ons ook een maat of
wat lang kwinten hooren, zonder terts, zonder boventoon. Beethoven opent zijne
negende sinfonie met louter kwintfiguren.
Meent men dan dat die mannen daarbij ook aan onopgeloste wereldraadsels hebben
gedacht, en mag men
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hier van Strauss' vinding zeggen: ‘Dit is nu iets Geheimnisvolles, Unergründiches,
ein grosses, ungelöstes Rätsel?’
Niemand denkt daaraan.
Maar wel denkt elke wezenlijk kunstzinnige hoorder, wien de kunst meer is dan
een spel, dit: dat er in elk wezenlijk kunstwerk een streven naar iets hoogers, eene
Ahnung van een beter leven dan het aardsche ligt uitgedrukt. Maar deze algemeene,
grootsche gedachte verzinkt bij Strauss hier in eene reeks van ‘paradoxen’ (gelijk
Hahn ze zelf noemt) en voert tot de bevestiging van het spreekwoord: ‘Qui prouve
trop, ne prouve rien’.
Ondertusschen behoort genoemde inleiding tot het treffendste van het geheele
werk. Waarom? Dewijl een componist hier geene gelegenheid vond om datgene wat
met de muziek geheel onbestaanbaar is te zoeken, en hij met eene zekere
eenvoudigheid en groote verscheidenheid de grondgedachte heeft verwerkt, van
eenen geest, welke iets hoogers zoekt te bereiken dan wat een gewoon stoffelijk oog
kan zien, een gewoon menschelijk oor kan vernemen. Hierachter vermoedt de hoorder
echter geenszins ‘das Rätsel des ganzen Alls,’ gelijk Hahn dit meent.
Verder wordt ons het zoogenaamde Sehnsuchtsmotiv geboden, wat een
hoofdelement des werks is

en dat op kunstige wijze, in verschillende toonaarden en klankschakeering verschijnt,
zich oplossende in de liturgische wijze van het katholieke ‘Credo’, hetwelk
ondertusschen ter nauwernood hoorbaar wordt, ofschoon

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

14
door hoorns gedragen. En zie, dit ‘Credo’ stelt nu Die Religion voor, waarin de
mensch zijn geluk gaat zoeken, en de oplossing van das Rätsel wil vinden.
Die Religion! Deze hemelwijd zich uitstrekkende gedachte vinden wij in eenige
noten geconcentreerd, waarvan de componist onmiddellijk, bijna zonder terugkeer
afscheid neemt, als wilde hij uitdrukken: ‘Es ist nichts mit der Religion’.
Wij kunnen alleen getuigen, dat zich aan dat Credo-motief eene streelende, innige
kleine strophe paart, waarbij dan het Sehnsuchtsmotiv als nieuwe vorm wordt
vernomen.

Het thema waarboven nu Von den Freuden und Leidenschaften geschreven staat, is
recht aanvallig voor 't gehoor, en gelukkig woelen die zoogenaamde ‘hartstochten’
niet al te zeer chaotisch door elkander, zoodat hier de rechtspreuk aangewend kan
worden ‘La forme emporte le fond,’ of liever de bewerking laat (gelukkig) de
gedachten in den steek. In deze Freuden laten zich nu plotseling de bazuinen als
afkeers-teeken hooren, zegt Hahn (Ausdruck heftigen Ekels), omdat de mensch in
zulke vreugde geene bevrediging vindt.
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Nu wendt Zara-Nietzsche-Strauss zich tot ‘De Wetenschap.’
De Wetenschap?... Niets anders dan eene kleine, zeer onbehagelijke fuga,
aanvangende, met den natuurthema-toon

't Is waar dat het motief iets zoekends, iets Grübelnds heeft; doch daarin de ‘z e v e n
v r i j e k u n s t e n ’ te hooren, waarin voorheen De Wetenschap werd verdeeld, dat
is meer dan menschelijk; dat behoort wezenlijk reeds tot den Uebermensch, of stemt
reeds tot het ‘Lachen’, dat later moet komen, en wat wij nu gaarne, uit achting voor
Strauss' talent, verbergen.
De welbekende Guide musical, heeft zich dan ook vooral van dit deel van Strauss'
werk gemakkelijk afgemaakt, met de eenvoudige woorden, bl. 1711: ‘Au centre (de
l'oeuvre) se dessine une fugue sur un thème descendant très curieux’ zonder erin te
treden wat deze fuga eigenlijk moet voorstellen, maar het niet kan.
Had de componist op concrete wijze kunnen schrijven: ‘Dit stelt voor: het Grübeln
van eenen pedanten professor’, dan had men desnoods met dit onderdeel vrede kunnen
hebben. Als dan het C-mol akkoord uit den aanvang, nevens het ‘Motiv des
Verlangens’, zich aan het professors-motief komt sluiten, ontstaat, zegt Hahn, ‘Das
heisse Bemühen.... die verborgenen Beziehungen
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zwischen Natur und Mensch zu enthüllen’, dus de Worstelling om wijs te worden
uit het geheim der betrekking van den mensch tot de natuur (!), want deze
‘Wissensqualm’ drukt hem nog altijd.
Daar opent zich de hemel met een lief motief in tertsen en voert ‘door blauwe
ether’ naar de danszaal (‘den Boden für den Tänzer’) met ‘springende strijkstokken’.
‘Zarathustra heeft de brug tot den Uebermensch betreden’.
De ‘Afkeer’ laat zich nog wel hooren, ook is die dansmuziek alles behalve ideaal,
ofschoon toch eene zielenartsenij voor ‘den Genezende.’ Doch daar komt plotselijk
de professor weerom, met de plak:
‘Zarathustra kan evenwel nu nog maar spottend lachen,’ zegt Hahn. Hij uit zich in
t r i l l e r s van de houten speeltuigen.
Hoe meer de professor zich opdringt, des te meer (zegt Hahn) wordt de wijsgeer
met afkeer vervuld, waarop al het koper met fff het C.G.C. doet hooren.
Zarathustra zinkt neder (!)..... Maar op eens overvalt hem ‘das grosse befreiende
Lachen.’
‘Nu danst een God door mij heen,’ roept Zara-Nietzsche uit.
Het lachen stijgt meer en meer en blijft eindelijk meester over al het overige.
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‘De ziel begint nu recht te dansen; zij verheft zich als een God (göttergleich), en in
het hoogste lustgevoel’ (zegt Hahn), want Zoroasters deugd is bij Nietzsche de deugd
‘van eenen danser, die met beide voeten in goud-smaragde geestdrift springt’ met
‘lachende boosheid’ over alles heendansend.
De Uebermensch zegt Zara-Nietzsche ‘moet eene dansende ster voortbrengen.
Daarvoor moet hij iets in zich hebben van eenen mengelklomp (‘Chaos’). ‘Uit deze
mengelklomp ontstaan scheppende handelingen (‘Schöpferthaten’).(1)
Zoo begint dan nu het eigenlijke danslied aldus:

Deze wijze wordt langzamerhand door de vorige motieven begeleid: ‘Afkeer’,
‘Godsdienst’, ‘Verlangen’, ‘Vreugde en hartstochten’ alles komt nog eens in pikante
potpourri ten gehoore, om het dansen van den Bovenmensch, zegt Hahn, des te
levendiger te schilderen, totdat een ‘harmonisch Nachtlied’ aan

(1) Een kleine liefhebber heeft beweerd dat een ‘mengelklomp’ door de nieuwe programmusici
niet beter kan geschilderd worden, dan door de aanraking van het zitvleesch met het klavier....
Dat moet een zeer heiligschennende liefhebber zijn!
Red.
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den hoorder eene kleine verpozing geeft. Het wordt aangestemd door hoorns en
bazuinen. Nietzsche zegt namelijk: ‘'t Is nacht. N u s p r e k e n alle fonteinen
(springende Brunnen) hoorbaar. Ook mijne ziele is een fontein,’ en het Danslied laat
zich weldra weder hooren.
Het Sehnsuchtsmotiv, keert nu majeur terug - dat beduidt: ‘Lust will tiefe, tiefe
Ewigkeit’ gelijk wij in 't begin zeiden.
‘Zoo stijgt Zoroaster's ziel dansend opwaarts over alle werelden en hemelen.’ Maar
zij kan ons het ‘We r e l d r a a d s e l ’ niet oplossen. Deze slotgedachte van
Zara-Nietzsche wordt bij Strauss uitgedrukt door het slot-accoord:

(1)

't Is wezenlijk treurig, jammerlijk, te aanschouwen hoe de kunstenaars zelven,
geroepen om op het altaar der Schoonheid een der heerlijkste offers te brengen,
waartoe de Voorzienigheid zelve de gaven heeft uitgedeeld, de aanleg heeft verleend,
het genie, de scheppingskracht heeft geschonken, - 't is jammerlijk te zien, hoe dit
bijzonder bevoorrecht deel der menschheid de middelen die

(1) Dit is geene schrijffout en geene drukfout; het is het onopgeloste.... Raadsel (!). Men vindt
in Richard Wagner's werken, bij voorbeeld in Lohengrin en Parsival, alsook bij andere
toonkunstenaars, voorbeelden genoeg om in eenen muzikalen volzin, een Vermoeden, een
Vragen, een Raden uit te drukken, en dat wel zonder aan het eenvoudigst gevoel van harmonie
geweld aan te doen.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

19
hem ter beschikking staan, misbruikt, om op dat altaar, aan valsche goden te offeren,
terwijl de menigte, om dat altaar verzameld, verzadiging zoekt voor haar verlangen
naar iets beters, iets dat den mensch troost in de beslommeringen des levens,
tevredenheid, geluk instort; jammerlijk is het dat de scheppingskracht dier
bevoorrechte wezens zich wendt tot zaken welke aan het muzikaal gebied geheel
vreemd zijn, er volstrekt niet op passend, en aldus den hoorder onbevredigd moeten
laten, hem met eenen hekel en eenen afkeer vervullen, veel uitdrukkelijker dan de
hekel van Zarathustra in het bovenaangegeven motief (No 10).
De n a d e n k e n d e hoorder kan niet anders dan naar lichaam en ziel ontstemd en
teleurgesteld zijn, wanneer hij de toonkunst op zulke banen ziet gesleept. Wij kunnen
onmogelijk het nieuwe prijzen, omdat het n i e u w is. gelijk er anderen doen. Men
moet ons eene hoogere of meer verrassende uitdrukking geven eener m u z i k a l e
grondgedachte, maar ons n i e t , als door spierkracht, tot eene bewondering willen
dwingen, die tot zulke soort behoort als die wij den geoefenden akrobaat schenken.
't Is waar, de bestorming van het Aardsch Paradijs door de R e u z e n van het boek
Genesis (zooals Bilderdijk ons die verhaalt), vervult met schrik en afgrijzen het hart
van alle diegenen welke in het woord Hemel de uitdrukking der grootste heerlijkheid
en zaligheid hebben leeren schatten, en in den naam van Reuzen, de grootste
stoffelijke kracht vinden afgespiegeld. Welnu dan, wij zijn geneigd Richard Strauss
bij eenen h e m e l b e s t o r m e n d e n r e u s te vergelijken, ofschoon hij het doel niet
heeft den hemel - hier het algemeen toongebied - te verpletten, maar wel er zich van
meester te maken; doch hij ziet niet, in dat tusschen zijn reusachtige macht en de
volmaaktheid van dien goddelijken kunsthemel een eeuwig afstootend element

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

20
ligt, en men even zoo weinig met het penseel een tempel kan bouwen of met de beitel
een orgelconcert kan voordragen als door tonen de door Nietzsche niet gedistilleerde,
maar verwaterde, vervalschte, wijsgeerige denkbeelden en zedebeginselen van
Zarathustra kan doen onderwijzen.(1)
Dat is eenvoudig een ijdel streven.
Het ware nog mogelijk een toonwerk te schrijven Zoroaster of Zarathustra getiteld,
waarin minder of meer het edele beginsel van orde en schoonheid en reinheid van
Ormuzd, of de Z o n , den L i c h t -en L e v e n s g o d gesteld werd tegenover het
omwentelingsbeginsel van Ahriman, en eindigende met de zege van den eersten,
gelijk Zarathustra die beschrijft. Doch ook dit reeds ware eene misgreep. Men behoeft
de gedachte van strijd tusschen goed en kwaad met de overwinning van het eerste
niet te ontleenen aan de voorschriften van den indischen leeraar, wiens leven en
werken wij slechts uit overleveringen kennen. In de latere geschiedenis van het
menschdom zijn sprekender voorbeelden van zulken strijd te vinden, en die voor
onze eeuw en ons klimaat veel begrijpelijker zijn. Maar Zoroasters spreuken en
leerstukken, door den trechter van Nietzsche te laten loopen, die troebele vloeistof
van beweringen op te vangen en... in... muziek te willen zetten, zie! dáat stijgt alle
gezond verstand te boven en is minstens eene kolossale dwaling.
Wanneer men in de Zara-Nietzsche-verzuchtingen niets anders zoeken wil dan
hetgeen aan elk menschelijk wezen eigen is, namelijk een verlangen naar een beter,
een rustiger, een zaliger leven, dan prijzen wij den

(1) Plutarchus zegt (De Audit, p. 43): wie wil hout kappen met een' sleutel, of met eenen bijl een
slot opendraaien, bederft niet alleen de werktuigen, maar berooft zich zelven van hun nuttig
gebruik.
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toonkunstenaar welke die stemming in een orkestwerk zoekt uit te drukken. Niet
alleen omdat deze gedachte op zich zelve reeds klaar en gezond is, maar bovendien
omdat het aan elke kunst en wel heel in 't bijzonder aan de toonkunst eigen is zulke
verzuchtingen naar grootere, hoogere volmaaktheid en zaligheid lyrisch uit te drukken.
Hij die de toonkunst aldus behandelt beantwoordt aan hare roeping; wie het niet
doet werkt eenvoudig niet met de voorrechten die hem zijn geschonken; de toonkunst
is voor hem geene verhevene kristal-reine bruid, maar een deerniswaardig schepsel,
dat zich tot allerlei publieke vermakelijkheden laat gebruiken.
De ware opvatting der toonkunst sluit daarom toch de hoogste vreugde, het
voortdurende ‘Gaudete’ niet uit; integendeel, de reinste, de verhevenste gedachten
stemmen tot vroolijkheid, die dan ook aan het Christendom eigen is. Maar men blijve
het publiek van den hals met muzikale zoogenaamde w i j s b e g e e r t e , vooral de
wijsbegeerte van diegenen, welke getoond hebben dat hun ‘zoeken naar wetenschap’
ongelukkig genoeg tot het krankzinnigenhuis voert.
Ten slotte voegen wij hier nog de woorden aan toe van den begaafden estheticus
en orkestmeester, Prof. C. Hennig, en die volkomen op Richard Strauss passen, aldus
luidende. De schrijver zegt(1): ‘Het overmatig gebruik van klankeffecten en afwisseling
van kracht is (ofschoon soms een bewijs van rijkdom aan vinding des toonzetters)
een fout tegen het beginsel der juiste verdeeling van licht en schaduw, welke de
nieuw-duitsche s t o r m l o o p e r s niet ongestraft zullen verzuimen.

(1) Aesthetik der Tonkunst, bl. 118 en 119.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

22
't Is waar, ons oor is in staat zich aan allerlei verrassende en koene overgangen te
gewennen...
Wat heeft het verminderde septima-akkoord in der tijd niet een golven van drift
opgezweept, en hoe is dit kunstmiddel heden alledaagsch geworden!...
Doch men ziet heden de jonge Duitschers in hunne werken met opzet het rustig
klinkende volmaakt akkoord vermijden of zij laten het oplossen in een Trugschluss,
of h a n g e n e r e e n e n d i s s o n a n t a a n (1).
Vele honderden van maten achtereen treft men soms alleen dissonanten, en niet
een enkel groote- of kleine-terts-akkoord (adres aan Fervaal). Dit is geheel tegen de
natuur’ enz.
Wanneer Strauss bij zijn H-akkoord een C te hooren geeft, denkt elke onvoorbereide
hoorder natuurlijk aan een klein, klein ongelukje of een slechte grap van eenen
contrabassist. Aldus, gelijk ik reeds heb gezegd, werpen de jonge Duitschers en
hunne aanhangers met hun eigen geld de vensters in, dat is: door hunne
programmuziek schieten zij voorbij het doel, stellen zich ondanks hunne groote gaven
bloot aan den gezonden l a c h l u s t van hen, wien, ofschoon minder bevoorrecht van
natuur, de uitdrukking van den waren geest der toonkunst meer waard is dan alle
oorspronkelijkheid, wanneer deze daaraan te kort doet.

(1) Toen Hennig dit schreef was Zarathustra nog niet uitgevoerd.
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Guido Gezelle
door H. de Marez.
Rijmsnoer. J. de Meester. Roeselaere.
Laat mij, laat mij henenvluchten
landwaards, en de stée, de stée,
niets van al heur eeuwig zuchten
niets van haar, mij volgen mêe.

MAG ik eerst van Rijmsnoer, het laatste werk van onzen zoo lieven dichter Guido
Gezelle, al het kwaad zeggen, dat ik er van denk? Na den regen schijnt de zonne nog
zoo helder!
Wellicht is G. Gezelle éen der laatste, zooniet de laatste vertegenwoordiger der
West-Vlaamsche school. Zeker zal men mij wel nog namen noemen van eenige
aanhangers van het West-Vlaamsch taalparticularisme, maar die namen zijn van
minder gewicht. Integendeel is de personaliteit van G. Gezelle zoo groot, ik zal maar
zeggen zoo geniaal, dat het stelsel door onzen dichter immer verdedigd en
aangekleefd, nog de moeite loont van enkele oogenblikken discussie.
Een verblijf van ruim vijf en twintig jaar in West-Vlaanderen, beurtelings te Brugge
en in het Leiedal, moest, zoo dacht ik, mij toelaten, Guido Gezelle's werk volkomen
te genieten; kind van dat land, zoo dacht ik in eenen adem dat Rijmsnoer van onzen
dichter te kunnen doorlezen, en helaas, telkens hotste en botste ik op vreemde
woorden, die kwamen, ik weet niet waar vandaan, en telkens werd het genot gebroken
door het lastig
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opzoeken van onbekende uitdrukkingen en wendingen, waarbij de kennis van
Oud-West-Vlaamsch, Latijn, Engelsch en Duitsch geeischt werd en De Bo's Idioticon
en Kiliaen's woordenboek van groot nut waren. De voorbeelden in zijn werk, liggen
bij de vleet, enkele zullen voldoende zijn: een hors, eischt de kennis van het Engelsch
‘horse’ zelfs voor een beschaafd man die het Nederlandsche ‘ros’ zou kennen, en in
Vlaanderen kent men slechts ‘het peerd’, hoe ondietsch G. Gezelle dat woord ook
noemt; willens nillens, zal een latinist met volens nolens wel ontcijferen; onder het
Duitsche wald, zal een beschaafd man wel woud raden, doch wat heeft G. Gezelle
tegen ‘bosch’ dat hij ook ondietsch noemt en toch gebruikt in ‘Boschreuke
Boschgebied,’ enz., en in Godsnaam, wat moeten wij nog woorden gaan zoeken bij
Kiliaen, een verdienstelijk man, ik sta het toe, maar zoo verouderd en vergeten, juist
omdat het volk, met zijn kloek gezond verstand, immer medegaat met den tijd, de
woorden van zijn tijd aanleert en aanneemt, wel wetend dat men nooit moet blijven
stilstaan en nog veel minder, eeuwen achteruit gaan. Guido Gezelle, die een
onbetwistbaar geleerd man is, zal wel weten, dat de Nederlandsche taal niet zoo arm
is, dat ze niet voor ieder denkbeeld een woord heeft, voor een zeker tijdstip door
iedereen aangenomen en door iedereen gekend. Niet dat ik, als het past, het gebruik
van een verouderd woord wil verbannen uit de taal. Byron gaf aan Gezelle het
voorbeeld daarvan. Een oude kant van Brugge of Valencijn op een nieuw kleed, staat
mooi. Doch met maat doet men zoo iets. Gezelle zelf is zich bewust geweest dat hij
die maat verreweg overschreden heeft, daar hij aan het einde van zijn Rijmsnoer een
requisitorium van 84 bladzijden gevoegd heeft, tegen zijn eigen stelsel, namelijk het
lange glossarium dat op zijn gedichten volgt. Is dat niet een klaarblijkend bewijs dat
hij zelf ingezien heeft, dat men bij de lezing van zijn gedichten immer een Idioticon
of Kiliaen's woordenboek voor zich moet hebben en dat
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philologen alleen uit zijn verzen zouden geraken. De oorzaak van dien toestand? Te
veel geleerdheid, die woorden uit den West-Vlaamschen, Friesschen, Engelschen,
Duitschen, zelfs Latijnschen woordenschat doet dooreen loopen, zoodat Rijmsnoer
soms wel een toren van Babel gelijkt.
Voor zoover, wat de woorden betreft. Even weinig vrede heb ik met de taal in
haren bouw en in hare wendingen. Geen, die als Gezelle, de woorden kan doen
zingen, maar ook geen die zoo de volzin wringen kan, gelijk wij in Poesis, de
Latijnsche taal radbraakten, om ze in de maat van een alexandrijn te duwen.
Welk is nu de reden van mijn vijandschap tegen het stelsel van dichter G. Gezelle?
In alle landen van de wereld ziet men de beschaafde lieden éen enkele letterkundige
taal aannemen, volgend daarin den raad van het gezond verstand Soms verschijnen
wel hier of daar een Mistral of een Claus Groth, maar dat zijn tijdelijke uitzonderingen
die men ook aldus beschouwt. Was Guido Gezelle, bij een zuiver West-Vlaamsch
dialekt gebleven, gelijk Mistral bij zijn Provencaalsch en Claus Groth bij zijn
Platduitsch dialekt, dan leed zijn stelsel de verdediging van het dilettantisme. Maar
een kunstmatige taal, gedeeltelijk West-Vlaamsch, gedeeltelijk Nederlandsch en
gedeeltelijk verouderd of uitheemsch, is niet te verdedigen, wanneer we in het bezit
zijn van een prachtige ééne Nederlandsche taal, die aan een rijke schaar schrijvers,
op het gebied van poëzie en wetenschap, toegelaten heeft al de gevoelens of de
denkbeelden van het menschelijk verstand uit te drukken. Daarenboven gedurende
dertig jaar heeft men hier in Belgie gestreden om de Nederlandsche taal als officieele
taal te doen aannemen, sedert dertig jaar strijdt men om die taal overal te doen
indringen: in de beschaafde spraak, in de voordrachten, in het journalisme, in de
literatuur, om zoo het gegronde verwijt der Walen te vernietigen, dat we geen
letterkundige taal hebben. En nu, dat we tot een reeds zeer bevredigenden uitslag
gekomen zijn, moeten wij onze zegepralen ver-
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dedigen, hardnekkig en onverbiddelijk, en tegen het particularisme, en tegen hen,
die met hun stelsel van vereenvoudiging der spelling, ons gansch den strijd willen
doen herbeginnen. De mannen van de wetenschap hebben begrepen dat, om op hun
gebied te kunnen communieeren, zij in Noord en Zuid, éene taal moeten schrijven,
en zij doen het. Hetzelfde moet en zal in de literatuur gebeuren. Het mag een
verheugend verschijnsel heeten dat de jongeren dat stelsel aangenomen hebben, en
noch particularisten, noch spellingvereenvoudigers volgen, maar zich vastberaden
scharen rondom het monument van M. De Vries: Het groot woordenboek der
Nederlandsche taal. Noch G. Gezelle met zijn pseudo particularisme, noch Pol de
Mont met zijn vereenvoudiging der spelling, zullen school vormen: ze blijven gansch
alleen staan. Die verwijdering van het jongere geslacht, van twee mannen met een
oprecht geniaal talent, kan men uit een kunstoogpunt betreuren, maar uit het practisch
oogpunt van den vooruitgang van onzen taalstrijd, kan men slechts zoo iets toejuichen.
Ziedaar dus al het kwaad dat ik van Rijmsnoer weet te vertellen. Nu dat ‘het pak
van mijn hart is’, kan ik veel vrijer mijn groote liefde voor den uitstekenden dichter
G. Gezelle, uitspreken.
Guido Gezelle is een natuurmensch. Indien hij geen dichter was, dan zou hij een
plantenkundige zijn, en ik geloof wel dat de oude Linnaeus zijn vriend is. De groote
natuur, het Leiedal, zoo harmonisch van kleur en zoo streelend van lijn, een lijn
loopend in kalme golvingen, dat is zijn liefde. Reeds in zijn voorgaande werken vond
die groote liefde hare uiting, doorstralend door al zijn gedichten; het zij voldoende
te herinneren aan dat pareltje van realistische beschrijving: De pachthoeve; doch in
Rijmsnoer is het éen zang voor de natuur,

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

27
over de twaalf maanden van het jaar henen, met telkens stukken van bespiegelenden
aard, die verscheidenheid in het geheel brengen. Daarin heeft hij ze beschreven, met
breede trekken, in de kracht van haar geheel, met fijne trekjes, in de volmaaktheid
van hare deelen, en in zijne beschrijvingen gaat hij tot een fijnheid van nuanceering,
die men slechts in zulke hooge mate in Gorter's Mei vindt.
De natuur is voor Gezelle een vriendenkring, een groote verzameling wezens,
waarvan niet éen tot de doode stof behoort: in allen steekt hij een ziel, een gevoel,
en zoo wordt gansch de natuur als een machtig choor dat den lof zingt van den
Schepper. In dien vriendenkring heeft hij zijn bijzondere sympathieën die vooral,
even als in den kring zijner medemenschen, tot de nederigen gaan. De distel, niemands
vriend, is voor hem geen verstooteling, en om het groen dat hij op de puinhoopen
spreidt is hij hem lief.
Bermhertigheid, voor 't schamel wied,
eilaas, dat ge al te ongeren ziet:
aanschouwt hoe 't ja, de steenen,
de vuile brokken, daar 't geweld
der steêlie'n meê den buiten kwelt
komt zedig groen verleenen.

Maar zijn lievelingen zijn vooral de boomen, die kent hij bij naam en toenaam, in al
hunne gedaanten volgens de jaargetijden, en met al hunne hoedanigheden.
Levend, ziet hij ze altijd door zijn dichtersoog, des winters als ze staan
gekoolzwart en
met teekenen geprent;
als zwarte en zware staven op
een eindloos pergament.

Of in de Lentemaand wanneer
Boven, en in den top der hoogste boomen,
worstelt en verlangt om uit te stroomen,
't wakkere geweld, dat, ongespaard,
schoonheid over hoofde, en schaduw baart.
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Of in de volle Bloeimaand, wanneer
De kerzelaar zijn trouwgewaad
heeft aangedaan:
vandage moet hij, meidag is 't,
ter bruiloft gaan.

En hoort hoe teeder hij van zijn lievelingen spreken kan, alsof het kinderen waren:
ze slapen nog en, 't schijnt, ze droomen,
hoe luide er ook de zonne in laait
de zwarte pere- ende appelboomen.

Spreek hem niet van snoeien en van vellen. Zijn harte breekt bij dat denkbeeld.
't Deert mij zoo! De abeelen boomen
liggen langs de grachten heen,
die den ouden zandweg zoomen,
hals en handen afgesneên.

Wie beter dan Gezelle zingt de symphonie van het groen, van het maagdengroen der
beuken, zuiver en ongeschonden door het vuile stof; van den eersten glimlach der
ontwakende natuur:
De wee hergroent, 't hergroent al, in 't
verschiet, waar hier, waar daar begint,
de naakte grond bekleed te staan
met hope weêr van gras en graan.

en dan van de vette weiden van het Veurne-ambacht, met het weelderige overvloedige
gras, waarin de koeien baden tot boven den boeg.
Guido Gezelle zag niet alleen zijn Vlaanderen in de heldere vriezende winterdagen,
als de lucht trilt van koude of in de zonnige zomerdagen al de lucht golft in warme
stroomen, hij zag het ook in de droevige dagen van mist, wanneer een waas over
alles hangt, de ruwe lijn der vormen verzachtend, de kleuren verdoffend tot een grijze
tint. En hierin gevoelt men welk een natuurmensch G. Gezelle is. Naarmate hij uit
de
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twaalf verdeelingen van zijn werk, naar de wintermaanden afdaalt, wordt hij
subjectiever. De winter smokkelt de droefheid in zijn hart, en de schijndood die over
de aarde ligt, verwekt in zijn ziel droeve denkbeelden, zijn oogen willen niet staren
naar de natuur schijnbaar doodliggend onder den grooten winterslaap die op haar
rust:
het leven is uit hage en heg,
de vriendschap en de vreugde is weg!

zij wenden zich naar zijn binnenst: daar weent een bange ontmoedigde philosophie,
die naar troost snakt bij den Redder, en zijn droevig gemoed barst los in een
verlangenden kreet naar licht en zon:
Dat 't Joel weêrom, dat 't kerstdag zij,
dat 't ophoude, al dat zinken,
dat sterven, dat verloren gaan
des levens! - Herders, gaat
en peilt den diepen Oosten: ziet
gij dag noch dageraad...
nog 't nieuw geboren zonnelicht,
te Bethlehem niet blinken.

Vooral die weemoedige dagen, als de mist over het land hangt als een lijkwade,
snikken in zijn verzen. Kent ge iets zoo aangrijpend als deze drie stroofjes, parels in
het Rijmsnoer, en de schoonste die ik van Gezelle las:

Tranen.
't Is nevelkoud,
en 's halfvoornoens, nog
duister in de lanen;
de boomen die 'k
nog nauwelijks zien kan,
weenen dikke tranen.
't En regent niet,
maar 't zeevert... van die
fijn gezichte, natte
schiervatbaarheid
die stof gelijkt, en
wolke en wulle en watte.
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't Is aschgrauw al
beneên, omhooge, in
't veld en langs de lanen:
de boomen die 'k
nog nauwlijks zien kan,
weenen dikke tranen.

En wie, zooals Gezelle, langs baan en langs wegel gewandeld heeft, wanneer de
avond valt, als het ‘hazegrauwt’ zal diep gevoelend die avonden terugzien in deze
strofen:
...............
Het hazegrauwt: de lanen
vol licht weleer,
de wegels en de banen
en ziet men meer.
Zoo stille staan als beelden
de boomen nu:
die roerden en die speelden,
ze droomen nu.
Die ruischten en die riepen
de boomen, nu,
ze doen, alsof ze sliepen:
ze droomen nu.
...............
't Is vochtig en, gekropen
uit de eerde, vaart
de wadem, op en open,
omhoogewaard.
De nevel valt, van boven
beneên gespreid;
gesponnen en geweven
vol duisterheid
gepelderd en gewonden
elk hout nu staat;
gebunseld en gebonden
in lijkgewaad.

Bij de beste stukken van den Franschen dichter Verlaine, zoo hooggeschat door de
jonge school, mag men deze twee pareltjes: ‘Tranen’ en ‘Het Hazegrauwt’ vergelijken,
en die vergelijking zal geheel en al ten
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gunste van onzen Vlaming zijn. Want, en dit is een der schoonste titels van onzen
dichter, hij is tot in zijn laatste werk, de jongste onzer schrijvers gebleven.
Gorter in zijn Mei, Van Eeden in zijn Kleine Johannes, zijn geen fijner bespieders
der natuur dan Gezelle in zijn Rijmsnoer. Hij heeft ze ontleed, de natuur, in haar
leven in de kalmte en in het woeste windgebulder, in hare kleuren, in 't zonnig lichtspel
en in 't halfduister, in al de schakeeringen van hare tinten, nu eens met pittigheid,
zooals in ‘De Muggen’ fijn of kloek realistisch zooals hij was in ‘De Pachthoeve’
en is in ‘Virago’, dan eens gevoelvol, sentimentaal, zooals in ‘Tranen’ en in ‘Het
Hazegrauwt’; dan eens krachtig en kloek, zooals in ‘De Winden, Twee Horsen’; en
dan, bijna gansch het werk door, met een hoogen lyrischen zwier, telkens dat hij de
pracht der natuur als een hymne doet klinken ter eer van zijn God. Zijn realisme en
zijn godsdienst verdienen dat wij er een oogenblik bij stilhouden. Het kenmerk van
beiden is: gezondheid.
Gezelle acht het niet noodig doekjes om zijn woorden te doen, doch evenmin acht
hij het noodig de natuur te ontleden in wat er verdorven in haar is; van daar, in zijn
realistische gedichten die gezonde adem, die u tegenwaait als een wind die van over
een bloeiende heide komt of van over een klaverakker, badend in morgendauw.
Zijn portret van een boerendeerne, dat hier als voorbeeld volgt, is een paneel dat
Potter zou schilderen.

Virago.
Dat handhaaft de vorke,
dat handhaaft de koe:
dat werkt als de beste
van 't boerengedoe;
dat bidt, in de kerke;
dat wiedt op het land;
dat mint en dat moedert...!
van herte en van hand,
er is er geen vrouwvolk,
rechtzinnig gezeid,
als, hier in ons Vlaanderen,
de dorpvaste meid.
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En zoo, gezond en kloek, is G. Gezelle, in zijn godsdienst, die, door zijn werken
heen, een evolutie onderging - niet in theologischen zin - maar in zijn uitdrukking.
Vroeger liet Gezelle zich wat verleiden door het suiker en zeemachtig verkleinwoord,
dat hoe oprecht het ook is, ietwat min mannelijk en als gedwongen klinkt. Integendeel
in Rijmsnoer, gevoelt men dat men voor een priester staat, gekomen tot de volle,
rotsvaste ontwikkeling van het geloof, en vleit zijn woord nog soms als de bede van
een kind, meestal klinkt het statig en plechtig, in kloek mannelijken toon, als van
iemand die, zich bewust zijner zonden, zich ook bewust is van de rechtschapenheid
van zijn hart, van zijn vast voornemen om het ideaal leven immer dichter nabij te
komen, van iemand die weet dat hij door de wereld, ten minste, mag gaan, met
opgeheven hoofd.
Jong is Gezelle in uitdrukkingen en woorden, en hierin zelfs kan men Gezelle
doen pleiten tegen Gezelle. Twee voorbeelden slechts.
Wie is't, die ooit, aanschouwbaar, al
Gods wonderheên verkonden zal?
den schaapstal, die uit weiden gaat,
het duif huis, dat zijn vlerken slaat.

en het ander, sprekende van de vogels:
Verstaat gij malkanderen,
elk in zijn taal?
Verstaat, gij die meest en
die merelt
die lijstert, die leeuwerkt, die
muscht, altemaal
uw maagschap, tot tenden
de wereld?

Ziedaar twee voorbeelden die bewijzen dat de dichter, met de bestaande woorden,
tot uitdrukkingen en wendingen vol frissche jeugd, kan komen, zonder zijn toevlucht
te nemen tot het arsenaal der oude moden.
Er loopt door Rijmsnoer een klein mysterie, een
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klein drama, een zwarte wolk drijvend door een helderen blauwen hemel. Op eens
wordt men verrast door een bangen kreet, als van iemand die de slagen gevoeld heeft
van de werkelijke wereld. Er is, zou men vermoeden, wee in zijn hart, en het wee
zegt hij op waarlijk tragische wijze, in ‘Irrequietum’.
Als éen verdriet is uitgezucht,
en ruimte is, zult ge zeggen,
En reden daar, om ééns, toch ééns,
het rouwkleed af te leggen!
't En doet! Daar zitten zuchten al
volveerdig, neêr gedwongen,
en beidende, in de bange borst,
die geren henensprongen!
Ze kwellen en ze pramen u,
en baren zult ge, baren,
ach! de altijd onvolborentheid
des weedoms! De oude jaren
en letten 't herontvangen, noch
het grootgaan, immer: sterven
van droefheîd, zult ge, in barensnood,
en 't eeuwig - leven - erven!

Verder weer, te midden van de pracht van den zomer, in het bloeien der bloemen, in
het groene waaien der boomen, klinkt weer die kreet in ‘Herteloozen’ en in
‘Vuistrecht’. Men vermoedt, het is een gissing slechts, dat er in zijn hart een groot
leed schuilt, een verkropte smart.
Op mijn hoofd, en, recht getreden!
wie ooit pijne en poge deden,
om mij onder voet te slaan,
laat mij, laat mij rechte gaan!
't Zullen, eens entwaar, nadezen,
roozen zonder doornen wezen
mij te plukken: goed geduld:
Gij, o God, mij helpen zult

En die droeve toon, doch hier als snikken van kinderlijke piëteit, klinkt tot in dat
overheerlijke gedicht ‘Terug’ dat hij aan de oude hoeve wijdt, waar hij
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het licht zag, waar zijn ouders woonden, waar hij alles herkende.
- Kon het maar helpen, met
weenen en wenschen,
weêr ate ik roggenbrood,
naast u, aan 't berd.

Een hoedanigheid die G. Gezelle in de hoogste mate bezit, boven alle dichters van
Noord en Zuid, is zijn onschatbare klankenrijkdom. De woorden reien zich aaneen
onder zijn pen, in muziekale golvingen, fijn soms als het scherpe liedje dat een knaap
langs de baan of in de weide fluit, bulderend soms als de stemme van den wind. Een
versje zonder zin schrikt hem zelfs niet af, indien het rijk aan klanken is, zoo in een
voorgaande werk:
Inke
De vinke
Den appelen boom
Een splenternieuw, paar leerzen.

In klanknabootsing is hij een meester. Hoort ge den wagen over de keien rollen:
De rossen
gelaten in 't lastig geluid
der schokkende, bokkende bossen,
gaan, stille en gestadig vooruit.

Hoort ge, wanneer de wind huilt boven het water en aanrukt op de schepen die vast
liggen langs de kaai, hoort ge ze stenen:
Het ronkt, het huivert al
dat lijf heeft. Hoort ze kramen,
de schepen; hoort ze, vast
geboomd, de boomen pramen
en spannen schier ontween,
bij 't ongenadig slaan
der bergen, die den boeg
van 't schip te lijve gaan.
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Met zijn groote hoedanigheden en zijn onvolmaaktheden, met zijn hoedanigheden
van frischheid, oorspronkelijkheid, diepe poëzie, klanken- en kleurenrijkdom; met
zijn fouten van slordigheid in het afwerken, van banaliteit in de uitdrukking, van
surproductie en suruitgave van gedichten die geschreven zijn soms opzettelijk om
een eigenaardig woord of een eigenaardige uitdrukking er in te plaatsen, blijft dit
Rijmsnoer een der merkwaardigste uitgaven in onze Zuid-Nederlandsche literatuur,
merkwaardig vooral omdat het een werk van gevoel is. Onze dichters over het
algemeen, in hunne subjectiviteit, zijn valsch. De mode van den dag, het succes dat
deze of gene school bekomen heeft, en waarin men ook wil mededeelen, sporen onze
dichters aan - zelfs onze beste - levenstoestanden te verzinnen, waartoe ze vol komen
vreemd zijn, in strijd zelfs met hun temperament, maar die ze dan in valsch klinkende
klanken bezingen, met veel virtuositeit soms, doch zonder gevoel.
Guido Gezelle heeft zijn hart uitgezongen, zijn hart met al zijn liefde voor de
natuur en vooral voor zijn God, zijn hart met een verkropt en mysterieus leed dat
erin verborgen ligt, zoo vreemd nochtans bij dien zorgeloozen levenslustigen dichter.
Gansch zijn Rijmsnoer is éen klank van waarheid en oprechtheid, en was het maar
om die waarheid en om die oprechtheid die zoo diep ingrijpend klinkt te midden van
de moderne komedie van ongelukkig verliefde jongelingen in de eerste broek of
ongelukkig verliefde getrouwde mannen, warm zittend in pantoffels naast het vuurtje
bij vrouw en kinderen, en volkomen onwetend van de ruwe slagen van de wereld,
was het maar om die twee hoedanigheden van zijn Rijmsnoer, nog zouden wij het
een welgemeenden welkom toeroepen in de letterwereld, als een uitstekend, immer
in waarde hooger klimmend vervolg op de vijf oorspronkelijke bundels van den
gevoelvolsten onzer dichters.
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Zedegeschiedenis.
Eigenaardige Godsdienstige gebruiken van Antwerpen in vroegere
tijden.
door P. Génard.
IN tal van verhandelingen heb ik de inrichting van O.L.V. kerk te Antwerpen bekend
gemaakt. Eenige wetensweerdigheden, nopens eigenaardige godsdienstige gebruiken
in de Scheldestad, voormaals in voege, dienen nog medegedeeld.
Van de stiftkerk van Onze Lieve Vrouw hingen de overige parochiën af; van haar
moesten ook al de congregatiën toestemming tot bestaan erlangen. Bijna al de pastoors
der andere parochiën droegen, tot kenteeken hunner onderhoorigheid aan het kapittel
der Kanunniken van O.L.V., onder degroote diensten het armelijn op den arm. Dit
gebruik werd voor St Jacobs afgeschaft, zoodra deze kerk tot Collegiaal werd
verheven.
St Michiel's abdij had, luidens de scheidingsakte, ten tijde van St Norbertus
verveerdigd, een gansch bijzonderen stand. De kanunniken van Premonstreit stonden,
om zoo te zeggen, op gelijken voet met 't kapittel; doch in de groote processiën had
het kapittel van O.
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L.V. den voorrang op dat van St Michiels, maar dezes gemijterde abt had den voorrang
op den deken van O.L.V.
Zoodra echter Antwerpen eenen bisschop bezat, had deze den voorrang op den
abt, wat evenwel tot menig geschil aanleiding gaf, te meer daar de abt van rechtswege
deken der Schermersgilde was, welke in O.L.V. kerk eenen autaar bezat.
Vermits de bisschop van Kamerijk, van wien onze stad afhing tot in 1558, jaarlijks
niet naar Antwerpen kon afreizen, werd het bisschoppelijk ambt in het begin ten
onzent uitgeoefend door dezen of genen bisschop, daartoe door dien van Kamerijk
gemachtigd. Maar sinds de XIVe eeuw had onze stad haren eigen bisschop in den
persoon des priors der Groote of Geschoende Carmelieten, die de functiën van
wijbisschop vervulde.
Elke priester bezat gewoonlijk zijn eigen gewaad; elke geestelijke kwam 's morgens
met zijnen kazuivel op den arm naar de kerk. In O.L.V. werd tot in de XVIIIe eeuw
de wijn voor elke mis, door den knaap der kapel, waarin de mis werd opgedragen,
gekocht bij een vrouwken, wijnvrouwken geheeten, dat in Sinte Ursula's kapel,
tegenwoordig Sint Joseph's kapel, zat. Insgelijks in die kapel verleed het magistraat,
evenals het kapittel, menigmaal akten, verzoeningsakten, gekend onder den naam
van mond- en oirzoen, en die in recht getuigen.
Venerabel-kapel leende haar ostensorium aan de andere kapellen; in de 18e eeuw
rees er twist op tusschen de kapelmeesters van O.L.V. en die van Venerabel, zoodat
dezen het gebruik des ostensoriums weigerden. Dit ontwapende de kapelmeesters
van O.L.V. niet: wekelijks des Zaterdags gingen zij in processie ter Sinte Anna's
kapelle in de Korte Nieuwstraat het H. Sacrament
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uithalen, tot de hooge geestelijkheid tegen dat ergerlijk misbruik optrad.(1)
Alomberoemd was de relikwie der H. Besnijdenis. Herman Modet onstal ze op
den dag der Beeldstorming, en niemand zag ze ooit weder. Er bestond in de kapel
van het H. Preputium eene congregatie van ridders, die te Jerusalem geweest waren,
en die tot herinnering hunner reis een gevest in vorm van palmtak aan hunnen degen
droegen. Op Palmenzondag trokken twaalf dier ridders een houten ezel voort, waarop
een in Christus verkleede ridder gezeten was. Zij maakten den toer der kerk, om
nadien processiegewijs naar Ste Walburgis te gaan.(2)
De registers dier belangrijke corporatie berusten tegenwoordig, zegt men, bij den
heer baron de Borrekens. Een glasraam uit den kruisbeuk onzer hoofdkerk maalt de
instelling af dier ridders door Godfried van Bouillon.
De processiën, gekend onder den naam van Sint Gummaris' ommegang, werden
luisterrijk gehouden. De Antwerpenaars toogden met hoogmoed eene aanzienlijke
relikwie van den patroon van Lier, en op zijnen feestdag trokken zij met vliegende
vaandels naar Lier en verbleven er twee dagen. Heden nog wordt dit feest met
plechtigheid gevierd.
Met de groote feestdagen spreidde men takken of strooi op den kerkvloer. In de
XVIe eeuw ging het binnen de kerk te bont op zulke dagen, zoodanig dat het
magistraat verbieden moest aldaar te wezen: ‘zich war-

(1) Dit bevestigden ons twee oude kerkbedienden. Zij beweerden ooggetuige van het feit geweest
te zijn. Wij hebben echter moeite het aan te nemen.
(2) DIERCKXSENS D.V. blz. 75 a 80.
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mende met lollepotten, haring bradende, zich kammende, zich luizende, enz.’ Het
vuur, dat men medebrachtbewijst dat er hier spraak is van Kerstmis. De geestelijke
overheden kwamen terzelfder tijd op tegen de ontstich, tende drachten der freules.
Met O.L.V. Boodschap en met Sinxen liet men in de kerk eene blanke duif op.
Met Onnoozele Kinderen verkleedden zich de koorknapen in kanunnik en zongen
als kanunniken op het koor. Op Verloren Maandag ontvingen zij een worstenbrood.
Op Hoogweerdig en op O.L.V. Hemelvaart kregen zij ‘een pak suiker’; in vroegere
tijden werd hun een schotel rijstpap opgediend met suiker en gember, in het Sint
Nicolaas godshuis, Lange Nieuwstraat, bereid.
Op alle plaatsen der kerk hoorde men biecht tot in de XVe eeuw: eene schilderij
van Van der Weyden. in het museüm van Antwerpen, stelt het toedienen van dit
sacrament zeer duidelijk voor: de biechteling knielt voor den kanunnik, die op eenen
stoel zit met het armelijn op het hoofd.
In verscheidene onzer kerken had de godsvrucht toegelaten eene kluis te maken;
zoo was er in St Jacobs en in St Joris nevens de kerk een celleken gebouwd, waarin
eene boetelinge zich liet metsen, waaruit zij zicht had binnen de kerk, en waar het
volk haar dagelijks levensmiddelen aanschafte. Leed zij [gebrek, dan mocht zij met
een bijzonder klokje kleppen. 't Is verwonderlijk! Naar dit plaatsje dong menige
groote familie; kwam eene dier boetelingen te sterven, hare opvolgster was
onmiddellijk gevonden. Bisschop Malderus schafte in 1624 dien aard van godsvrucht
teenemaal af(1).

(1) Zie Graf- en gedenkschriften, D. II, Parochiale kerken, blz. 448.
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Wanneer men van de O.L.V. kerk spreekt, moet men noodzakelijk van den
reusachtigen toren gewagen. Dit gebouw verheft zich op de plaats, waar eertijds de
kapel van O.L.V. op 't Staaksken was gebouwd. Van dezen tempel is eene beschrijving
gegeven in de verhandeling over O.L.V. op 't Staaksken. In 1124 werd O.L.V. als
patrones van Antwerpen uitgeroepen. Tot dan toe werd St Michaël als beschermheilige
der stad aanzien. De kerk werd grootendeels door de opbrengst van aalmoezen
gebouwd, als blijkt uit de rekeningen beginnende met 1422 in de archieven der kerk
bewaard. Uit ambtelijke stukken blijkt, dat Jan Appelmans en zijn zoon Pieter dit
gedeelte der kerk aanlegden. Tot nu toe weet men niet hoe de stad eigenares van den
grooten toren is geworden. In alle geval heeft zij hier een ‘olifant gekocht’, want
nooit zou de kerk in het onderhoud van dit gevaarte hebben kunnen voorzien. De
bijzonderste klok in den toren gehangen, wegende 12000 pond, werd Gabriël genaamd.
Zij slaat thans de uur en is de toon ut in den beiaard der stad. Zij werd gegoten in
1459 door de gebroeders Jan en Willem Boerke; zij heeft het volgende opschrift:
Haer geluijt hoert men in elcke sijde
Sij clept van blande, sij luijt ten strijde.

Dit opschrift is dus nagenoeg hetzelfde als dit van clocke Roelant te Gent. In de
uitgave der graf- en gedenkschriften hebben wij getoond, dat er ongeveer negentig
klokken op den toren aanwezig zijn, veertig voor den beiaard der stad en veertig voor
den beiaard der kerk. Tot dezen laatsten hoort de klok Karolus toe, die de noot ut is.
Op al de klokken der kerk is het O.L.V. beeld gegoten en op die der stad, het wapen
der stad. Wanneer nu in 1507 de kerk de groote klok Karolus liet gieten, deed
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zij eene omhaling van de noodige stoffen zilver, tin, koper, enz., zooals blijkt uit den
akt in het archievenblad medegedeeld(1). Deze klok werd versierd met het O.L.V.
beeld en drijmaal het wapen van Antwerpen, volgens het model, gesteken door
meester Pieter Claes Heijns, goudsmid der kerk.
Zij werd gegoten door de gebroeders Wilhelmus en Gaspar Moer en had voor
peter den kanunnik Karel Cotereau, der heeren van Westmalle, tresorier der kerk.
Volgens de overlevering werd de klok Karolus ter eere van den jongen aartshertog,
later Keizer Karel V, genaamd. Met deze klok heeft de kerk en de stad gedurig voor
hare feesten geluid. Het groot gedeelte der klokken van de beiaarden werd gegoten
door Du Mery en Hemony.
Schier al de kerken der Scheldestad bezaten hunnen beiaard: St Michiels' abdij, St
Jacobs, St Andries hadden elk hunnen beiaard. Uitgenomen die van O.L.V. werden
allen gesmolten tijdens den inval der Franschen op het einde van verleden eeuw.
Tot in de XVIIe eeuw verzamelde het magistraat rond Paschen de namen van al
de ter dood veroordeelden, en op Goeden Vrijdag, die insgelijks nieuwjaarsavond
was, liet men onder den naam van Barrabbas dengene die door het College aangeduid
was, los: wel is waar ontbraken de gevangenen gemeenlijk: de misdadigers werden
korts na hun vonnis opgeknoopt.
De stad Antwerpen is beroemd om haar groot getal Mariabeelden: van twee slechts
zal ik hier melding maken. Wie over de Meir wandelt, is licht verwonderd over het
beeld, dat den hoek der Colvenierstraat versiert, omdat het - eene uitzondering te
Antwerpen - in kleur is gezet. Volgens sommigen stelt het de H. There-

(1) Archievenblad D.I.
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sia voor, in 't zwart gekleed, voor het kruis des Zaligmakers geknield, en den doek
van Veronica toonende. Dat is eene dwaling: het beeld stelt de H. Maagd voor in
rouwkleederen en geknield voor de werktuigen van het lijden Onzes Heeren. Op het
voetstuk leest men: Maria in solitudine, ora pro nobis. Wat bedoelen dit beeld en die
woorden?
Op de Meir stond sedert 1614 tot aan de Fransche Omwenteling een klooster
genaamd der Minimen. Deze orde, door den H. Franciscus de Paula gesticht, had
voor bijzonder kenmerk den eeredienst der H. Maria onder den titel van Maria in
solitudine. Het broederschap in het klooster der Minimen in de 17e eeuw opgericht
had voor hoofdman den geleerden Andreas van Valckenisse, als blijkt uit een opschrift
van het register dat thans op de stedelijke bibliotheek bewaard wordt, en luidt als
volgt: ‘Hierotheca charitatis, inscripta praenobili et consultissimo D. Andreae Eugenio
de Valckenisse, perantiqua et equestri apud Zelandos familia oriundo, urbis
Antverpiensis a consilio et secretis, Monchiaci ac Bordeghemii Domino, bibliothecae
publicae curatori, politioris litteraturae studiosissimo, Regiae confraternitatis D.
Virginis a solitudine electo Majordomo, dum die Jovis sancto erecta Servatori funebri
ara, clavi sepulchri dominici condecoraretur. Charitopoli (typis Basilicis).’ Het beeld
op de Meir, door den invloed der Paters Miniemen opgericht, beteekent dus hetzelfde
als het broederschap der VII Weeën door de Paters Minderbroeders ingesteld.
In het midden van den hoofdgevel van het stadhuis prijkt het beeld der patrones
van de Scheldestad. Er stond er reeds een op het oude stadhuis; doch de bouwmeester
van het nieuwe - Cornelius De Vriendt bijgenaamd Floris - verwaarloosde voor dit
godsdienstig pand eene plaats in te ruimen; immers in de
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middennis waar thans Maria's beeld staat, troonde Brabo, tot in 1586, toen de Jesuïeten
gelden inzamelden om den gevel van het stadhuis met een beeld der Moeder Gods
te versieren.
Het werd verveerdigd door Jan Colyns de Nole den oude en onthuld den 7e April
1587. Het is een prachtig, reusachtig beeld, uit opeengestapelde steenen schijven
bestaande. Dit beeld beleefde menige wederweerdigheid tijdens de Fransche
overheersching, en gedurende geheel den Hollandschen tijd bleef de nis onbezet.
Toen na 1830 de heer Legrelle burgemeester was, ontbood hij eens op eenen Vrijdag
's Vrijdags voór de Kermisprocessie, - na het schepencollege, den bouwmeester
Bourla: ‘Ik heb een aantal brokken van een schoon O.L.V. beeld op den zolder van
het stadhuis zien liggen. Ontbreken daar steenen aan?’ - ‘Geen enkele, antwoordde
Bourla; hel is het beeld, dat voormaals op den gevel van 't stadhuis stond.’ - ‘Welaan,
wedervoer de burgemeester, morgen met spoed aan 't werk, en, voór de processie
uitgaat, staat er het beeld, dat de laatste overblijfselen der vreemde overheersching
zoo spoedig mogelijk verdwijnen!’
's Zaterdags in den namiddag was het gemeenteraad. De leden - daar waren er van
alle gezindheden, - op de Groote Markt aankomende, zagen met ongemeene
verwondering van uit de ramen op het verdiep van 't stadhuis planken uitsteken en
tot eene stelling aangroeien. Onder de zitting werden zij natuurlijk ingelicht, en tegen
deze afgeloopen was, troffen zij op de ruime plaats eene blijde menigte in
beschouwing voor het verrezen beeld van Antwerpen's patrones.
In de oude stad, overal waar de straten kruiswijs uitkomen, treft men een beeld
aan van de Moeder Gods of van heiligen, bijzonderlijk, waar ruien loopen, van
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Sint Joannes Nepomucenus. Boven de ruien prijkten doorgaans kruisbeelden, zooals
heden nog in de Schrijnwerkersstraat, in de Korte Nieuwstraat, en boven den doorgang
naast het Vleeschhuis of Bloedberg. Voor het kruis der Gevangenisbrug aan het Steen
stortte de terdoodverwezen gewoonlijk zijne laatste bede. Het kruisbeeld, dat
voormaals op de Falconrui stond, werd naar het groot portaal van St Paulus' kerk
overgevoerd.
De stadspoorten van de Spaansche vestingen waren met godsdienstige schilderingen
versierd. Den 3e Juli 1586 beval de stedelijke overheid aan de schilders der stad in
de Kronenburgpoort af te beelden Onzen Lieven Heer in het hofken van Oliveten;
in de Keizers- of Berchemschepoort, langs den eenen kant de kruisdraging, langs
den anderen een Ecce homo. In de Kipdorppoort was de kruisiging voorgesteld; in
de Roode poort, de afdoening van 't kruis; in de Sleyckpoort, de VII Weeën van
O.L.V., en op de Werfpoort Onze Heer met het kruis in den arm, die in eenen kelk
het bloed opvangt, dat uit de wonde zijns harten vloeit. Alles, zegt het magistraat,
‘ter eere Godts ende tot achting ende beweginge van de passagiers vuijt ende
ingaende.’
1896.
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Boedellijst der kostbaarste voorwerpen, archieven en juweelen der
Sinte Goedelenkerk in 1581 door de geestelijkheid verstoken en uit
de handen der Geuzen gered.
door J.F. Kieckens, S.-J.
NOOIT leest een edelaardig liefhebber van schoone kunsten, welke ook zijne
denkbeelden mogen wezen over geloof en openbaring, zonder verontwaardiging en
spijt, het verhaal der plunderingen en verwoestingen waarvan onze kerken het droevig
tafereel opleverden in den tijd van de omwenteling in de 16e eeuw. Het is daarom
niet zonder groot genoegen dat wij bij het lezen van het stukje hier medegedeeld,
bestatigden, hoeveel kostbaar en gewijd altaarsgerief, en andere kostbaarheden, dank
aan de koelbloedigheid van eenige priesters, gered en verstoken werd.
Reeds sedert 1579, toen Olivier van den Tympel Brussel beheerschte, had men
zulke maatregelen in de Sinte Goedelenkerk, en elders, genomen, zoo men verstaan
kan bij het lezen der eerste regelen van
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dit Inventaris. De bijzonderste redder des schats was heer Joost Hauwaert, priester,
en kanunnik der kleine prebenden, bijgestaan door heer Peeter Fabry, plebaan, en
door Frans Lemmens, klerk van het kerkfabriek, die dan ook den boedellijst ervan
heeft opgesteld, in dezer voege:

Inventaris.
Jerst beijde de ciborien metten anderen dinghen zijn daer mense lestmael gelaeten
heeft.
Jtem den halsbandt es bouen, onder het gat daer de mantel jerst gestopt was ontrent
en
IX oft X voeten vander deuren.
Jtem het groot cruys es jnden hoff bijden pruijmeleere ontrent ses voeten naer den
hazeleere.
Jtem de plaet zilvers vanden ornamenten gebrant es tegen muerken vanden honsn
est bijde trappen.
Jtem jnt priuaet vanden ganck is een schijve van was daerjnne zijn beijde beste
kelcken.
Jtem jnt privaet inden hoff es eenen langen pot vol vanne coralen, cristelijnen ende
andere teeckenen van den paternosters met was over goeten.
Jtem opt solderken bijde poele, aende trappen, zijn diuersche ornamenten als den
besten hemel, de beste cappen ende andersins.
Jtem opt solderken int washuijsken bijden ganck zijn oijck veel diuersche van
alderhande ornamenten.
Jtem tot me vrouwe Tiesenacx zijn oijck ornamenten zoe tumbellen als andersins.
Jtem tot Clericj es oijck een witte loose van onsen dinghen.
Jtem H. Jooris Neefts heeft oijck te bewaren het nieudt ornament met twee gruen
damaste cappen.
Jtem es ten huijse van Jacob Testens, boode vande cancelrije ende wettewarier
woenende achter Sinte Lysbetten tegen over den poel een toosken van pampier jn
eenen schoen gesteecken vol van diuersche baggen ende juweelkens daerjnne zijnde
met eenen jnuentaris vande zelue van mijnder handt gescreuen ende gemest bouen
de kerkbanck
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tusschen de schouwe ende den borreput ontrent ses voeten hooge ende meer dan
eenen voet vanden borreput.
Jtem tot Jouffr. Tassaert zijn diuersche antipendia die daer ouer langhen tijd zijn
geweest.
Jtem tot onsen gheel gieter es noch het metaelen croonken dat lestmael gegeuen
was.
Jtem tot Jouffr. Middelborch jnde bouen camer achter, bijden morbeesen boem
tusschen de schouwe ende de deure es een berdt opt te hofken ende dan es daer
beneden een loos gat daerjnne zijn veel van onse dinghen zoe zilver als andersins.
Jtem aldaer tusschen beijde de groote solders voer aent straete wast aende trappen
es eenen verborgen solder waerjnne zijn oijck diuersche zoe van onse coffers, toosen
ende kiskens als vanden haeren vol zoe tapijten, lijnwaet, rekeninghen ende veel
meer ander diuersche dinghen.
Jtem noch aldaer, achter opte plaetsche bijt muerken aent houdt huijs naede putterije
jnt hoecken es een potteken gegrauen groot zijnde ontrent een quarta vol vande
zilveren ende vergulde teeckenen vande paternosters met was overgoeten.
Jtem Mijnken ende jc hebben geborghen jnden kemel bouen de deure vanden
ganck vant priuaet bij de camer daer Mueiken woenden bouen jnt opperste vanden
daecke tuschen tack jnde muere het gouden paix met den vergulden riem (?) die
Muerken gegeuen hadde tsvoerscr. in eenen appel van tenne gesloten wesende van
een tenne ciborie.
Jtem tot Jouffr. Houwaerts zijn oijck diuersche dinghen van cleijnder estime
behaluen dat daer es bouen de trappen tuschen ij balcken gelegen een loote buijse
waerjnne zijn diuersche veel schoone zoe goude als ziluere penningen zoe gevalueert
als andersins meer dan om jc Rinsguld. ende Mijnken heeft noch diuersche dinghen
zoe alben als andersins van onse dingen te bewarene.
Jtem zijn tot Andries Anthoenis tot Antwerpen in een tonneken alle de brieuen
ende noch een plaetken gouts werdt zijnde ontrent jc Rinsguld.
Jtem Griecken inde Soen heeft te bewaeren eenen vergulden kelckt.
Jtem Truijken de Miloen heeft oijck eenen kelckt ende noch meer ander dinghen
van dat zij te bewaren placht.
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Jtem Enneken tsGrouens heeft oijck elders wat van haeren dwelen te bewaeren
gedaen.
Ende jc meijne dat jn mijn kiste die es tot Geraerdts den Beckere aent Eijcken
noch eenighe dingen zijn vander kercken ende zal ze wel kennen.
Jtem tot me Vrouwe van Pamele es een schapperae met ses slooten die jnt
comptoirken hinck.
Jtem hebbe jc de zelue te bewaeren gegeuen een witte pampieren toosken daer
jnne zijn diuersche Reliquien ende heijlichdom met siluer besiegen.
Item tot onsen slootmaeckere zijn oijck diuersche schoon slooten die jc hem te
bewaeren hebbe gegeuen.
Jtem bouen dese dinghen voerscr. hebbe jc vercocht met consent van mijn heer
het ziluer dat jc van de belden gesmolten hadde ende es tvorscr. beloopene ontrent
viijc Rinsguld. luttel min oft meer, welcke somme jc Houwaert jn handen laeten zal.
‘Ende op dat dese voerscr. goeden, meubelen ende juwelen naemaels (oft ic van lijff
ter doet quame) te beeter souden werden gerestitueert ende wederom gebracht, soe
hebbe jc Franchoijs Lemmens, als wesende jnt destrueeren der H. Kercken
fabrijckclerck, desen jnuentaris met mijn eijgen handt gescreuen ende jn presentie
van H. Joos Houwaert priestere ende canoniek vander cleijnder prebenden ende H.
Peeter Clerici oijck priestere ende cappellaen, bekent ende beleden op mijn deel des
hemelrijckx, dat ic di zelue voerscr. goeden alzoe hebbe gelaeten als jc uuijter stadt
benne gereijst. Orconde des waerheijts hebbe ic tselue met mijn gewoenelijc
handteecken onderteeckent desen xijen december anno xvc ende lxxxj.
F. LEMMENS (met pennetrek).’
(Uit de archieven der Sinte Goedelenkerk, te Brussel,)
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De Gedenkbeker, door Gerard van Loon, in 1752, aan de Leuvensche
Hoogeschool geschonken
door Edward van Even.
(Met plaat).
TEN jare 1702 ontving Geerard van Loon, de beroemde hollandsche penningkundige
en geschiedschrijver, in de Leuvensche Hoogeschool, den titel van meester in de
letteren en wetenschappen. In 1752 herdacht de geleerde de 50ste verjaring zijner
bevordering, met aan de Alma Mater zijne uitgegevene werken, en, naar het gebruik
des tijds, eene prachtige drinkschaal in verguld zilver te schenken(1). De Hoogeschool
achtte zich met dit geschenk van haren oud leerling zeer vereerd en deed de boeken
en den beker ten toon zetten in het destijds nieuw gebouwde lokaal harer bibliotheek.
De kelk kreeg eene historische bestemming: hij werd de primusbeker van de
faculteit der letteren en wetenschappen. Elk jaar, bij de plechtige uitroeping van den
primus dronk de overwinnaar uit de schaal.
De boeken door van Loon aan de Hoogeschool

(1) Zie onze artikels over G. van Loon, in de Dietsche Warande, 1871, bl. 197-241; 1890, bl.
417.
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geschonken verdwenen tijdens de opheffing van dit sticht, in 1797; doch de beker
bleef bewaard en kwam tot ons. Door de Curatoren der school werd hij afgestaan
aan den hoogleeraar Jan-Frans Van de Velde, ter vergoeding van uitgaven door hem
gedaan voor de faculteit der Godsgeleerdheid en, welke men in die dagen niet kon
teraggeven. Deze geleerde, die niets liet verloren gaan betrekkelijk de geschiedenis
der Alma Mater, bewaarde den beker met de meeste zorg, en belastte zijne zuster
hem, na zijn afsterven, te behandigen aan zijnen vriend Antoon Van Gils, uit Tilborch,
die op het oogenblik van de afschaffing der Hoogeschool, voorzitter was van het
Maldericollege, kanunnik van Sint Peeter, gewoon hoogleeraar van godsgeleerdheid
en van Grieksche taal. Aan dezen geleerde was het voorrecht te beurt gevallen uit
den beker te mogen drinken toen hij, in 1779, tot primus der Hoogeschool uitgeroepen
was geworden. Van Gils werd voorzitter van het nieuw opgerichte Seminarie van 's
Hertogenbosch, 't welk den 29 Juni 1798, te Herlaar, geopend werd. Hij vermaakte
de schaal aan gezegd Seminarie, alwaar hij thans nog steeds berust(1). De voorzitter
van Gils overleed den 10 Januari 1834. Over hem is te lezen, behalve de levensschets
van den Eerw. Heer Allard, de Lijkrede op de plechtige uitvaart van den uitmuntenden,
eerwaardig en en hooggeleerden heer Anthonius van Gils, uitgesproken door professor
G.-P. Wilmer, 's Bosch, 1834, in-4o.
Op het verzoek van onzen Warandemeester, had de weleerwaarde heer A.-J.-Fr.
Mutsaerts, voorzitter

(1) Antonius van Gils, door H.-J. ALLARD, 's Bosch, 1875, bl. 14-15.
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van het Seminarie, de vriendelijkheid ons eene lichtteekening van den kelk te
bezorgen, vervaardigd door den Eerw. heer J.-L. van Mulukum, diaken in dit sticht,
welke onze lezers, hiernaast, zullen terugvinden. Wij verzoeken deze twee heeren
voor deze mededeeling de verzekering van onzen warmsten dank te willen aannemen.
De beker, in verguld zilver, is 33 Nederlandsche duimen hoog. Opgevat in den
stijl van Lodewijk den vijftienden, is hij aangenaam van vorm en keurig van
bewerking, in een woord een echt kunstgewrocht. Het deksel is versierd met het
borstbeeld van Maria-Theresia, destijds nog de vorstin der Oostenrijksche
Nederlanden. Men ontwaart er mede een zandlooper, zinnebeeld des tijds, alsook de
voor- en keerzijde van den gedenkpenning, geslagen op het ontzet van Leiden, anno
1572. De beker voert het wapen van Gerard van Loon, en hetgene van Delft, 's mans
geboortestad. Op het voetstuk bemerkt men drie omgekeerde overvloedshoornen van
eene schoone bewerking. Geheel de kelk is een verdienstelijk voortbrengsel van de
drijfkunst uit die dagen. Hij is overigens een blijvend bewijs der liefde die de
deugdzame en geleerde van Loon tot in zijne klimmende jaren zijne lettermoeder
bleef toedragen, en heeft derhalve evenveel waarde als gedenkstuk en als
kunstgewrocht. Wij koesteren dan ook de hoop dat zijn afbeeldsel met belangstelling
zal gezien worden door al wie in de geschiedenis der Alma Mater belang stelt.
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Twee dagen uit het leven van Pepijn den Korte.
Een fantaisiebeeld met historischen achtergrond door A. Haupt.1
HET was omtrent het midden der 8ste eeuw dat de volgende gebeurtenissen plaats
hadden.
Het trotsche paleis der oude Lateranen, verhief zich statig, in het midden zijner
prachtige omgeving, op den zuidelijken heuvel van Romen.
Reeds had keizer Constantinus dit paleis aangewezen als zetel en erf van den
opvolger van Petrus, sedert 741 Paus Zacharius.
De ruime zalen, patriarchium genaamd, zijn met kostbaar marmer en verguld
beeldwerk versierd.
Paus Zacharius bevindt zich in zijn lievelingszaal omringd door wonderschoone
marmeren beelden van den Zaligmaker, de H. Maagd Maria en de H.H. Apostelen.
De muren, gedeeltelijk door eene rijke bibliotheek met handschriftrollen en folianten
bedekt, stralen van kostbaar ingelegde figuren.

1

Met toestemming der firma J.P. Bachern.
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Zacharius is een groote, waardige gestalte met gelaatstrekken van classische fijnheid.
Al heeft de ouderdom zijn haar doen grijzen, schitteren zijne donkere oogen nog van
jeugdigen gloed, van opgewekt verstand en trouwe goedheid des harten.
Voor hem staat een man, welke, niet tegenstaande zijne kleine, gedrongen gestalte,
eenen geweldig vasten wil en de majesteit vertoont van eenen held die tot heerscher
is geboren. Hij draagt het eenvoudige, juistpassende herten lederen kleed der Franken.
Alleen het handvest van zijn zwaard, vonkelend van juweelen en goud, en zijn mantel
met purper bezet, vertoonen zijnen hoogen rang. Doch zijn hoofd is niet omgeven
door die dichte lokken welke alleen de koningen der Franken plegen te dragen; zijn
blond haar is kort afgesneden, een lange snorrebaard onder een scherp gebogen neus
geeft aan zijn gelaat eene ernstige uitdrukking. In zijne groote, stoutmoedig rond
zich blikkende, blauwe oogen weerglanst een gebiedende gloed, die zich verzacht
bij het opslaan van zijn hoofd tot den vader der christenheid. De paus spreekt met
hem als met een vriend.
Deze kleine gestalte is Pepijn, de machtige Hofmeier, de eigentlijke vorst van het
Frankenrijk, want koning Childerik, de laatste telg van een verdord geslacht, was
niet anders dan eene schaduw.
Eenigen tijd bleef Pepijn rustig op den hem aangebodene zetel, terwijl allerlei
denkbeelden over de toestanden en misbruiken van het christendom en bijzonder
van het Frankenrijk, door de beide mannen werden gewisseld, toen Pepijn eindelijk
met eene snelle beweging uitriep: ‘Laat mij toe, H. Vader, dat ik U het eigenlijk doel
van mijn bezoek mededeele.’
‘Spreek, beste vriend. Ik zal u met welwillendheid aanhooren,’ sprak Zacharias
aanmoedigend.
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‘Nu dan’ begon Pepijn, ‘ik sta hier om een verzoek. aan Uwe Heiligheid te doen,
namelijk ik denk niet al te onbescheiden te zijn, wenschte ik eene reliquie, misschien
zelfs eene gedachtenis van onzen Zaligmaker zelven. Ik verlang deze voor de
kloosterkerk, door de voorvaderen mijner gemalin gesticht in het Eifelgebergte. Ik
zal u zeggen: Bertrada van Murlenbach, van het edelste frankische geslacht, nam het
besluit met haren zoon, den vader mijner gemalin, een heilzaam werk voor hare
familie en voor de geheele streek te verrichten.
In een lief dal met weigronden, dat met wilde bosschen omgeven is, aan den voet
van den Sneeuw-Eifel, waar de Prum en de Dettenbach te zamen stroomen, bouwden
zij eene kerk en een klooster, waaraan zij de helft van haar erfdeel ten geschenke
gaf. Zij stelde het klooster onder de bescherming der H. Maagd, de HH. Apostelen
Petrus en Paulus en de H. Martinus en gaf het den leerlingen van den H. Benedictus
als verblijf.
Reeds dertig jaren lang smeeken nu vrome monikken aldaar dag en nacht Gods
barmhartigheid af. Reeds dertig jaren lang bewerken de ieverige navolgers van den
H. Benedictus onvermoeid en met goed gevolg uitgestrekte ruwe Eifelstraten. Bertrada
mijne trouwe gade, bid door mij, haar gezant, om een geschenk, eene reliquie van
den Godmensch, welke tot de vreugde en het geluk der abdij en zijner omstreken
zou strekken.’
De paus neigde ernstig het hoofd: ‘Uwe bede zij verhoord, mijn vorst. Ik bewaar
in de basiliek van het Lateraan, menige heilige overblijfselen des Heilands, gij zult
er een kostbaar ontvangen voor uwe kerk, nog heden wil ik het u schenken. Doch,
vooralleer ik u verzoek mij naar de plaats te vergezellen, waar deze eerbiedwaardige
schatten rusten, wil ik nog met u spreken.’
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En snel met vorschenden blik vroeg hij: ‘Hoe gaat het met uwen koning, den jongen
Childerik?’ ‘Lichamelijk zeer wel,’ luidde het antwoord.
‘Lichamelijk!’ riep de paus uit en blikte bedenkelijk voor zich neder. Dan zag hij
Pepijn besloten aan en zeide: ‘Vorst, ik weet dat de grooten, de adel én het volk van
de Franken eenstemmig besloten hebben, u, een daperder gebieder, in de plaats van
den geestzieken schaduwkoning op den troon te verheffen. Ik weet dat in het
Frankenrijk nog het oude recht geldt: de vergadering der vrije mannen, die eens in
het jaar op het Meiveld samen komen, heeft het recht eenen onbekwamen koning af
te stellen en eenen nieuwen te kiezen.’
‘H. Vader, zulke keus zal ik niet aanvaarden,’ sprak Pepijn,’ tenzij de bisschoppen
zich ook ten mijnen gunste verklaren. Deze vinden het echter zeer te recht bedenkelijk
aan de Merovingische koninklijke familie hun aloud erfdeel te ontnemen.’
De paus schudde het hoofd en zeide: ‘De ontrooning van Childerik is niet
onrechtvaardig, maar een door de omstandighede geboden maatregel, waartoe het
Frankische volk niet alleen bevoegd, maar zelfs verplicht is. Voor de westersche
landen is het dringend noodzakelijk dat een krachtiger heerscher-geslacht de plaats
inneeme van een ontaard en verachtigd ras.’
Pepijn's oogen schoten vuur, hij richtte zich op. ‘Ik voel,’ sprak hij, ‘dat ik geroepen
ben en de kracht bezit het lot van het Frankenland in handen te nemen, en voor menige
eeuwen te verzekeren, maar...’
‘Geen Maar!’ viel Zacharias hem in de rede. ‘De bisschoppen zullen met u
instemmen.’
‘Dan, zal ik den frankischen troon bestijgen,’ riep Pepijn met groote vreugde uit,
en knielde neder:
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‘Ik bid U, geef mij Uwen zegen voor deze groote onderneming.’
‘Dien zegen geef ik u, den toekomstigen beheerscher der Franken, met vreugde.
Ik heb Gods beschikking erkend en weet, dat ik door den pauselijken zegen dengenen
alleen de herderlijke bekrachtiging geef, dien door de Voorzienigheid sedert lang is
uitverkoren. Eene stem zegt mij: Uwe troonbeklimming neemt allen twijfel weg dat
de Musulmannen Europa zullen bemachtigen; een groot duitsch rijk zal ontstaan
hetwelk het christendom, de geestbeschaving tot de verste grenzen van Europa zal
uitbreiden.’
Zacharias stond op; zijne gelaatstrekken werden levendiger, zijne donkere oogen
glinsterden. Hij sprak de zegen over den geknielden vorst uit. Daarop zegde hij:
‘Volg mij nu in het heiligdom.’
De paus ging hem nu voor, naar de steeds als heilig aanschouwde plaats, naar de
kerk, die aan het paleis grensde, door keizer Constantinus gebouwd en aan den
allerheiligsten Verlosser gewijd was. Het volk noemde deze kerk ‘de gouden basiliek’,
omdat Constantinus haar door zijne geschenken met goud als bekleed had. Zijne
moeder, de H. Helena, had van hare bedevaart vele kostelijke reliquiën uit Jerusalem
en het heilig Land mede gebracht en aan de kerk van het Lateraan geschonken.
Ook bevonden zich hier talrijke overblijfselen der Apostelen.
‘Zie, dit gouden altaar, waar ik dagelijks het H. misoffer opdraag, bevat de houten
tafel waarop de H. Petrus eens in de Katakomben dezelfde heilige handeling verrichtte.
Het baldakijn welk het altaar overlommert, bedekt de hoofden der HH. Apostelen,’
fluisterde de Paus.
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Beiden knielden godvruchtig neder, en baden zeer inniglijk gedurende eenigen tijd.
Dan volgde Pepijn de paus in eene krijpta. Zacharias ontsloot eene lade, waaruit hij
een kunstig afgewerkt kistje trok. Daarin lag op witte zijde een stuk fijn malsch leder
van bruingeele kleur.
‘Ziehier een deel der schoenen van den Heer, waarvan Joannes zegde: Ik ben niet
waardig, de riemen zijner schoenen te ontgespen. Op dit leder rustte des Zaligmakers
voet als hij den pijnlijken weg naar den Kalvariënberg aflegde.
De keizerin Helena bracht deze reliquie uit Palestina naar hier over.’
Diep aangedaan knielde Pepijn voor het heilige kleinood neder en raakte het
eerbiedig met zijne lippen aan.
‘O Heer! wees mijne ziel genadig door de wonden van uwe doorboorde voeten,’
bad hij.
‘Dit heilige voorwerp zult gij voor uwe kerk in Prum mede nemen,’ zegde
Zacharias.
Verwonderd en diep ontsteld hoorde Pepijn deze woorden aan. ‘Is het mogelijk
H. Vader? Wilt gij het kerkje van Prum met een zoo groot genadegeschenk vereeren?
O, heb dank, eeuwigen dank. Ik ben mij zelf niet meer meester van vreugde. Ik zal
ijverig de versiering der reliquie betrachten, en deze getuigenis van het verblijf van
onzen Verlossser op aarde een waardig omhulsel en eene waardige schuilplaats in
Prum voorbehouden: Ja,’ riep hij als door eene plotselinge ingeving bezield uit, ‘ik
wil ter eere van den Verlosser eenen prachtigen tempel laten bouwen, welken ik,
eens koning gekozen zijnde, koninklijk zal laten versieren. Ik zal het kleine klooster
van Prum in eene der machtigste en rijkste abdijen van het Frankenrijk herscheppen.
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Dit zij mijn dank den Heere gebracht voor mijne verheffing tot de koningstroon.’
‘De Heer zal u voor dit edelmoedig voornemen zegenen. Uwe stichting zal een
voortdurend gebed blijven voor het welvaren van het rijk,’ sprak Zacharias bewogen.
Dan keerden de twee mannen naar het pauzelijk paleis terug, waar den vorst der
Franken en zijn gevolg een gul onthaal werd voorbereid.
Pepijn, die veledeug den zijner voorouders: dapperheid, wijsheid en zachtaardigheid
in ruime mate bezat, wiens hoofd met roem bekroond was -, werd in het begin van
het jaar 752 te Soissons door den keus van het geheele Frankenrijk onder de
toejuichingen van hel volk tot koning verheven en door den eersten bisschop van
Gallië, H. Bonifatius, gezalfd. Neven de koning werd ook de koningin Bertrada
gezalfd en, naar oude zeden, öp schild en troon verheven.
Eerst had eene vergadering van vrije mannen door afgezanten, waaronder zich
geestelijke personen bevonden die eene hooge waardigheid bekleedden, aan paus
Zacharias laten vragen, of het beter ware dat degene koning zij, die alle macht in
handen heeft en wien alle rijkszaken zijn toevertrouwd, dan hij die werkeloos blijft
en aldus onrechtelijk den koningtitel voert. En Zacharias had als antwoord gegeven:
‘Het schijnt nuttiger te wezen dat hij koning zij, die den last van het koningschap
draagt, maar niet degene die koning zijnde er zich niet om bekommert.’
Met deze tijding keerden de gezanten terug en Pepijn werd koning der Franken.
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Aldus verliepen een tiental jaren. De oever van den lieflijken Prum is meer en meer
bevolkt geworden. Nevens het door Bertrada gestichte klooster verheft zich, in
gevolge van Pepijns' mildheid, eene ruime abdij. Tot de ongewone godsdienstige
oefeningen stroomden dagelijks eene menigte Eifelbewoners. Waar vroeger maar
weinig huisjes stonden vermeerderde voortdurend de woningen. Zelfs begonnen
handel en verkeer in het rustige dal te ontstaan; een werkzame en vroolijke wedijver
hield alle menschelijke krachten in beweging, en Gods milde zegen daalde daarop
neder.
In het begin der herfstmaand, van het jaar 762, was alles op de Eifelheuvels in
beweging Van alle kanten kwam het volk met wapperende vaandels toegestroomd
in het gezegend dal der Prum. De verrassende nieuwstijding had zich bliksemsnel
in het Eifelgebergte verspreid: De koning komt. De koning die een triomfantelijke
veldtocht door Aquitanië had gedaan, nadert zegevierend. Ja, koning Pepijn komt
zelf in gezelschap van de koningin Bertrada en zijne zonen Karel en Karloman,
talrijke groote staatsbedienden en vele bisschoppen, om in zijn geliefd dal, de
grondsteen te leggen der door hem beloofde nieuwe kerk. Ook brengt hij met zich
talrijke reliquien en voornamelijk het stuk van de sandalen des Heilands mede.
Een bijzondere bode, die het nieuws afkondigde, droeg op zich een getuigschrift,
door den koning, de koningin, hunne beiden zonen, twaalf graven en negen
bisschoppen te Irisgodros onderteekend, door hetwelk Pepijn een groot aantal
privilegiën aan het klooster schonk en de abdij onder het rechtstreeksche toezicht
van den staat stelde. Ook was in het begin der oorkonde vermeld wat aanleiding had
gegeven tot deze koninklijke stichting.
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Abt Assuërus wachtte niet den koninklijken brief aan de toegestroomde menigte voor
te lezen.
Het stuk begon met deze woorden: ‘Daar de goddelijke Voorzienigheid ons tot
den troon verheven heeft, betaamt het, dat hetgeen ons is gegeven ter eere van zijnen
heiligen Naam gebruikt worde, opdat wij ons meer en meer Gods genade waardig
zouden maken. Als wij de woorden van het Evangelie overwegen: ‘Die de wil mijns
Vaders doet, zal het rijk der hemelen binnen treden’ en verder: ‘dat de heerschappij
der koningen van God komt,’ en Gods barmhartigheid ons het bestuur van het
Frankenrijk heeft gegeven, zoo is het onze plicht dat wij onzen H. Verlosser in woord
en daad navolgen en de armen indachtig zijn naar Christus' voorbeeld. God beval
aan Mozes een heiligdom te stichten; ook Salomo bouwde en versierde een tempel
in naam Gods; zoo verlangen wij ook den Heer, met zijne hulp, naar onze krachten
te vereeren; want de Apostel zegt: “Wij hebben niets op de wereld gebracht, en wij
zullen niets van deze wereld met ons nemen; en datgene wat wij met goed hert van
de vergankelijke dingen offeren bevordert het heil van onze ziel.”’
Daarop werden de voorrechten der abdij bekend gemaakt en al de goederen die
daaraan werden geschonken.
Het volk hoorde dit met vreugde en verwondering toe. Vooral vervulde een gedacht
het hart der Eifelbewoners met geluk en geestdrift. De koning komt, de zegenvierende
koning zelf komt naar hier! Hij brengt ons heilige voorwerpen aan, en komt den
grondsteen tot eene nieuwe heerlijke kerk leggen.
De gewenschte dag van 's konings komst was aangebroken. Welk leven in het
altijd zoo stille Eifel-
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gebergte! Op de bergen zijn vreugdevuren aangestoken; van alle kanten komt het
volk in feestkleedij bijgestroomd. De klokjes der kloosterkerk klinken helder boven
het jubelroepen der menigte uit. Reeds laat zich het trompetgeschal hooren, dat het
nabij komen van den koning aankondigt. De geestelijke muziek verheft de harten
der aanwezigen. De stralen der morgenzon weerkaatsen op de schitterende
wapenrusting der vooroprijdende krijgers. Hoe het bliksemt en glinstert! Achter de
krijgers volgt een ruiterschaar zoo prachtig en rijk gekleed, als er nooit een in het
Eifeland was te zien geweest, onder de groote adelijke heeren.
‘Wie zijn die eenvoudig gekleede slanke jongelingen daar? Zij zien er wel uit;
voor knapen straalt een groote stoutmoedigheid uit hunne trekken, als hadden zij
reeds groote heldendaden verricht’, zeide een Eifelbewoner aan den vreemden
krijgsman dien neven hem voortstapte.
‘Het zijn des konings zonen, Karel en Karloman. Geen wonder dat zij zoo statig
voortrijden, zij hebben in den veldtocht tegen Aquitanië genoeg dapperheid laten
blijken’..., zoo antwoordde deze vroolijk en fier.
Zijne woorden werden verdoofd door de herhaalde jubelkreten van het volk: ‘Heil
den Koning! Heil Pepijn! Heil den overwinnaar!’
Op vurige, bijna teugellooze, arabische paarden gezeten, nadert 's konings lijfwacht.
Hij, die dikwijls de eenvoudigste kleeding draagt, is nu in een met goud doorwerkt
kleed gehuld; een gouden zwaard hangt aan zijne zijde en zijne schoenen blinken
van edelgesteenten. Zijn mantel met purperen hermelijn is met gouden haken
vastgemaakt en op zijn hoofd prijkt de koningskroon; zijne schoone mannelijke
gelaatstrekken drukken welwillendheid uit, die tot het hart spreekt. Hij beant-
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woordt het geroep en gejuich van het volk met vriendelijken blik en bevallige
hoofdbuigingen, zoodat het volk herhaaldelijk met nog meer kracht een ‘Heil Pepijn’
doet weergalmen.
Doch plotselijk houdt het jubelend geroep op; het wordt plechtig stil. Een ridder,
op een sneeuwwit paard gezeten, draagt een purperkleurig vaandel met de beeltenis
van den Zaligmaker; hij gaat deftig aan het hoofd van negen prachtig uitgedoschte
kerkvorsten, het zijn de bisschoppen van Laon, Le Mans, Luik, Noyon, Meaux,
Wurzburg, Keulen en Spiers. In hun midden rijdt de geleerde bisschop Weomad van
Triër. Vier graven op witte rossen gezeten houd een prachtigen troonhemel boven
zijn hoofd. Bisschop Weomad is uitgekozen geweest om het heiligdom te dragen,
welk Pepijn voor de kerk van Prum bestemt. De reliquie is nog in den kostbaren
sluier gehuld, welke Bertrada zelfve met eigen hand daar voor had gemaakt.
Het volk knielt zwijgend neder, om den zegen van den bisschop te ontvangen en
eer te bewijzen aan het kostelijke overblijfsel dat de Heer op aarde heeft achtergelaten.
Dan weerklinken luide kreten, met juichen en jubelen: ‘Heil Bertrada.’ De koningin
met hare edelvrouwen volgen onmiddelijk achter het heiligdom; stil buigend groeten
zij de juichende menigte. Het oogenblik is te ernstig om de vreugde luidruchtig te
toonen. Verrukt blijven alle blikken op de edelvrouw gevestigd. ‘Hoe schoon, hoe
vriendelijk, hoe genadevol zij is,’ sprak men. Als goud blinkt haar lang golvend
blond haar, onder de voorhoofdsspangen door den fijnen sluier heen; deze omgeeft
een edel, fijn, lichtrood aangezicht, met blauwe oogen, de spiegels van hare edele
ziel. Een wit zijden gewaad omhult het bevallige lichaam der edel-
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vrouw. Gelijk de koning draagt zij een schitterenden, met goud doorweven, purperen
mantel. Even liefelijk als waardig rijdt zij rustig en statig voort. Op de koningin volgt
een ware krans van hofdames aan jonge bloemen gelijk. Zij bewegen zich door elkaar
in bont stralende kleuren van blauw, geel en wit van zijde, met glinsterende
edelsteenen, met goudgestikte sluiers, purperen mantels van sabeldieren vel. Dit alles
en schitterde zoodanig, dat men de oogen van dezen bevalligen groep niet kon
afwenden.
Eene bende gewapende krijgslieden in ernstige en statige houding, vormde het
einde van den stoet, welke ieder oogenblik door vreugdevolle Eifelbewoners
aangroeide.
De klokken der kerk luidden. Voor de deur van het huis Gods stond de
eerbiedwaardige abt Assuërus in feestkleedij. Hij stamde van eene edele met den
koning verwante familie af, was zeer begaafd van geest en lichaam, schoon van
gestalte, welsprekend zoowel in 't latijn als in de moedertaal en bijzonder vermaard
als beschermer van armen, weduwen en weezen.
In het midden van zijn klooster staat hij daar om Pepijn te ontvangen, vreugde en
liefde spiegelden zich op zijn wezen toen de koning naderde.
Deze steeg onmiddellijk van zijn paard, buigde zich ootmoedig voor den abt en
ontving dezes zegen; dan begroetten zij elkander en spraken in de latijnsche taal
hunne dankbetuigingen uit. Daarop traden zij in het met bloemenkransen, en
welriekende dennen prachtig uitgerustte kerkje. Groote scharen trokken binnen; doch
slechts een derde van al het volk, dat op het plein vertoefde. Alle overige pelgrimmen
sloten zich in dichte drommen voor het kerkje aaneen. Dit verheven schouwspel deed
aan het sermoon op den berg denken.
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Bisschop Weomad beklom de trappen van het hoog altaar. Eene doodsche stilte
heerschte toen de opperherder van Triër de omhulling van de reliquie wegnam. Dan
zonken allen, als door eene bovenmenschelijke kracht gedreven, op de knieën.
De bisschoppelijke hoogmis begon. Wie zou bij deze plechtigheid niet ontroerd
zijn geweest! Welk gewoel doorwelde al de herten, toen het Credo gezongen werd!
Et incarnatus est! Zoo weerklonk, als van engelen stemmen, de boodschap van Gods
Menschwording uit het koor. En in het stof gebogen lag de menigte voor de getuigenis
van Christus, verblijf op de aarde. Sidderend overwogen allen de bitterheid van het
lijden en sterven van den Verlosser; zij gevoelden daarvan meer dan ooit de roerende
waarheid. De H. voetschoeisels predikten zoo welsprekend het verblijf des Heeren
op aarde. Tranen vloeiden uit aller oogen. Met een gevoel van boetvaardigheid en
rouw woonden zij het heilig misoffer bij, alsof het vóór hun op den Calvariënberg
werd opgedragen.
‘Groote God, wij loven U. Heer, wij prijzen uwe sterkte!’ klonk het verder uit vier
duizend monden op het einde der plechtigheid. Het mischte machtig door de kerk
en weergalmde daar buiten in het Eifelgebergte. Toen het Te Deum weggeklonken
was, ging Pepijn met al de geestelijke en wereldlijke overheden en eene groote
menigte volks naar eene niet ver van daar gelegene plaats, waar hij den grondsteen
legde der nieuwe groote kerk. Dit gebeurde met groote en stichtende plechtigheid.
De koninklijke stichter heeft de kerk niet zien voltrekken. Zijn vermaarde zoon,
Karel de Groote, zette voort wat zijn vader begonnen had. Hij woonde de inwijding
der Salvatorskerk bij, die in 799 geschiedde
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op de feestdag der H. Anna. Paus Leo III heeft zelf de prachtige kerk in de
tegenwoordigheid van 360 bisschoppen gewijd. De reliquie der sandalen werd op
plechtige wijze in de nieuwe kerk overgedragen en daar ter vereering uitgesteld en
zorgvuldig bewaard.
Op de plaats van de eerst door Pepijn gebouwde kerk staat heden eene nieuwe; de
eerste was in den loop der eeuwen vervallen. Prum heeft overigens haren kostbaren
schat door de stormen des tijds en de eeuwen heen gered en tot heden ongeschonden
bewaard.
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Vondel en de Turken
door Gustaaf Segers.
RACINE was de officieele geschiedschrijver van Lodewijk XIV, en stelde het verhaal
van de veldtochten des Grooten Konings te boek. Boileau hield zich graag op de
hoogte van de gebeurtenissen, welke de regeering van Frankrijks vorst opluisterden.
Doch, de dichter van Britannicus leefde in de wereld der Ouden. Met zulke
onverdeelde bewondering genoot hij de werken van Sofokles en Euripides, dat men
wel mag veronderstellen, dat de staatkundige gebeurtenissen, welke niet rechtstreeks
tot den roem zijns konings bijdroegen, evenmin als de dagelijksche voorvallen, zijner
aandacht waardig schenen.
Hetzelfde zij gezegd van den dichter van l'Art poétique. Het komt mij voor, dat
de omgang met de Grieken en de Romeinen zulken invloed op deze meesters had
uitgeoefend, dat zij ook van hen de kalme berusting hadden overgenomen in alles
wat rond hen gebeurde, en die, gelijk men weet, als een eigenaardig kenmerk der
Ouden wordt beschouwd. Doch, ook andere genieën, uit denzelfden tijd, wier werken
niet als een uitvloeisel der herboren Oudheid moeten betracht worden, Molière en
Sheakespeare, b.v. legden de volkomenste onverschilligheid voor de historische
feiten aan den dag, die binnen
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en buiten hun vaderland plaats grepen. Dat hun opmerkingsgeest echter zelden
geëvenaard werd, zal elkeen erkennen. De dichter van Le Misantrope doorschouwde,
als niet een, de lieden van allen stand, die zich rond hem bewogen; de schepper van
Otello had het verleden zijns vaderlands zoo diep doorgrond, dat de Hertog van
Marlborough getuigde, dat hij Engelands historie in de treurspelen van den grooten
Wim had geleerd. Doch, Sheakspeare hield zich in alles op een rein objektief
standpunt; aldus is het vaak moeilijk, ja schier onmogelijk te beslissen, welken zijner
helden hij zijne persoonlijke voorkeur schenkt. De persoonlijkheid des dichters blijft
geheel verborgen. Hij spreekt niet over zich zelven; geen enkel stuk bezitten wij, bij
mijne wete, althans, waarin de dichter getuigt, dat de gebeurtenissen der staatkunde,
of de voorvallen uit het dagelijksch leven zijne aandacht bezig hielden. Vele
wereldberoemde kunstenaars zou men kunnen opnoemen, welke zoozeer in hunne
scheppingen verdiept waren, dat het maatschappelijk leven hun vreemd bleef. Zelfs
kan men aan de werken van onze gothieke schilders, beeldhouwers en bouwmeesters
zien, dat ook zij eenen afkeer van de politieke gebeurtenissen hadden. De innigheid
en naiefheid, de gemoedelijkheid en dichterlijke kalmte hunner tafereelen zeggen
mij, dat de wereld daarbuiten, met hare bloedige oorlogen en warrige muiterijen, met
hare kleingeestige, persoonlijke twistpunten, niet geschikt was, om tot verblijfplaats
aan hunne reine, poëtische ziel te dienen. Deze ging op in de schepping hunner
beelden, gelijk zij, de uitverkorene, die uit de werkelijkheid had vervormd. Hun
geheel leven vlood kalm, zachtjes heen, zonder dat zij den kouden adem der
wezenlijkheid hadden gevoeld.
Niet aldus Rubens. Niet aldus Joost Van den Vondel. Zoo iemand de buitenwereld
liefhad, dan was het wel
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de prins onzer dichters. Hij leefde op het forum. Bedrijvigheid, drukte, beweging
waren hem welkom. Hij was gaarne op markt en plein, en zocht omgang met de
menschen. Hij was een man van gezelschap. Niet alleen toont hij ons dit gedurig in
zijne brieven en ontboezemingen. Het straalt tevens in gansch zijn werk door. Hij is
een der grootste dichters der wereld, een der verhevenste kunstenaars van alle tijden
en alle volken. Doch hij is tevens burger. Hij heeft vele trouwe vrienden. Hij is op
hunne vriendschap gesteld. Hem, die Joost een mandje appels afzendt, dankt hij in
een uitvoerig gedicht. Wordt er tusschen de bloedverwanten getrouwd, zoo weet men
bij wien men zijn moet voor een huwelijksdicht. Sterft een onder hen, zoo verschijnt
onze Joost bij de baar met eenen rouwzang. Vondel heeft ook bittere vijanden. Hij
spaart hen niet, al behooren zij tot de machtigsten van den lande. Hij doopt de pen
in gal, en discht hun hekeldicht op hekeldicht op. Hoe onaangenamer, hoe bitterder
hij is, des te inniger voelt hij zich gelukkig. Hij is suppoost aan de Bank van Leening,
en geeft, in een weergaloos gedicht, zijne vaderlandsche vreugd lucht, bij het
schouwspel van rijkdom, dat Amsterdam oplevert. Hij heeft stadhouders en
bewindslieden, die hem zouden kunnen nuttig zijn. Naar zijne innige overtuiging
handelen zij niet overeenkomstig de wetten der zedenleer. Hij grijpt naar de satyre,
en zweept hen ten bloede. Het zal hem zuur opbreken; doch hij heeft zijn hart lucht
gegeven. Hij weet wel, dat het veel voorzichtiger ware te zwijgen, doch dit ware te
veel van hem gevergd:
Want waerheyd (dat 's al oud) vind nergens heyl noch heul;
Dies roemt men hem voor wys, die vinger op den mond leyd.
O kon ick oock die konst; maer wat op 's harten grond leyd,
Dat welt me na de keel: ick word te stijf geparst,
En 't is als nieuwe wijn, die tot de spon uytbarst.’
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Bij dit alles is Vondel een echt politiek man. De politiek is het onderwerp zijner
meeste treurspelen. Hij is wonderwel op de hoogte der gebeurtenissen, die binnen
en buiten zijn vaderland plaats grijpen. Hij blijft daarbij niet onverschillig; hij kiest
integendeel onbeschroomd partij. Over alle belangrijke aangelegenheden heeft hij
zijne persoonlijke, wel afgeteekende zienswijze, en drukt die ook uit. Hij kan er niet
van zwijgen. Hij is er vol van. Soms laat hij zelfs zijne politieke beslommeringen te
midden zijner klassieke treurspelen doorstralen, en schaadt aldus niet zelden de
eenheid van zijn werk. Andere malen geeft hij zijnen angst of zijne vreugd in
uitgebreide leerdichten lucht. Dikwijls doet hij zijne zienswijze in breedvoerige
beschouwingen, vooral in de opdrachten zijner treurspelen, of in uitgebreide
leerdichten kennen. Herhaalde malen treedt hij als politieke raadgever op. Vraagt
men zich af, welke politieke aangelegenheid hem meest bezighield, zoo meen ik, dat
allen, die een weinig zijne werken hebben doorgrond, zonder aarzelen zullen
antwoorden: het Oostersche vraagpunt!
De onderhavige studie heeft ten doel deze zijde van Vondels karakter eenigszins
nader te doen kennen. Van den eenen kant meen ik, dat, de ontleding van de gedichten,
welke de groote man vervaardigde ter gelegenheid van de krijgstochten, tegen de
Turken ondernomen, den toestand der maatschappij in die dagen ons klaarder zal
doen voorkomen, terwijl, van den anderen, de lezing van die werken, in niet geringe
mate zal bijdragen, om den zanger van Lucifer beter te leeren kennen, en ik durf er
ook bijvoegen, inniger te doen liefhebben.
Het was, meen ik, in 1639 dat Vondel zich voor de eerste maal over de Turken
uitliet. Deze hadden alsdan tot Sultan Murad-Khan IV, ook wel Armurat geheeten.
Hij was hun zeventiende Heer. Ik ken niets merkwaar-
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diger dan de geschiedenis der Turken, gedurende de eeuwen, die Vondels tijd
voorafgingen.
‘Tegen het einde der dertiende eeuw verlieten de Osmanen, strijdbare
Nomadenhorden, hunne toenmalige woonplaatsen, aan de Oostelijke grenzen der
Kaspische Zee, om het zwaard der Mongolen te ontvluchten. Zij maakten zich in
Klein-Azie van de puinen van het Seldjoekenrijk meester. Met zijne krijgshaftige
scharen, welke Mahometaansche derwissen ten strijde tegen de Christenen begeesterd
hadden, en welke op buit vlamden, drong Osman, de eerste Sultan, door de
Olympische passen naar Bithynië, verhief (Prussa-Brussa, Bursa) tot zijne
verblijfplaats, en behield zijne verovering tegen de zwakke Grieken en de van hen
ter hulp geroepen Westersche huurlingen (Cataloniers)’(1).
Haast al de opvolgers van Osman, breidden het land met geweld uit. Andrinopel
werd de hoofdstad van het Rijk, tot Mahomet Khan-el-Faty, de veroveraar - Mahomet
II - in 1453 Constantinopel innam, en aan het Grieksche Rijk een einde stelde. Nu
had het Islamismus de hoofdstad van het Grieksche Rijk in bezit, en alles liet voorzien,
dat het Christendom aldra fel bestookt zou worden(2), zelfs verkeerde gansch ons
werelddeel in gevaar door die woeste horden te worden overrompeld. Dit gevaar was
weldra dreigend, onder Sultan Soliman II, den tienden Grooten Heer der Turken,
stellig den beroemdsten Vorst, welken de Ottomanen ooit bezaten. Hij ondernam in
persoon dertien krijgstochten, en bracht haast al zijne vijanden onder zijne
heerschappij.

(1) Webers Weltgeschichte. Band I, bl. 982.
(2) ‘Reeds had Mahomet ook in het verdeelde Italië vasten voet gezet en zijnen blik naar Rome
gericht, met welks val hij het geloof aan den gekruisten Heiland van de aarde hoopte te doen
verdwijnen, als de dood zijn ontwerp verijdelde.’ (Weber I 985.)
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Wat den aandachtigen student van dit gedeelte der geschiedenis onweerstaanbaar
treft, is de ongehoorde massa krijgslieden, welke de Ottomaansche vorsten op de
been brachten, de onversaagde dapperheid, welke deze aan den dag legden, en de
wreedheid, waaraan ze zich plichtig maakten. De eene veldtocht volgde op den
anderen: honderdduizenden Turken sneuvelden; bij uitzondering ondergingen zij de
nederlaag, doch niets hield hen tegen. Dank aan hun Oostersch fatalismus en hunne
mahometaansche dweepzucht moesten al de vijanden het onderspit delven, die zich
met hen durfden meten.
De overwinning van Lepante in 1571, door Don Juan van Oostenrijk op de vijanden
der Christenen behaald, had in gansch Europa weerklank gevonden. Doch de Turken
hervatten moed(1), en weldra konden

(1) Cette bataille causa une sensation profonde chez les chrétiens. Marc-Antoine Colonna monta
au Capitole, comme les anciens triomphateurs romains, et déposa sur l'autel de la Vierge une
colonne d'argent, par allusion a son nom. Une statue lui fut votée par le Sénat. L'Eglise où
il avait remis son offrande, fut embellie de dorures et de peintures qui fout l'admiration des
connaisseurs, et le pape Pie V lui fit don de soixante-mille ducats. L'Europe entière répéta
l'ingenieux éloge que ce pontife fit de Don Juan d'Autriche, en lui appliquant si heureusement
ces paroles de l'Evangile: Fuit homo missis à Deo, cui nomen erat Joannes. Véuise, en
commémoration de la Victoire de Lépante, institua une fête religieuse et nationale, à la date
du 7 octobre, anniversaire du plus grand triomphe, qui eut été remporté jusqu'alors, sur les
ennemis de la chrétienté.’
La Turquie par M.J.Mie Jouannin, premier interprête du Roi pour les langues orientales et
par M. Jules van Gaver (bl. 161).
De zegepraal van Lepante vond vooral weerklank in ons land. Niet alleen werden in onze
steden broederschappen ingericht, om het feit te herdenken, zelfs bestelde men in onze
kleinste Kempische dorpen schilderijen, welke de glansrijke overwinning voorstelden.
De Turken lieten zich echter niet ontmoedigen! ‘Peu de jours après la bataille de Lépante,
l'ambassadeur vénitien Barbaro demanda audience au grand vézir, et y vint dans l'appareil
le plus pompeux comme pour humilier les vaincus; devinant son intention, Mohammed
Sokolli lui adressa ces paroles: ‘Tu nous crois abattus sans doute par le revers que nous
venons d'éprouver, et tu viens jouir de notre défaite; mais apprends que si vous nous avez
fait la barbe de près en battant notre flotte, nous, en vous arrachant le beau royaume de
Chypre, nous vous avons privé d'un bras; or un bras coupé ne peut renaître, tandis que la
barbe rasée repousse plus épaisse et plus vigoureuse que jamais.’ En effet, au mois suivant
les perles énormes de la marine ottomane étaient déjà réparées, grâce à la persévérance et à
l'activité du grand vézir, et surtout aux éléments de force et de prospérité que l'empire avait
en lui-même. ‘Sa richesse et sa puissance sont telles,’ dit à cette occasion Mohammed Sokolli,
‘que, s'il le fallait, on ferait des ancres d'argent, des cordages de soie et des toiles de satin.’
(La Turquie).
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zij, overal dank aan de godsdienstige beroerten, die haast geheel Europa teisterden,
hunne krijgs- en plundertochten voortzetten.
Men mag zeggen, dat, in Vondels dagen, de bloei der Ottomanen tot zijn keerpunt
was gekomen. Doch enkele Sultans wisten het Rijk zijn ouden roem terug te schenken.
Het was overigens voortdurend een der uitgebreidste en machtigste Staten van ons
werelddeel.
De werken des vredes, der stoffelijke welvaart lieten de Turksche vorsten geheel
onverschillig, de uitbreiding van hun gebied, de vernietiging van den Christen
godsdienst, die hun door hunne leer zelve was voorgeschreven, was het doel hunner
regeering.
Het volk was overigens tot den krijg afgericht, gelijk niet een, zoodat men wel zal
begrijpen, dat, zelfs in onze gewesten, niets zoozeer werd gevreesd, als hen te zien
verschijnen.
De christen vorsten hadden inderdaad wel reden, om voor de Turken bevreesd te
zijn, daar de geschiedenis hen leerde hoe zeldzaam de overwinningen hunner
voorvadereren op die Oosterlingen waren geweest. Het was
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allen bekend, dat de krijgskunde der bevelhebbers, evenals de moed en de dapperheid
der soldaten zonder weerga waren. Met nog meer angst sloegen de volkeren hunne
blikken naar het Oosten. Het verhaal der onmenschelijke wreedheden, waaraan de
Turken zich hadden plichtig gemaakt, had zich inderdaad over geheel Europa
verspreid. Het vreemde, de persoonlijkheid, het ras dezer krijgers vervulde allen met
onuitsprekelijken angst. De weergalooze zedeloosheid, die, naar men verzekerde,
zoowel de grooten als de geringen kenmerkte, en waaronder zij de volkeren, die zij
onder het juk hadden gebracht, zoozeer deden lijden; de vrees den christen eeredienst
uitgeroeid te zien, en dezen met geweld door de Mahometaansche leer te zien
vervangen; dit alles zal de groote, geheimzinnige vrees verklaren, welke onze
landgenooten, evenals de bewoners van gansch Westelijk Europa, voor de Turken
koesterden. Deze vrees was te onzent zoo groot, dat zij thans nog in het hart van het
Vlaamsche volk geworteld is, en zich in talrijke spreuken en zegswijzen onzer taal
weerspiegelt.
In dit opzicht, evenals in zoovele andere, was Vondel de man van zijn volk. Gelijk
ik het reeds zegde, bekommerde niets hem zoozeer als de vorderingen der Turken
naar het Westen. In zijne oogen was het de eerste plicht der Vorsten hen krachtdadig
te bestrijden.
Dat hij de volgelingen van Mahomet verafschuwde, blijkt reeds uit zijn meesterstuk:
Lucifer, waar hij aan het leger der booze engelen den vorm geeft van eene halve
maan, het wapen der Turken:
RAFAËL.
Waer bleef 't verwaten heir, dat ons bestormen wou?
URIEL.
Het quam vol moedts ter bane, en had zijn eerste trou,
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Gehoorzaemheit en eer, en eedt en al vergeten,
Te heilloos en verwaent op Godt en ons gebeten,
Het groeide snel, en wies gelijk een halve maen...
De heirspits treft den navel
Der halve mane vast...
De boog der halve mane aen 't kraken en aen 't knacken,
Zoo stijf gespannen staet, (want d'einden krommen vast,)
Dat hij in 't einde moet bezwijcken voor dien last,
En springen...
Dus wort de maght ontsnoert, en met den zwaren val
Des Stedehouders breeckh de boogt der halve mane
In stukken.

In de opdracht van het treurspel aan Den onverwinnelijcksten Vorst, den heere
Ferdinandus den Derden, gekozen Roomschen Keizer, altijd vermeerder des Rijcks,
drukt onze dichter de meening uit, dat de onderdanen vooral eensgezind moeten
blijven, opdat de Ottoman krachtdadig kunne bestreden worden, die andermaal
Westelijk Europa bedreigt.
‘Christenrijck, doorgaends, gelijck een schip in de wilde zee, aen alle kanten, en
tegenwoordigh van Turck en Tarter, bestormt, en in noot van schipbreucke, vereischt
ten hooghste deze eendraghtige eerbiedigheit tot het Keiserdom om den algemeenen
erfvijant des Christens naem te stuiten, en den Rijkcksbodem en zijne grenzen, tegen
den inbreuck der woeste volcken, te veiligen en te stercken.’
De Opdracht aen Joannes Mauritius is een van Vondels schoonste dichten. Men
vindt er een overzicht in van de historische gebeurtenissen, waardoor de Ridders der
orde van Sint Jan zulken onsterfelijken roem verwierven. Joan Maurits was hun
Grootmeester. Als erfvijanden der Turken, die zij onophoudelijk bestreden, moesten
deze Ridders in hooge mate Vondels genegenheid opwekken.
De geschiedkundige kennis, die onze dichter in deze
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Opdracht ten toon spreidt, grenst aan het ongelooflijke.
Eerst verkondigt hij den lof der Ridders, die zich in 1309 op het eiland Rhodes
neerzetten, nadat Palestina was verloren gegaan. Van daar dragen zij ook den naam
van Ridders van Rhodes. Gedurende twee eeuwen wisten de vrome krijgslieden zich
aldaar staande te houden, en den vooruitgang der Turken wezenlijk te beletten.
In het jaar 1495 besteeg Soliman de Groote den troon van Osman. Gelijk reeds
gezegd is, was hij de geniaalste vorst, welke het Rijk van Mahomet heeft bestuurd,
en een der stoutste legeraanvoerders, waarvan de geschiedenis gewag maakt. Daarbij
vergete men niet, dat de toestand van Europa zijn plan, het Islamismus uit te breiden,
in de hand werkte. Keizer Karel was met Frans I in een hardnekkigen strijd gewikkeld.
Paus Leo X, die in gewone omstandigheden, stellig zijn machtigen invloed ten dienste
van de bestrijders van het Mahometanismus hadde gesteld, wendde al zijne pogingen
aan, om de vorderingen der Hervorming te keer te gaan, terwijl de Koning van
Hongarië nog de kinderjaren niet was ontwassen. Soliman oordeelde dus het oogenblik
gunstig, om het eiland Rhodes te veroveren. Overeenkomstig de voorschriften des
Korans bezwoer hij Villiers de l'Isle-Adam, Grootmeester der Orde, bij de honderd
vier en tachtig duizend profeten, bij de vier heilige boeken, die uit den hemel waren
gezonden, het eiland over te geven. Op die voorwaarde zouden de goederen en de
vrijheid der Ridders geëerbiedigd worden. Den 16 Juni 1522 vertrok de Sultan aan
het hoofd van een leger van honderd duizend man; den volgenden dag verliet eene
vloot van drij honderd schepen Konstantinopel. Het beleg duurde vijf maanden, en
is in de wereldgeschiedenis beroemd.
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De Turken beloofden, bij de inbezitneming, hun leger op eene mijl afstand van
Rhodes te doen terugtrekken, de kerken te sparen, en aan de Ridders schepen te
bezorgen, om, binnen het tijdverloop van twaalf dagen, het eiland te verlaten. Doch,
als gewoonte, werden deze verbintenissen op de schandigste wijze geschonden(1).
In het jaar 1530 schonk Keizer Karel het eiland Maltha aan de Ridders der Orde
van Sint Jan. Van dan af werd dit eiland een krachtige voorpost, waaruit de Turksche
en Barbarijsche zeeschuimers, die de Spaansche en Italiaansche kusten onveilig
maakten, konden bestookt en teruggedreven worden.
Zien wij hoe onze dichter deze gebeurtenissen beschrijft:
...Want de storm der wreede Sarazijnen
Hielt aen: dies d'orde uit noot den krijghsstoel had herplant
Te Rodes, dat op zee de kroon twee eeuwen spant,
Tot heil des Christendoms: noch wertze in droef gestalte,
Hoe vroom zy street, verjaeght, dies Keizer Karel Malte
Den Ridder inruimde, als een on verwinbre rots,
Van waer 's Grootmeesters hart, geharrenast, ten trots
Des Turckschen Oceaans, die 't aertrijck ruckt aan flarden,
En rijcken inslickt, al die stormen uit kon harden.
Toen d'orden, na veel strijts, te Rodes schipbreuck leê,
Ontzwomze 't bloedigh zwaert aen deze wijck in zee.

Vondel herinnert ook de pogingen, welke door de kruisvaarders aangewend werden,
om Ptolemais of Sint Jan d'Acre uit de handen der ongeloovigen te redden; hij spreekt
met geestdrift over de wapenfeiten, waardoor Willem I, Graaf van Holland, zich te
dier gelegenheid onderscheidde, en de eerbewijzen, welke den dapperen Vorst te
beurt vielen!(2)

(1) Zie BROCKHAUS, 12 deel bl. 516. JOUANNIN et VAN GAVER, bl. 125.
(2) Opdracht aen Joannes Mauritius.
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Plotemais dorst vergeefs, gesterckt met Duitsche maghten,
Godts vijant tweemael op rondas en speer verwachten:
De graef van Hollant zet vergeefs zich in de waegh
Met Koningh Luidewyck, daer 't sparen met de zaegh,
Gekloncken voor den boegh, den Nylstroom op komt rucken,
En bruist de keten van sterck Damiate in stucken,
Waerom de keizer, die de dapperheid vergelt,
Het zwaert van Haerlem blanck in 't licht der starren stelt,
En d'oude aertsvader van Jerusalem dien degen
Noch kroonde met zijn kruis: een ridderlijken zegen.

Dit gebeurde in 1219.
In het jaar 1450 trad de Albaneesche held Scanderbeg op, die zich als de
vreeselijkste vijand der Turken deed kennen, en aldus de eerste plaats in Vondel's
hart innam.
Vergeefs staet Scanderbeg, gelijck een rots van stael,
En trapt Godts vijanden de pan in dertigh mael:
Vergeefs verdaedight hij als Hector 't rijck van Troie,
Albanjen, en verduurt Amurats heir voor Kroie:
Toen 't rijck van Konstantijn, noch Rhodes kon bestaen,
Quam al dat woest gedruis op Maltes ridders aen.

Wij hebben hier andermaal gelegenheid Vondels zeldzame belezenheid te bewonderen.
Eene korte levensschets van Scanderbeg, om wiens persoonlijkheid de sage een
ganschen cyklus van legenden heeft gesponnen, zal doen inzien hoe geniaal onze
dichter, in de weinige, aangehaalde regels, de pogingen van zijnen lievelingsheld
samenvatte.
‘Omtrent dezen tijd, lezen wij bij Jouannin en van Gaver, begon in Albanië een
krijgsman uit te blinken; hij is even beroemd door zijne krijgskundige talenten als
door zijnen haat tegen de Ottomanen. Het was Iskender- Bei, welke naam beteekent
Prins Alexander. De Christen geschiedschrijvers hebben dezen naam in dien van
Scanderberg(1) veranderd, waaronder hij zoozeer in

(1) SCHLOSSER noemt, hem evenals V. Skanderbeg.
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Europa gekend is. Hij was de tijdgenoot en evenknie van Hunyades, en had, evenals
deze, den roem de zegevierende wapens van Sultan Murad tegen te houden, en tot
omstreeks het midden der regeering van Mahomet II de bloedige worsteling vol te
houden, die hij gedurende vijf en twintig jaren tegen de Muzelmannen uithield.
(Wordt voortgezet)
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Boekenkennis.
Herfstrozen
luidt de titel van een half in gebonden, half in ongebonden, geheel in dichterlijken
trant geschreven boek, dat in December bij Boucherij, Antwerpen, is verschenen.
Herfstrozen ja, maar als lentebloesem zoo jeugdig en frisch; Herfstrozen, omdat zij
toevallig in 't najaar bloeien, zonder eenige melankolieke overdracht noch figuurlijke
bedoeling, tenzij op de rozen, waartoe in den schoot van de H. Elisabeth het brood
der armen werd herschapen; immers, hier ook hebben wij eenen schoot voedzaam
brood voorhanden.
Hilda Ram's kunstzuster, M.E. Belpaire, die zoo ruim een aandeel neemt in het
tot stand brengen van het Universiteits-onderricht voor vrouwen te Antwerpen, is de
schrijfster van gemeld boek.
Benevens eenige verhalen, deels uit Wonderland overgedrukt, en het keurig
herwerkte gedicht (vroeger in de Dietsche Warande verschenen) over de H. Elisabeth,
waarin de studie en de omgang van Dr. Schaepman niet te loochenen zijn, bestaat
het bijzonderste gedeelte van het werk uit eene merkweerdige studie over Christen
Ideaal, die als voorrede van het gedicht over Sinte Elisabeth geldt.
In die studie over Christen Ideaal is de bedreven schrijfster zichtbaar veel
verschuldigd aan den jeugdigen Alfred Tonnelé van Tours, den begaafden laureaat
der katholieke onderwijsgestichten van Parijs, welke den 14n October 1858, in zijn
27e jaar door de dood weggerukt werd. Hij liet handschriften na, welke door prof.
Heinrich onder den titel van Fragments sur l'art et la philosophie uitgegeven, en
door de Fransche Academie 4 jaren na 's schrijvers overlijden werden bekroond.
De studie over Christen Ideaal is de omschrijving van Augusttnus' gezegde: Ars
est Filius Patris. Ars beteekent hier Logos.
De studie is in acht paragraphen verdeeld naar de acht zaligheden, en die verdeeling
- zij mag dan al zonderling of verrassend voorkomen, - schijnt mij teenemaal
gewettigd. Of zouden de Acht Zaligheden uit de Bergrede met haren zoo machtigen
invloed op de maatschappij, zonder uitwerksel blijven op de kunst?
In zijne studie over de Christene Kunst in Louis Veuillot's Jésus-Christ zegt Cartier
dat het leven van O.H.J.C. bij uitnemendheid een kunstgewrocht is, dewijl het de
uiting is van het volkomen ware, schoone, goede. God is de volkomen kunstenaar
en J.C. is de
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verlosser der kunst, die vervallen was. Door Hem is de kunst herboren, gedoopt,
christen geworden. Hij heeft den kunstenaars eene onuitputtelijke bron geopend,
namelijk zijn leven, zijne goddelijke leering, de liturgie, de levens der heiligen, enz.
God heeft gewild dat de kunst Christus' rijk zou verkondigen en dat Christus door
de kunst, uit liefde Gods beoefend, zou geloofd en verheerlijkt worden.
Dr. C.C.

Antwerpen in de XVIIIe eeuw na den Inval der Franschen, door Epward
Poffé. Antwerpen H. en L. Kennes, 1897, 506 bladzijden. Bij inteekening:
fr. 5,50. Verschenen op het einde van October.
Het keurig gedrukte boek is door den schrijver ‘uit eerbied en grootschatting
opgedragen aan Zijne Excellentie den Heer F. Schollaert, Belgie's minister van
Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs, ter herdenking van der vaderen wee
en moed, ter bekrachtiging van kanunnik Muyldermans' les en leuze: Het leven brengt
soms bittere dagen meê... Verschrikt u echter niet, jongelieden, maar leert tegenspoed
en rampen, kommer en droefheid met de oogen des Geloofs aanschouwen...’
Vervolg van 's schrijvers Antwerpen in de XVIIIc eeuw voor den Inval der
Franschen (Gent, Siffer, 1895) leiden ons de gebeurtenissen, in dit boek verhaald,
van 1792 tot 1800, rampspoedig tijdvak voor ons vaderland. De schrijver verhaalt
hoe, jaar voor jaar, de Republikeinsche overheerschers het volk al meer en meer
tergden op godsdienstig gebied door het sluiten onzer kerken, het ophemelen van
den eeredienst der Rede, het vervolgen en verbannen onzer priesters; - op staatkundig
gebied door dwang en willekeur; - op economiek gebied door weerdelooze assignaten,
ongehoorde schatting en roekeloos schuldmaken; - op kunstgebied door het wegvoeren
en veilen van meesterstukken onzer Vlaamsche School; - op taalgebied door het
bespotten en het vertreden der taalrechten van de onderdanen. Schrijver wijdt ook
eene ernstige bladzijde aan den Boerenkrijg, waaraan menig Antwerpsche jongeling
deelnam.
De voornaamste bron waaraan E. Poffé, voor het verveerdigen zijner belangrijke
monographie, geput heeft, is de briefwisseling van den beruchten Dargonne, die
zeven jaren lang de Scheldestad als heer en meester bestuurde. Schrijver deelt ons,
in chronologische orde verzameld, zes honderd brieven van dien dansmeester mede,
gericht tot het bestuur der Fransche Republiek, tot verschillige administraties, tot
burgers, in hevigen stijl opgesteld, met holle woorden doorspekt, maar jammer
genoeg! vol drukke verordeningen, vol dwingelandij. Door die correspondentie, beter
dan door de welsprekendste rede, wordt bewezen dat Antwerpen alle leed verduurde
op het einde van verleden eeuw.
E. Poffé haalt eer van zijn vaderlandsch werk, dat met een rechtzinnig gemoed
ontworpen en met een verheven oogwit geschreven werd.
Dr. C.C.
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Stimmen aus Maria-Laach, Freiburg i.B., Herder, prijs mk. II. p. jaargang.
Dit tijdschrift, een der oudste en aanzienlijkste van Duitschland, opent zijn 54ste deel
met de Januari-aflevering van 1898. Het wordt van jaar tot jaar belangrijker en bevat
niet alleen grondige artikels over litteratuur en kunst, maar ook theologische,
natuurkundige en historische studieën, alsmede bijdragen tot de sociale vragen. In
deze aflevering worden o.a. de volgende vraagstukken behandeld: Het coalitierecht
der arbeiders; Zijn de katholieken bekwaam tot hoogeren staatsdienst? De ‘Cid’ in
de Geschiedenis en in de Dichtkunst; Het toppunt van Lamennais' grootte en zijn
val; De nieuwe inrichting van de orde der Franciscanen; Edgar Tinel's nieuw
muziekdrama ‘Godelieve’; De pauselijke afgezanten in Duitschland, Frankrijk en
Spanje; Annalen der Gesellschaft für christliche Kunst; Historia de Mindanao y Joló;
La Faculté de Théologie de Paris; Liederen der duitsche Nachtwachten; etc., etc.
Vooral belangrijk voor ons land is de eerste helft eener studie van Theodor Schmid,
- schrijver van een der beroemdste werken over Richard Wagner(1), - over de Godelieve
van onzen Tinel. Nadat Schmid een aantal onbekende biographische bijzonderheden,
den meester betreffende, heeft aangehaald, bespreekt hij in 't kort al zijne werken,
waaronder het in Duitschland algemeen bekende Te Deum, dat de toondichter pro
devicto mortis aculeo schreef. Dan gaat hij over tot 's meesters hoofdwerk, het
muziekdrama Godelieve. Brieven worden aangehaald, waarin Tinel zijn geestdrift
voor den gekozen stof uitdrukt. ‘Deze stof, zegt de schrijver, en citeert daarbij de
oudste bronnen tot het leven der H. Godelieve, hem allen bekend, - deze stof moest
een meester van de waarde van Tinel tot een grootsche schepping aanzetten. Zij is
in de hoogste mate dramatisch en verbindt het bovennatuurlijke element met de
werkelijkheid’.
Alsdan bewijst hij dat Tinel, op de klassieken gesteund, in zekeren zin de theorie
van het Leitmotiv beter verstaan heeft dan Wagner zelf, door dat hij ze spaarzamer
aanwendde. ‘Daardoor verspreiden Tinel's ‘Leitmotive grooter licht (gewinnen an
Leuchtkraft). Tinel kan ook zonder hulp der Leitmotive aan het orkest een geweldige
macht van uitdrukking verleenen, hij bespeelt dit reuzeninstrument met een
oogehoorde virtuositeit.
Godelieve is door Tinel geschapen naar zijn individueele opvatting der muzikale
beginselen van Wagner en hij heeft daarin aangewend zijne reusachtige technische
vaardigheid, op een manier, die van zulk een meester niet anders kon worden
verwacht. Wat ons evenzoo zeer treft, is de onuitputtelijke melodiënrijkdom van dien
zoetgevooisden vinder, alsmede de buitengewone gave om aan de “oneindige melodie”
een eigen karakter, een originaliteit te verleenen, die nergens het spoor

(1) Das Kunstwerk der Zukunft und sein Meister, Freiburg i.B., Herder.
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draagt der vervelende langdradigheid, welke zich in vele gedeelten van den
Nibelungenring laat gelden. - Vervolg en slot van ons artikel in de volgende aflevering
der Stimmen’.
A.V.E.

De Mensch, zijne tegenwoordige en praehistorische rassen, naar prof, dr.
Joh. Ranke, bewerkt door Victor Becker, S.J.; Nijmegen bij Joh. Noman
en Zoon en Amsterdam, bij J.S. de Haas.
Een belangrijk boek, vooreerst wegens den naam van den schrijver, die onder de
geleerden van onze dagen eene eereplaats bekleedt. Dr. Ranke is algemeene secretaris
van het groote Duitsche Anthropologisch genootschap, en zijne buitengewone
verdiensten werden door de leden dezer vereeniging volmondig erkend. Daarbij is
hij niet katholiek, hetgeen bij velen zijn gezag wellicht zal verhoogen. Eindelijk, en
hierop moge de lezer letten, schrijft hij zonder bijbedoelingen om op eene of andere
wijze de dwaling te versterken dat er natuurwetenschappelijke dogma's zijn, die tegen
de hoogste idealen van 's menschen geest aandruischen.
‘Opzettelijk, zegt hij in de voorrede, werd overeenkomstig de tot heden heerschende
overleveringen der exacte anthropologie in Duitschland iedere inbreuk van het gebied
der natuurbeschouwing op dat der staatkunde, wijsbegeerte en godsdienst vermeden.....
Men heeft tot dusverre al te vaak vooral in populairwetenschappelijke werken, het
oogenblikkelijk standpunt der natuurwetenschappelijke, eeuwig wisselende
hypothesen, met de even zoo heen en weer zwenkende wijsgeerige meeningen van
den dag verward; zoo moest noodwendig onder het van de exacte natuuronderzoeking
meer verwijderde publiek de verderfelijke meening worden opgewekt, als waren er
natuurwetenschappelijke dogma's die tegen de hoogste idealen van 's menschen geest
aandruischen. Het ware een loon voor de moeite onzer beste onderzoekers, als het
op het gebied der anthropologie mocht gelukken, deze volksverdervende dwaling
paal en perk te stellen.’
Deze gulden woorden welke men niet gewoon is bij de meeste geleerden onzer
eeuw aan te treffen, verdienen in de jaarboeken der wetenschap bewaard te blijven.
Zij geven ons de bron aan van de groote verspreiding van vele boeken, en leeren ons
hunne wetenschappelijke waarde schatten. Zij worden door partijgenooten en de
ongeloovige pers geprezen en opgehemeld niet wegens hunne degelijkheid en
wetenschappelijke verdiensten, maar wegens hunne leer, welke hetzij rechtstreeks
of zijdelings het materialisme bevordert en met de christelijke overtuiging den spot
drijft.
Om aan deze leer den schijn van waarheid te geven, worden de feiten naar willekeur
beschreven, hunne betoogkracht wordt overdreven, de hypothese geldt als zekere
stelling, de gegevens der ervaring worden overschat, algemeene conclusie's uit
bijzondere waarnemingen getrokken, en eindelijk verkondigt men plechtig als een
orakel in naam der wetenschap dat het geloof aan God, Schepper van hemel en aarde,
aan eene onsterfelijke ziel een onzin, onbestaanbaar met de wetenschap is.
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Op bl. 9 lezen wij een sprekend voorbeeld. De Duitsche hoogleeraar Burmeister
bekent, dat de leer der generatio spontanea (‘zelfwording’) niet op vaste grondslagen
rust, en door de meeste tijdgenooten bestreden wordt, desniettemin houdt hij ze voor
waar, omdat bij hare verwerping ‘het ontstaan der bewerktuigde gewrochten op den
aardbodem alleen zou kunnen verklaard worden door de onmiddellijke werking eener
hoogere macht, terwijl men voor deze laatste overigens geene voldoende reden kan
aanwijzen en zulke onmiddellijke werking van buiten in strijd is met alle andere
wetenschappelijke ervaringen.’
Liever dus de ongerijmde ‘zelfwording’ dan het dogma der schepping aan te
nemen. En dit vordert de wetenschap!
Geven wij nogmaals het woord aan den schrijver: ‘Door het aantoonen eener
inwendig samengestelde structuur van het protoplasma, is het vroeger ook door het
exacte natuuronderzoek aangenomene protoplasma-theoreem der moderne
natuurphilosophie, die aan den chaos van haar protoplasma-oerslijm een scheppende
bouwkracht voor de totstandbrenging van dierlijk vormen toeschreef, definitief
wederlegd en daardoor aan de geheele scheppingstheorie der levende wezens de
bodem, de grondslag, waarop zij zich opbouwt onttrokken.’
In het volgende hoofdstuk wordt den beroemden Haeckel duchtig de les gelezen
en getoond dat zijne biogenetische grondwet (de Kiemgeschiedenis of Ontogenie is
eene korte herhaling of recapitulatie der stamgeschiedenis of Philogenie) valsch en
eenvoudig verzonnen is.
Desniettegenstaande wordt Haeckel in de geleerde wereld als een onovertroffen
bioloog, en zijne theorie als Evangelie gehuldigd, altijd natuurlijk wegens de
genoemde bijbedoelingen.
Het is daarom niet te verwonderen, dat prof. Ranke, die eerlijk te werk gaat en
aan de zinnelijke waarneming niet vraagt wat zij niet geven kan, op wetenschappelijke
wijze, tot uitkomsten geraakt die onze katholieke overtuiging bevestigen en versterken.
Het boek bestaat uit twee deelen. Het eerste deel beschrijft de ontwikkeling en
den bouw van het menschelijk lichaam en zijne voornaamste levensverrichtingen
(bl. 64). Het bevat de volgende hoofdstukken. Eerste ontwikkeling der levende
wezens. - Overeenkomst en verschil bij de ontwikkeling der diersoorten. - Doelmatige
bouw der beenderen. - De zenuwelectriciteit. - Scheikunde van het zenuwstelsel. De geestelijke functies en het zenuwtoestel. - Windingen en spleten der oppervlakte
der groote hersenen van den mensch. - De reflex-bewegingen. - Menschen- en
dierenhersenen. - Microcephalie - Localisatie in de grijze schors der hersenen. Gewicht en grootte der hersenen.
Het tweede deel behelst twee groote afdeelingen: De lichamelijke verschillen van
het menschengeslacht (bl. 107). De Oerrassen in Europa (bl. 166).
Wij kunnen onmogelijk den schrijver in al zijne beschouwingen volgen, noch een
volledig overzicht van den rijken inhoud geven. Wij
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moeten ons bepalen tot de algemeene verklaring dat het materialisme met al zijne
bedenkingen tegen de schepping, tegen het levensbeginsel, tegen het onderscheid
tusschen mensch en dier, tegen de onstoffelijke en onsterfelijke ziel, tegen de eenheid
van het menschengeslacht en zijne oorspronkelijke beschaving, door gezaghebbende
en niet-katholieke natuuronderzoekers wordt weêrlegd en in naam der wetenschap
veroordeeld.
Met andere woorden, de voornaamste beweringen welke de zoogenaamde
anthropologische wetenschap den katholieken voor de voeten werpt, als onbestaanbaar
met hun geloof, worden door de geleerden als dwalingen gebrandmerkt.
Hieruit blijkt wederom, welk groot voordeel de openbaring den katholieken
geleerde verschaft. Zij dient hem als een kostbare gids, die hem de dwaling te
vermijden aantoont, en den zekeren weg, om door wetenschappelijke middelen tot
de waarheid te geraken; zij is de leidster welke tegen de klippen beschermt, en het
schip in den haven voert. Het is daarom onzinnig dit heldere licht ook bij het
natuuronderzoek te versmaden.
P. Becker bemerkt met recht ter nadere verklaring van een gezegde van prof. Ranke
dat ‘het onderscheid tusschen mensch en dier zich wezenlijk openbaart in de vorming
bij den mensch van algemeene begrippen; uit deze volgen van zelf en noodzakelijk
oordeelvellingen, uit de verbinding dezer laatste de redeneeringen, dus ook de
wetenschappelijke, zedelijke en godsdienstige vatbaarheid, in één woord alles wat
den mensch tot mensch maakt. Bij de dieren, ook bij de hoogst begaafde, die toch
dezelfde en soms nog fijnere zintuigen dan de mensch bezitten, ontmoeten wij geen
spoor van algemeene begrippen.’
De Eerw. pater Becker, die ons het boek in een Nederlandsch kleed aanbiedt,
verklaart dat hij niet een eenvoudig overzicht wenscht te geven. Inderdaad bespreekt
hij eenige vragen breedvoeriger dan het Duitsche boek, wegens zekere
wetenschappelijke verhandelingen in Nederland verschenen; daarbij werden de
uitkomsten sedert het verschijnen van Ranke's werk verkregen, bijgevoegd en
benuttigd.
Het werk is geen leesboek ter uitspanning te doorloopen, neen, het vordert
aandachtige lezing, overweging en studie. Maar men zal zich de aanschaffing niet
beklagen, daar de uitkomst de inspanning ruimschoots zal loonen.
De wetenschap zal pater Becker dankbaar zijn voor zijn werk, dat de onpartijdige
en oprechte getuigenis van een niet-katholieken deskundige op het gebied der
anthropologie boekstaaft. Want uit de pen van een katholiek, hoe geleerd ook, zou
de les niet gebaat hebben.
Het is meer dan waarschijnlijk dat de ongeloovige pers het werk zal doodzwijgen
en voortgaan mannen als Haeckel, Darwin en andere materialisten als lichtbakens
te beschouwen en na te praten. Maar de ware geleerde, wien het om de waarheid
zonder bijbedoelingen te doen is, zal zijn vertrouwen op de ‘moderne wetenschap’
en hare uitspraken bijster geschokt voelen.
Intusschen zij het boek den beschaafden katholieken ten zeerste
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aanbevolen, ten einde zich op de hoogte te stellen der natuurwetenschappelijke
uitkomsten op een gebied, dat met wijsgeerige en godsdienstige vragen in nauw
verband staat. Op deze wijze kunnen zij de dwaling zonder groote moeite ontmaskeren
en machteloos maken, en tevens zich voor de zooveelste maal overtuigen, dat tusschen
het geloof en de wetenschap geen strijd kan bestaan.
Dr. A. DUPONT.

H. Taine, par Amédée de Margerie. Paris, Poussielgue. II (vervolg van blz.
589, jaarg. 1897).
Wie de werken van Taine met aandacht doorloopt, komt tot de overtuiging, dat zijn
geest door logisch denken uitmunt en beheerscht wordt. Als letterkundige en wijsgeer
schildert hij de treffendste tafereelen, in de geschiedenis houdt hij zich steeds bezig
met handelende personen, in zijne kritiek over kunstwerken waardeert hij slechts de
pracht, de kleur en weelde, en desniettemin gehoorzaamt hij aan zijne ‘heerschende
eigenschap’, aan de wet van een wetenschappelijk, ja wiskundig karakter, aan de
wet der logica. Hierin ligt. en zijne kracht en zijne zwakheid; het geheim van zijne
macht en van zijne tekortkomingen. Buitengewoon begaafd, vlug van begrip en
opvatting, scherpzinnig en zeer belezen, laat hij zich verleiden om te snel en te spoedig
te oordeelen en te besluiten. Hij is te zeer gehecht aan bepalingen en formule's,
waaraan hij de werkelijkheid, het zedelijk bewustzijn en alle levensverschijnsel
opoffert.
In zijn oog is ieder vraagstuk een dynamisch probleem: zoowel de zichtbare wereld
en het denkend wezen, als een kunstwerk of geschiedkundig feit. Iedere dezer vragen
wordt tot hare eenvoudigste elementen herleid en opgelost met de onverbiddelijke
strengheid van den wiskundige of de stugheid van een syllogisme, al moet ook de
werkelijkheid miskend en verminkt worden.
Wanneer hij een schrijver of kunstenaar bespreekt, onderzoekt hij vooreerst zijn
ras, het midden en den tijd waarin hij leefde, en uit deze gegevens besluit hij door
inductie wat de man moet geweest zijn; na zijne hoofdeigenschap begrepen te hebben,
velt hij bij deductie een oordeel over zijne daden en werken. Hij stelt zich de
verhoudingen en de werkzaamheid van het geestesleven te eenvoudig voor, en meent
uit ééne ‘heerschende eigenschap’ als b.v. de verbeelding, een genie als Shakespeare
te kunnen verklaren evenals in de hoogere meetkunde uit ééne formule verschillende
figuren worden afgeleid.
Wil hij de natuur van het ideaal in de kunst bepalen, dan vestigt hij zijne aandacht
op het min of meerdere algemeen nut van het kunstwerk, en verliest het geheimzinnig
hoofdelement - de schoonheid - uit het oog.
Onze moderne esthetica, zegt hij, verschilt van de oude, omdat zij geen dogmatisch,
maar een historisch karakter draagt. Vroeger begon men met de bepaling van het
schoone; de moderne methode beschouwt de kunstwerken als feiten en
voortbrengselen, en zoekt hun karakters en oorzaken.
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Beschrijft hij den oorsprong van het hedendaagsche Frankrijk, dan stelt hij als beginsel
het onwrikbaar vertrouwen op de abstracte rede, welke de maatschappelijke orde
vernietigde om na de regeeringloosheid der revolutie de alle vrijheid versmorende
centralisatie van Napoleon in te voeren.
Wat in deze lijst niet past - de parlementen onder de vroegere regeering, het werk
van de Constituante, de invloed der buitenlandsche gebeurtenissen - komt bij Taine
niet in aanmerking en wordt over het hoofd gezien.
De ‘heerschende eigenschap’ zal Taine tot het determinisme en de ontkenning van
den vrijen wil voeren. Het determinisme vormt, volgens zijne verkeerde meening,
den grondslag van allen vooruitgang, van alle wetenschappelijke kritiek.
Bijgevolg zal hij de producten van den geest en de geschiedkundige feiten in het
licht van dit stelsel beschouwen en beoordeelen.
Hoewel men in onze dagen met het determinisme dweept, blijft het gezond verstand
protest aanteekenen, en hetzelve als eene dwaling veroordeelen, welke een
noodlottigen invloed op Taine heelt uitgeoefend, zoowel in zijne wijsgeerige als
historische werken.
Volgens zijne leer is het begrip een naam gebruikt om eene reeks van onmogelijke
ervaringen te beduiden; het teeken is een verzamelwoord van een reeks van beelden,
het beeld is het resultaat van eene reeks zinnelijke waarnemingen, en de zinnelijke
waarneming het gevolg van eene reeks moleculaire bewegingen.
In dit stelsel is geene plaats voor verschijnselen op het geestelijk gebied, voor een
onstoffelijk en onsterfelijk beginsel, voor eene oneindig volmaakte oorzaak, alles is
stof en wordt uit stof verklaard; de stof is de bewegende kracht van staat en
maatschappij en de oorsprong van alle verschijnselen. Uit louter ijver om beweging
te zien, vergeet de man dat geen beweging mogelijk is, zonder een iets dat zich
beweegt.
De wetenschappelijke schijn zal niemand bedriegen; trots al zijne pogingen strandt
Taine op de klip van het materialisme, en daarom moet zijn werk, hoe rijk ook aan
heerlijke tafereelen, aan geniale opmerkingen, eene mislukte poging genoemd worden,
om het menschelijk verstand en zijne werkzaamheid wetenschappelijk te verklaren.
Het zal niemand verwonderen dat Taine met minachting spreekt van de
scholastieken; zijne onbekookte uitvallen - telum imbelle sine ictu - missen hun doel
en bewijzen alleen zijne schromelijke en verregaande onwetendheid. Deze blijkt te
meer uit zijne honderd malen wederlegde opwerpingen tegen de methode der
scholastieken.
‘De middeleeuwsche philosophie, door het onveranderlijke dogma gekluisterd,
kon niet wetenschappelijk te werk gaan, omdat de oplossing der gestelde vragen
vooraf bekend was.’
Vooreerst zijn er talrijke vragen, die in geen verband staan met het dogma.
Tweedens is de ware wijsgeer dankbaar voor het licht dat hem uit de
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openbaring tegenstraalt, en neemt gaarne kennis van de oplossing eener vraag. Want
op deze wijze ontgaat hij aan het gevaar van op dwaalwegen te geraken, en maakt
zich de oplossing uit wijsgeerige beginselen gemakkelijk. Hierdoor geeft hij geenszins
zijne wetenschappelijke onaf hankelijkheid prijs omdat hij aan de openbaring niets
ontleent, alvorens ze als een goddelijk werk erkend te hebben.
Of moeten wij om eene vraag te onderzoeken de oogen voor het licht sluiten en
in de duisternis van den twijfel rondtasten? Het eenige wat men redelijk kan eischen
is, dat de wijsgeer, welke de reeds gekende waarheid onderzoekt, zich rekenschap
geeft van zijne overtuiging, en met goede trouw de opwerpingen van hun
bedriegelijken schijn ontdoet. Dit deden met meesterhand de scholastieken van
Thomas tot Suarez, tot welzijn en vooruitgang der wetenschap.
‘Maar de scholastieken houden zich met onnoozele, nietige, beuzelachtige vragen
bezig’.
Taine behoefde slechts een handboek of beter de Summa van den H. Thomas open
te slaan, om zich te overtuigen, dat hij eene grove onwaarheid schrijft wanneer hij
laat doorschemeren dat de werkzaamheid der scholastieken zich tot deze nietige en
nuttelooze vragen bepaalde.
Maar neen, deze mannen van het vrije onderzoek oordeelen uit de hoogte van hun
zelfaanbidding a priori, zonder onderzoek, en de goede gemeente gelooft hun op
hun woord!
Taine stelt zich ten doel de verschijnselen van het geestesleven uit hunne ware
oorzaken te verklaren. Om dit doel te bereiken past hij op de letterkundige kritiek
en de geschiedenis de strenge methode der wetenschap toe.
De ware oorzaken herleidt hij of wel tot eene persoonlijke, ‘het heerschend
vermogen’, of tot den invloed van ras, klimaat, omgeving en tijdsomstandigheden.
Deze oorzaken worden in de Philosophie de l'art ontvouwd, op de kunstwerken
toegepast en bewezen bij middel van twee hoofdargumenten:
‘De opgesomde oorzaken verklaren voor een groot deel de letterkundige
werkzaamheid, dus verklaren zij dezelve in geheel haren omvang.’
‘De werkzaamheid van het genie laat zich verklaren in de hypothese van een
algemeen volstrekt determinisme dat alle vrijheid opheft. Dus bestaat de vrijheid
niet, en het geestesleven is aan dezelfde wetten onderworpen, die de bewegingen der
stoffelijke wereld regelen en beheerschen.’
Het eerste argument heeft geene wederlegging noodig. Het tweede gaat uit van
eene bewering welke niet op alle feiten steunt, en door menig feit wordt weêrsproken.
Daarbij is de conclusie willekeurig. De vraag omtrent de vrijheid van den wil is eene
vraag aangaande een feit. Zoolang zij op het gebied der feiten niet is besproken en
opgelost, blijven wij binnen de palen der gissing en hypothese, en al de aangevoerde
beschouwingen brengen ons geen stap nader tot de kennis der waarheid.
Ziehier de wijze waarop Taine een genie als Shakespeare verklaart.
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‘Alle menschen zijn krankzinnig, en deze ziekte is ongeneeslijk omdat in den mensch
geene blijvende kracht zetelt, die den geest tot de waarheid voert, en zijn gedrag naar
de voorschriften van het gezond verstand regelt. Maar er bestaan graden van gekheid,
de geksten zijn de mannen met verbeelding begaafd, en in deze keur van gekken
bekleedt hij de eerste plaats, wiens verbeelding door rijkdom en macht uitmunt.
Zulke gek was Shakespeare, een onvergelijkelijk kunstenaar, omdat hij als
onvergelijkelijke gek het leven dieper dau iemand begrepen en vertolkt heeft.’
Bij het eerste lezen, denkt men dat Taine met den lezer een loopje wil nemen,
maar bij nader onderzoek ontwaart men het logisch gevolg van een gesteld beginsel.
Taine verliest de relatieve onafhankelijkheid van het genie van de
tijdsomstandigheden uit het oog; de groote mannen kunnen met hetzelfde recht
vormers en producten van hun tijd genoemd worden, en deze vormende kracht achter
tijd en ras en familie spruit in de eerste plaats voort uit den innerlijken wezenskern
van het individu.
Wie zal zich diets maken, dat de verbeelding alleen werken kan scheppen, waarin
met weêrgalozen glans de dramatische handelingen, de diepst gestudeerde karakters,
de zuiverste typen schitteren?
De verbeelding heeft voorzeker beelden in overvloed verschaft, maar de kunst
heeft uit dezen overvloed met overleg gekozen. Het is eene psychologische dwaling
aan de verbeelding het vermogen toe te schrijven, volgens de regels der kunst een
keus te doen, en nog grooter onzin moet heeten het beweren dat zij in staat is karakters
te scheppen en te ontwikkelen, en een treurspel samen te stellen, waarin de held
gedurende vijf bedrijven in de moeilijkste verwikkelingen zijn karakter handhaaft
en staande houdt.
Het kunstwerk heeft ten doel een voortreffelijk, buitengewoon karakter te openbaren
op eene wijze, die in glans en volledigheid al het werkelijke te boven gaat. Zijn
oorsprong ligt in de gunstige omstandigheden, maar hier voegt Taine den
persoonlijken invloed van den kunstenaar bij, eene werkende kracht, die hij overal
elders over het hoofd ziet en verwaarloost. Ware hij ééne trede verder gegaan, dan
zou hij erkend hebben dat het genie eene der omstandigheden is, bekwaam, om de
richting der kunst, der letterkunde, der zedelijke begrippen te bepalen en te leiden.
De mensch begrijpt het schoone en drukt het in zijne werken uit in het licht van
eene wet welke het schoone beheerscht, hij schouwt met zijn geest een beeld wiens
weêrgalooze schoonheid hij te vergeefs tracht te verwezenlijken.
Dit ideaal, onafscheidbaar van het begrip der volmaaktheid, komt bij Taine niet
tot zijn recht, hoezeer hij op treffende wijze als voorwerp der kunst, het belangrijk
karakter dat weldadig op ons leven werkt, beschrijft.
In de toepassing dezer beginselen verliest Taine soms het rechte pad, maar de
aesthetica is buiten schuld, omdat het de psychologie is, welke hem parten speelt en
tot valsche beweringen verleidt.
Terwijl hij schrijft onder den invloed van zijne vooroordeelen, ver
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waarloost hij volslagen de zedelijkheid in de kunst, en pleit ten voordeele van het
vleesch ten koste van den geest.
Tot voorbeeld wijzen wij op zijn oordeel over de Grieksche kunst. Zonder de
minste bemerking, keurt hij het begrip goed van de natuur en het leven, door de
Grieksche beeldhouwers in hout en steen gebeiteld. Dit begrip, zegt hij, is gezond,
verstandig en waar, vooral omdat de gedachte aan een ander leven afwezig is, of van
te kleinen invloed om de zinnelijke en wulpsche vermaken te kunnen storen. Taine
huldigt derhalve eene rein zinnelijke beschaving, welke onbekommerd om de
toekomst, het vermaak als het einddoel van dit leven beschouwt.
In de oogen der grieksche meesters was het ideaal niet de denkende geest of de
gevoelvolle ziel, maar het naakte lichaam van gezonde af komst, met schoone en
evenredige lijnen, door werkzaamheid en oefening gestaald en gehard.
Overal elders heeft de beschaving het evenwicht der natuurlijke vermogens
verbroken, het tegenwoordige aan het toekomstige leven opgeofferd. Men begrijpt
dat Taine het vooral op de christelijke beschaving heeft gemunt, en den lezer wil
overtuigen dat de christelijke beschaving door de heidensche overtroffen wordt. Hij
komt op dezelfde dwaling terug in de twee uitgebreide hoofdstukken van de
Philosophie de l'Art, welke hij aan de schilderkunst van de renaissance in Italië en
de Nederlanden heeft gewijd.
Taine's bewering verdient geene wederlegging, zij wordt door het gezond verstand
onmiddellijk veroordeeld als een logisch gevolg van het materialisme, dat Taine in
zijne zielkunde huldigt.
In een laatst artikel zullen wij Taine als geschiedschrijver beschouwen.
DR A. DUPONT.

Rebelle und Aluta Zurantgigibeo von J. Bolte. Georgius Macropedius.
Lateinische Litteraturdenkmäler des XV u. XVI J.) Berlin, 1897, 12e
XLII-104 bl.
Macropedius, van Gemert (N. Br.) geboortig (1475-1558) was voorzeker een der
geleerdste humanisten der 16c eeuw; men noemde hem zelf soms de Seneca en de
Ferentius van zijnen tijd. Zulks is voorwaar overdreven; zijne gedichten hebben
niettemin eene groote letterkundige waarde. Hij bewerkte een zeker getal dramatische
schoolkomediën (Onnes fabulae connicae. Ultrajecte, 1553) en zijne voornaamste
godsdienstige dramas waren de volgende: Asotus, 1510; Lazarus, 1541, Joseph,
1544; Adamus, 1552; Hypomene, 1553 en Jesu Scholasticus, 1556. Hij schreef ook
vijf kluchtspelen, en wel: Rebelles, (men weet niet in welk jaar; zeker na 1501);
Aluta, 1535; Petriscus, 1536; Andrisca, 1538 en Battarus, 1540.
De heer J. Bolte komt eene zeer wetenschappelijke uitgaaf te doen verschijnen
van Rebelles en Aluta. De text is uitgegeven niet volgens de Onnes fabulae van 1553,
maar volgens de editie princeps, (Canicarum fabularum duae. Busciducès, 1535)
van dewelke slechts drie exemplaren bekend zijn die berusten in de boekerijen van
Bremen. Gent en Brussel. De uitgever heeft er eene volledige bibliographie en
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ook de melodie der kooren bijgevoegd. De inleiding bevat eene grondige studie der
gedichten van Macropedius en in 't bijzonder van Rebelles en Aluta. Deze twee
stukjes zijn ware tijpen der schoolkluchtspelen der 16de eeuw. Zij vonden zooveel
bijval dat men ze in 't Nederlandsch en in het Duitsch vertolkte en verdienden wel
herdrukt te worden.
Rebelles schetst nu het dagelijksch leven af van den schoolmeester; het verheerlijkt
zijn karakter en plaatst de goede magestet in afstek met de ondeugdzame streken van
twee zijner leerlingen. Aluta is een dier grove kluchten die zoo in den smaak vallen
van het humanistisch tijdvak. Aluta is eene boerin van Bunschooten die naar de markt
van Utrecht komt om hare kiekens en eenden aan den man te brengen. Zij wordt daar
op de schandaligste wijze door twee gemeene kerels bedrogen en bedrinkt zich
zoodanig dat zij zelf haar man niet meer herkend. Beide stukken geven ons eene
meesterlijke schets van de zeden der 16c eeuw. Deze waren noch fijn, noch goed; zij
stemden meer overeen met die van een Plautus of Zerentius dan met die van oprechte
kristene lieden. In eene prachtige taal, in zeer goed latijn spreekt ons Macropedius
van heel onzedige toevallen; hij beweerde dat men het slechte moest voorstellen juist
gelijk het was opdat de jongelingen het kwaad in afkeer zouden nemen. Hij was een
realist in zijne gedichten gelijk de hollandsche schilders realers waren in hunne
tafereelen; en wij komen in onzen tijd er niet meer toe te verstaan hoe een deftige
monnik gelijk Macropedius er een was, zulke grove en onzedige kluchten kon
verzinnen.
Hier rijst eene vraag op die noch door den heer Bolte, noch door M.A. Roersch
opgeworpen is geworden. Macropedius vervaardigd eerst een godsdienstig drama:
Asotus (1510); van 1510-1535 bewerkt hij geen enkel drama; al zijne kluchtspelen
worden gemaakt tusschen 1535 en 1541; en van af 1541 wijdt hij zich weder
uitsluitelijk toe aan de godsdienstige dramas (1541-1556).
Eene grondige studie van fret leven van Macropedius zou ons waarschijnlijk de
oplossing van dit vraagpunt leveren.
De inleiding van den heer Bolte, die slechts naar de ernstigste opzoekingen
geschreven is geworden, is veel meer eene geschiedkundige en philologische
waardeering der gedichten van Macropedius dan eene letterkundige. Waarom deze
beide stukken niet vergeleken met andere beroemde kluchtspelen der 16c eeuw, het
weze in 't latijn of in hedendaagsche taal geschreven; waarom niet uiteengezet welke
de groote letterkundige verdiensten van Macropedius waren en in hoeverre hij boven
andere dramaschrijvende tijdgenooten dient geplaatst te worden. Men moet het wel
bekennen, in deze uitgaaf, even gelijk bij het herdrukken van de meeste andere oude
gedichten, stelt de uitgever zich te veel op streng philologisch gebied, en de
letterkundige uitlegging, wordt te veel uit het oog verloren. Dit daargelaten, kan men
enkel de nieuwe uitgaaf van Rebelle en Aluta met den grootsten lof begroeten.
ADOLF DE CEULENEER.
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Inhoud van Tijdschriften.
België.
Belfort (Het). 11-12. De Gryse: Zijn de heilige vaders de voorloopers der Socialisten?
- Moroy: Bedenk. op de gesch. v.d. Boerenkrijg. - Vits: Taalkunde. - Claeys: David.
- Oostdam: H.A. Banning. - Dimartinelli: Diest. - De Gryse: Zijn de HH. Vaders de
voorloopers der socialisten geweest? - Claeys: De maatschapp. invloed v. de
Derde-Orde. - De Marez: Gezelle's Rijmsnoer.
Fédération artistique. 4-10. L'Art à la Rue. - Fresques à Meysse. - La question du
Palais des Beaux-arts. - Habitations ouvrières. - Les Fresques de la ‘Leugemeete’. Grétry à Genève en 1767.
Revue de l'Art chrétien. VIII-6. Verhaegen: La restaur. du choeur de Sto Gertrude
à Nivelles. - Helbig: Le Fra Angelico de Beissel. - Semper: Ivoires du 10e-11e s. à
Buda-Pesth. - Chabeuf: Tête de N.-S. couronné d'épines. - Gerspach: La manuf. de
tapisseries du Vatican. - Barbier: Les Chambres Borgia au Vatican. - Gerspach:
Peintres ital. inconnus. L'oeuvre du Bon Bethune.
Revue Générale. 11-12. Goffin: John Ruskin et l'art anglais. - Poullet: Relations
inéd. s. les débuts de la révolution belge de 1830. - Allard: Démocratie rurale. Ricault d'Héricault: Taine etc. - Goffin: Sienne. - Vanden Broeck: Le Clergé et la
question sociale. - Ricault: Mémoires du Mis de Maleyssie, etc. - Ryelandt: La
Musique sacrée. - Gilbert: Au Canada.
Spectateur catholique. 10-11. Hanrion: Melchisédech. - Mazel: Le P. Hecker et
l'Eglise libre. - Les Ordres monastiques aux Philippines. Houston Chamberlain: De
la Sainteté. Mithonard: Les poètes mystiques. - Marsy: Victor Charbonnel. - Dédicaces
à St François d'Assise.
Toekomst (De). 1-3. De Ridder: Karaktervorming in het Herbartiaansche stelsel. Leerplicht in N.-Nederland. - Coupérus' Metamorfoze. - De Vlaamsche Academie
en de vereenvoud. der spelling.

Nederland.
Archief voor Ned. Kerkgeschiedenis. VI-4. Prins: Georg Hornius en zijne Kerkelycke
Historie. - Acquoy: Bijdr. t. de gesch. d. geestel. goederen na de Hervorm, in Utrecht.
- Breen: Stichtelijke liederen v. Laur. Reael. - Bruinvis: De 7 getijden in de
parochiekerk te Alkmaar. - Naschr. v. Fruin. - Rogge: Latijnsche gedichten v.
Arminius. - Geschriften betr. de Nederl. Kerkgesch. 1896-97.
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Gids (De). II. Borel: Naar aanleid, v. Lao Tsz's filosofie. - Pisuisse: Catarina Sforza.
- H. Robber's Bernard Bandt. - Viotta: Het Udel-kwartet; R. Strauss' Eulenspiegel;
Wagner's Siegfried en Meistersinger. - Borel's Kwan Yin. - Van Hogendorp: De
Moeder der Oranje-Nassau's. - Knappert: Vertaling v.h. Oude Testament. - Van
Hamel: Biografen van Pierson. - Kalft: De Maatschappij der Nederl. Letterkunde. Byvanck: Barrès' Les Déracinés. - De Mont: Uit den cyclus Gelijk de lente komt. Viotta: Mendelssohn.
Katholiek (De). 12. Taskin: Gesch. v.h. seminarie Hageveld. - Gerrits: Armenzorg.
- De Groot: Arthur Balfour. - Bensdorp: Kuyper's voorstell. v. de onbevlekte
ontvangenis. - Janssen Marijnen: Letterkundig mysticisme. - Jansen: Annette v.
Droste-Hülshoff.
Noord en Zuid. 6. Molenaar: Uit het Woordenb. d. Nederl. taal. - Jan Klaassen. Jamben v. Staring. - Lesbische Liefde. - Groothuis: Het voorzetsel tot. - De Jong:
Zondagskind. Enkele en dubbele ontkenning. - Oostveen: Twee moeilijke plaatsen
bij Huygens. - Poll: Maskie.
Oud-Holland. XV-3. Six: Bontemantels lijst v. schutterstukken. - Rogge: Album
des geschiedschr. Emanuel v. Meteren. - Dozy: De graveur Pieter Nolpe.
Revue (Hollandsche). 11-12. Van slavernij tot co-partnership. - De vrouw in de
Pharmacie. - Telegrafeeren zonder draad. - J.H. Krelage. Bellamy's Equality.
Spectator (Nederl.). Nos 45-52. Dictionn. phonétique de la langue franç. - Leo Berg's
Der Uebermensch in d. modernen Liiteratur. - Nieuwe vertaling van het Oude
testament. - Hollandsch fransch. - Geldersche volksalmanak 1898. - Oude holl. steden
aan de Zuiderzee. - Oriental ceramic art. - Vacquerie's Profils et grimaces. - Sophocles'
Oedipus vertaald. - Ulysses S. Grant by Conant Church. - Amsterdamsen Jaarboek.
- Nieuwe Odyssee-uitgave. Nieuw werk over de ‘Vrouw’. - Gebruikskunst. - Friesch
Woordenboek. - Herckenrath's Prool. d'esthétique et de morale. - Groningsche
Volksalm. - Kan: Gymnasiale geschilpunten. - Blok: De Bontemantel-uitgave. - †
A. Daudet. - Lapidoth's Eva. - De catalog. v. de Bibliothèque nationale. - Robert Lee.
- Couperus' Metamorfoze.
Taxandria. 8-9. Mollenberg: Testament uit de 16e eeuw. - Juten: Noordbrabantsche
zegels. - Sasse: Reis v. Lodew. Napoleon door Noordbrab. - Juten: Familie de Pottere;
Jacob v. Oudenhoven. - Schouten: Beroeping v. Steph. Lulius tot pred. v. Almkerk
1720.
Studien op godsd., wetensch. en letterk. gebied. XLIX-4. - Wilde: De gemalinnen
v. Prins Willem I, Charlotte de Bourbon. - Van Kasteren: De Oudjoodsche Kanon.
- Allard: Vondeliana.
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Duitschland.
Histor. Jahrbuch. 4. Lauchert: Der Dominikaner Wigand Wirt u. seine Streitigkeiten.
- Duhr: Der erste Jesuit auf Deutschem Boden u. seine Wirksamkeit in Köln. - Weiss:
Der Ursprung d. 7jähr. Krieges. - Roth: Ad. v. Breithart, Kanzler zu Mainz, † 1491.
- Müller: Zur Geschichte Jannitzers. - O. Klopp's Der 30jähr. Krieg b.z. Tode Gust.
Adolphs, Bd. 3.
Magazin für Litteratur. 44-49. Richard Wagner, der Heide. - Die Schauspieler
Zacconi und Kainz. - Mommsen's Brief an die Deutschen Oesterreichs. - Maeterlinck:
Das Seelenleben. - Mendelssohn. - Wagner, der Christ. - Eine neue Ode von Carducci.
- Otto Mittelstädt's Vor der Flut. - Ralph Waldo Emerson. - Neue Lyrik von
Dauthendey, Grosse, Linke, Viajeros. - Ursprung des Märchens. - Die Heldenlieder
des grossrussischen Volkes. - Leipziger Kunstleben: Die rote Brieftasche. - Equality,
eine neue Utopie von Bellamy. - Vogt & Koch's Gesch. d. deutsch. Litteratur. - Die
Instincte der Franzosen. - Versbücher von Holzamer, Salus, Beyer, Schaukal. Polnische Litteratur. - Zukunfstkultur in Wien
Stimmen aus Maria Laach. 10-1. Kneller: Die Entstehung der Evangelien nach
Prof. Harnack. - Meschler: Vier Meisterwerke kirchl. Baukunst in Florenz. Baumgartner: Shakespeare's Religion. - Dahlmann: Buddhismus und ethische Cultur.
- Beissel: Die Gemächer Alexander VI im Vatican. - Cathrein: Bruder's Staatslexicon.
- Pesch: Das Coalitionsrecht der Arbeiter. - Baumgartner: Der Cid in Geschichte u.
Poesie. - Pfülf: Lamennais' Höhe u. Sturz. - Blötzer: Die Neuorganisation im
Franziskanerorden. - Schmid: Edgar Tinel's neues Musikdrama Godoleva.
Zeitschr. f. christl. Kunst. 8-9. Firmenich: Hugo van der Goes. - Schnütgen: Goth.
Krystallkreuz in Aschaffenburg. - Wormstall: Roman. Bronzeschlüssel aus Westfalen.
- Schnütgen: Die musivische Ausstattung des Münsters in Aachen. - Die byzantin.
Zellenschmelze der Sammlung Swenigorodskoï. - Die Jenseitshoffnungen d. Griechen
u. Römer nach den Sepulkralinschriften. - Schnütgen: 3 neue goth. Altarlampen f.d.
Kölner Dom. - Keppler: Ueber moderne Malerei. - Oidtinann: Roman. Glasgemälde
rheinischen Ursprungs. - Beissel: Gietmann's Grundriss der Aesthetik etc.

Frankrijk.
Correspondant. Oct.-Nov. Daudet: Le duc d'Aumale. - Johanet: Les rois de la finance
en Amér. - De Lanzac: Le maréchal Suchet. - Dubor: Le théâtre de l'Opéra pend. la
Révol. - Bader: Un précurseur du féminisme à Athènes. - Lafenestre: La Fontaine et
les artistes des époques. - Druon: L'éducation des Bourbons. - De
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Witte: En Hongrie. - Drousart: Tennyson d'après ses mémoires.
- Chantavoine: Guizot. - De Lanzac: La jeunesse de Napoléon I, la cour de N. III.
- Delorme: La Vie de N.-S. par James Tissot.
Polybiblion. 11-12. Essai de sémantique par Bréal. La Légende dorée de la
H.-Bretagne, p. Sébillot. Descr. de manuscr. de Bossuet, p. Bourseaud. CEuvres
oratoires de Bossnet, p. Lebarq. Beaumarchais, p. Hallays. Luther als
Kirchenhistoriker, p. Schäfer. Philippe-le-Long, p. Lehugeur. Lamennais intime, p.
Roussel. Montalembert, p. Lecanuet. Id. p.d. Meaux, Et. de paléographie, p. Reusens.
Le Féminisme, p. Lambert. Et. s. le drame antique, p. Weil. Malherbe p. de Broglie.
La Fontaine p. Lafenestre. Le Congrès des religions en 1900 p. Charbonnel.
Revue de Paris. Oct.-Déc. Lamennais: Lettres à Montalembert. - Durand: La
déformation de la langue franç. - Halévy: Nietzsche et Wagner. - Millot: Gérard de
Nerval. - Corresp. de Renan.
Revue des Deux Mondes. Oct.-Nov. La folie de Gérard de Nerval. - Lettres de
Mérimée. - Chateaubriand et la guerre d'Espagne. - Jubilé de Boecklin. - Bellaigue:
Le réal. et l'idéalisme en musique.
Revue des Traditions popul. Oct.-Nov. Superst. de la Corse. Les coquillages de
mer. Superst. béarnaises. La ville de Zevenbergen.

Vondeliana.
In de Studien op godsd., wetensch. en letterk. gebied, D. XLIX, 4, komt voor: Allard,
S.J.; Vondeliana, Vondel en de drijftol; Heeft P. Poirters Vondel gekend?
In de Novemberaflev. v. De Nieuwe Gids schrijft de heer Boeken een prozastuk
tegen den heer Verwey: dat Vondel in Lucifer geene allegorie wilde geven, maar
toch gezinspeeld heeft op de omwenteling der 16de eeuw.
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Omroeper.
Letterkunde, Toonkunst, enz.
Dr. Maurits Sabbe uit Brussel, een zoon van den bekenden Bruggeling Julius Sabbe,
heeft op 27sten December te 's Gravenhage over Oud-Hollandsche en Oud-Vlaamsche
Volksliederen gesproken.
Kipling kreeg voor een novelle in Scribner's Magazine 1500 dollars. De novelle had
7000 woorden. Dat is het hoogst honorarium dat ooit aan een acteur werd betaald.
Men schrijft ons uit Holland:
Pol de Mont, die de Nederlandsch schrijvende dichters zoo uitnemend kent en
met zooveel goeden smaak hun mooiste zangen tot een bundel weet bijeen te voegen,
leidt thans, voor zoover noodig, in zijn Modernités (1880-1898) de jongere Belgische
dichters - ‘d'expression Française’ - bij ons in. Zij zijn Georges Eekhoud, Emile Van
Arenberg, Verhaeren, Iwan Gilkin, Rodenbach, Max Waller (Siebel), Albert Giraud,
Van Lerberghe, Elskamp, Maeterlinck, Grégoire Le Roy, Fontainas, Mockel, Fernand
Severin, Valère Gille, Paul Gerardy, Georges Marlow en Georges Rency.
De meesten van hen waren ook in Noord-Nederland reeds goede bekenden, met
de anderen zal men met veel genoegen kennis maken.
Modernités bevat een viertal portretten en een frontispice. Het werd met veel zorg
uitgegeven door W. Hilarius Wz. te Almeloo.
Victor Hugo. - Er is sprake van een Victor Hugo-museum te Parijs.
Léon Daudet zal een biographie van zijn vader schrijven.
De Société des Gens de Lettres heeft het initiatief genomen om een monument
voor den overledene op te richten.
Beethoven krijgt een monument te Baden bij Weenen, waar hij de zomers van 1824
en 1825 gedeeltelijk doorbracht.
Renaud, de Parijsche Beckmesser, is weer voor drie jaar aan de Opera te Parijs
geëngageerd voor 85,000 fr. per jaar. Hij is bovendien voor drie seizoenen (telkens
2 maanden) aan Covent-Garden te Londen en krijgt daarvoor telkens 54,000 fr.
Renaud zal te Londen Henry VIII in het Fransch, Don Juan in het Italiaansch en
Tannhäuser in het Duitsch zingen.
O wonder! - Het muziekfeest te Nizza heeft een saldo van 30,000 fr. opgeleverd.
En nu twist men over de bestemming daaraan te geven.
Benoit. - De Schelde, oratorium van Benoit en Hiel, zal op zondag, 16 Januari, te
Leuven worden uitgevoerd onder het bestuur van den ijverigen directeur der
Muziekschool aldaar, Emile Mathieu.
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Our Contemporary bevat een biographie van onzen vroegeren landgenoot, den
bekenden etser P.J. Arendzen. Het Hdb. kan hieraan nog toevoegen, dat de heer
Arendzen zich op het oogenblik te Berlijn bezig houdt met de teekening der vrouw
van Velasquez, door den meester zelf, en berustende in het Koninklijk Museum
aldaar.
Voor ongehuwden. - A. tot zijn vriend: Ik heb nooit geluk gehad in de liefde.
B. ????
A. Mijn eerste verloofde stierf, de tweede werd gek, de derde liet mij zitten en de
vierde...
B. De vierde?
A. De vierde werd... mijn vrouw.
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Onbekende bijzonderheden over de oplichting uit de Hoogeschool
van Leuven van Philips Willem, graaf van Buren, zoon van Willem
den Swijger, prins van Oranje, No1568,
door Edward van Even.
DE oplichting van den graaf van Buren uit de Leuvensche hoogeschool was, gelijk
men weet, eene gebeurtenis welke niet alleen in België, maar tevens in de meeste
landen van ons werelddeel opspraak baarde. Ten onrechte werd het feit den hertog
van Alva ten laste gelegd. Reeds kwam het ons zonderling voor dat dit gevoelen
gedeeld wordt door Nicolaus Vernulaeus(1), Valerius Andreas(2) en Joannes Franciscus
Vande Velde(3), drie geleerden die zich met het voorleden der Leuvensche hoogeschool
ophielden, en die, door den toegang welke zij hadden tot de archieven van dit sticht,
in gelegenheid waren de waarheid te kennen. Het was geenszins Alva, maar Philips
II die, op voorstel

(1) Academia Lovaniensis lib. III. Lovanii, 1627, in-4o, bl. 319.
(2) Fasti academici Studii generalis Lovaniensis, Lovanii, 1650, bl. 365.
(3) Observations critiques et historiques. Bruxelles, 1816, p. 76.
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van den kardinaal de Granvelle, tot de oplichting besloot, en de geduchte landvoogd
deed in de zaak niet veel anders dan den hem opgedragen last met alle voorzorg ten
uitvoer brengen. Zulks blijkt niet alleen uit de schriften van de la Pise, Bor, van
Capelle en Gachard, maar tevens uit de aanteekeningen van eenen tijdgenoot, inwoner
van Leuven, wiens werk wij tot onze voldoening in de archieven dezer stad terug
vonden.
De schrijver van gemelde aanteekeningen is meester JAN LIEVENS VAN
CAUDEKERCKE(1), licenciaat in beide de rechten, pensionnaris der stad Leuven, een
man van ongemeene bekwaamheid, die met de aanzienlijkste geleerden en staatslieden
uit die dagen in betrekking stond. Hij nam een werkzaam deel aan de pogingen door
het gemeentebestuur gewaagd, om de oplichting van den graaf van Buren te
voorkomen, en was derhalve in gelegenheid om over alles behoorlijk ingelicht te
wezen. Het dient daarom nauwelijks te worden vermeld, dat zijne aanteekeningen
eene echte waarde hebben tot het nader ophelderen van verschillende punten der
gebeurtenis. Zij kwamen ons dan ook zoo belangrijk voor dat wij besloten ze met de
gekende bijzonderheden, vooral degenen door den heer Gachard uitgegeven(2),

(1) Hij was zoon van Jan Lievens en van Maria van Dieven. De man was eerst secretaris en
vervolgens pensionaris der stad Leuven. Hij huwde Johanna Olimaer, die hem verschillende
kinderen schonk. Lievens overleed te Leuven, den 21n Augusti 1578, en werd in de voormalige
kerk van St.-Michiel begraven. (Zie DIVAEUS, De rebus lovaniensibus, p. 34).
De Registers van der besoingnen Jans Lievens van Caudekercke aengaende zijnder officien
van Pensionarisschap der goeder Stadt Lovene, leveren een groot belang op voor de
geschiedenis der XVIe eeuw. Zij berusten ten archieve van gemelde stad.
(2) GACHARD, Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas. Bruxelles, 4 vol.
in-4o.
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in verband te brengen, en dezen geringen arbeid te laten drukken.
Wij meenen onze lezers te moeten berichten dat wij ons slechts enkele
aanmerkingen zullen veroorloven, ons bepalende bij het zoo getrouw mogelijk
voorstellen der feiten.
PHILIPS WILLEM, graaf van BUREN, werd, in den avond van 19 December 1554,
te Breda geboren, uit Willem den Zwijger, prins van Oranje, en Anna van Egmond,
eenige dochter van Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren. Het kind ontving bij
den doop den voornaam van Philippus, naar Philips II, destijds kroonprins van
Spanje(1). Op zijn vijfde jaar verloor hij zijne moeder. Zijn vader besteedde de beste
zorgen aan zijne opvoeding. Ten jare 1566, toen de jongeling den ouderdom van elf
jaar bereikt had, zond de prins van Oranje hem naar de hoogeschool van Leuven,
om hem onderricht in de oude letteren te doen erlangen. Hij gaf hem tot leidsman
een duitschen jonker van aanzien, met name Hendrik von Wiltpergh, en tot leermeester
Cornelius Valerius, een, van de beroemdste mannen der hoogeschool, later leeraar
in de latijnsche letterkunde bij het College der drie Tongen.
De graaf van Buren werd als leerling der leuvensche hoogeschool ingeschreven
in de maand Februari 1566(2). Reeds woonde hij te Leuven den 31n Maart daarna(3).
In die dagen telde de brabantsche

(1) Filips Willem van Oranje, door JOHANNES PIETER VAN CAPPELLE. Haarlem, 1828, in-8o.
(2) In het register der leuvensche Hoogeschool staat hij aldus aangeschreven: ‘de Nassau Comes
de Buren.’ 1566, februari. Archieven der hoogeschool te Leuven, op 's rijks archief te Brussel.
(3) Correspondance du Cardinal de Granvelle, T. I, p. 189.
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hoogeschool ettelijke leerlingen uit aanzienlijke geslachten, onder anderen de neven
van den kardinaal de Granvelle. De aankomst in onze stad van den graaf van Buren
werd met voldoening vernomen. Men zal begrijpen dat de Alma Mater er fier op
ging onder hare kweekelingen eenen jongeling te tellen, die niet alleen tot het eerste
adelhuis van Nederland behoorde, maar tevens nauw verwant was aan vermogende
vorsten van Duitschland. Dat men hem met onderscheiding bejegende blijkt hieruit
dat de leermeester der neven van Granvelle zich tot den vicaris-generaal dezes
kerkvoogds, Maximiliaan Morillon, wendde, om te weten hoe zijne leerlingen zich
jegens hunnen medeleerling moesten gedragen, en of zij uit eigene beweging tot hem
moesten gaan. Morillon, die, als vriend en dienaar van Granvelle, vast geene groote
genegenheid voor den prins van Oranje kon hebben, gaf ten antwoord dat, volgens
zijne wijze van zien, de neven des aartsbisschops, indien zij zich in eene plaats
bevonden alwaar de graaf van Buren zich ook bevond, hem alle eer moesten bewijzen;
doch, dat zij tot hem niet moesten gaan, indien zij niet geroepen waren(1).
De prins van Oranje, destijds raad der landvoogdes Margareta van Parma en
stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht, had goede betrekkingen

(1) Maximiliaan Morillon schreef aan Granvelle: Meester Peeter, de leermeester uwer neven...
‘m'a faict demander comme vous dicts nepveus se conduiroient avec M. de Buren et s'ilz
yroient vers luy. J'ay dict s'ilz se treuvent où qu'il sera, qu'ilz faient tout honneur; mais que
je ne suis d'avis qu'ilz n'aillent vers luy s'ils n'y sont appelez.’ Brief van 31 Maart 1566.
Correspondance du Cardinal de Granvelle, T.I, p. 189. - Morillon was Leuvenaar van
geboorte.
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in Leuven, lang voor hij zijnen zoon naar de hoogeschool zond. Een zijner verkleefdste
vrienden was de ridder Jan van den Tijmple, heer van Cortbeke over Dijle,
verschillende malen burgemeester van Leuven. Hij was de vader van den gekenden
Olivier van den Tijmple, later bevelhebber in het leger der Staten.
Den 7n Juni 1562 trok de prins in gezelschap van den graaf van Egmont en den
graaf van Arenberg door Leuven, zich begevende naar Weert, ter bruiloft van den
graaf van Mansfeldt. Te dezer gelegenheid hield hij stil in onze stad en liet hij den
burgemeester van den Tijmpel, den schepen meester Willem Boxhoren en den
pensionaris Jan Lievens ontbieden, om hun over de ‘nootelyckheyt’ van den lande
te spreken. Hij verzocht hen, met nadruk, hunne medeleden van het gemeentebestuur
aan te manen ‘te willen letten op de meeste welvaert [van den lande]... en toe te zien
hoe men alderbest soude moegen vinden ende consenteren’ tot de lasten welke er
aan gevraagd waren. De prins verzekerde hen tevens van zijne genegenheid jegens
de stad. Daarna vereenigde hij de ambtenaars in een noenmaal, ten huize van den
heer van Linter. Vervolgens nam het gezelschap deel aan de vogelschieting van het
Gilde van St.-Joris. Op het dak der parochiekerk van St.-Jacob verhief zich de
schietvogel. De prins raakte hem tweemaal; doch, hij was ‘vele te styff gesedt’ om
door twee slagen afgeworpen te worden(1). Toen, den 14n Juni daarna, de princes

(1) Men leest in de resolutien der stad het volgende:
‘Opten vijen juny, ao XVc lxij de Prinche van Oraignen, Grave van Egmont, de heeren van
Arenberghe, met vele andere heeren en groote meesters te Loven gecomen zijnde om te
reysen nae Weert, ter brulocht des graven van Mansvelt, houwende metter weduwen van
Lalaing, heeft de voorschreve Prinsche van Oraignen, bij hem ontboden hebbende heeren
Janne vanden Tymple, heeren en meester Willem BOX-horen en Jannen Lievens, als
Pensionaris, hen verthoont de nootelijckheyt van den lande, hem vercleerende wel
geaffectioneert totten lande en mede te dezer stad werts, op henlieden begeert en huren
medebruederen te adverteren te willen letten op de meeste welvaert, en in effecte te zien
hoemen alderbest soude moegen vynden en consenteren des geheyscht wordt, hebben ten
selven daghe den voorschreven Tymple, Boxhoren en Lievens, by alle de selve heeren doen
blyven te noenmaeltyde, ten huyse des heeren van Linthere, en naeden eten schoten deselve
heeren, op St.-Jacops kercke, met dien van St.-Jooris Gulde, nae den vogel aldaer, hebbende
de voorschreve Prinsche dien tweemael geraect, mair was vele te styff gesedt.’
Op den kant van dezen akt leest men:
‘vanden advertissemente ende presentie des heeren prinche van Oraignen, grave van Egmont,
Arenberghe, enz. Nota datmen den heere van Arenberghe wel den wyn behoort hadde te
schincken en nyet gedaen’. Register van Jan Lievens, bevattende de besluiten des stedelijken
raads van Leuven, fo 264.
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van Oranje, Anna van Saksen, tweede gade van Willem den Zwijger, door Leuven
trok, werd zij, vanwege de stad, met twaalf stoopen Rijnwijn vereerd(1).
Den 22n Januari 1563 kwam de prins van Oranje andermaal in Leuven om
doopheffer te zijn van het kind van den heer van Melain. Hij was vergezeld van
Berlaymont. De stedelijke raad deed hem, te dezer gelegenheid, twaalf stoopen
Rijnwijn aanbieden(2). Willem bezat de genegenheid van ons

(1) ‘Opten xiiijen dach junii anno XVc en tweeentsestich, den raidt der stadt Loven gedaeght en
vergadert wesende, es overdragen der Princessen van Oraignen, alhier passerende en comende
van Weert, vuyter bruylocht van Mansvelt, te beschincken met twelff stadstoopen rinswyns,
die gelevert zijn geweest bij Jannen de Haze, woonende oock in den Haze, en hem toegeseeght
te betalen nae advenant van twintich carolus guldens d'ame’. Register van Jan Lievens, fo
266.
(2) ‘Opten xxijen januari 1563, de heer Prinche van Oraignen alhier gecomen metten den heere
van Barlaymont om 't kint te heffen van den heere van Melain, Corbaron, es deselve Prinche
beschoncken, door presentatie per de Rycke, met xij stadtstoopen rinswyns, ende Barlaymont
soude oock beschoncken hebben geweest, mair was te vroech vertrocken’. Aangehaald
register, fo 313.
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gemeentebestuur en mocht derhalve verzekerd wezen dat zijn zoon in onze stad
belangstelling en bescherming zou vinden.
De jonge graaf van Buren woonde in het huis of de zoogenoemde Refugie der
abdij van Sint-Truiden, later het klooster der Engelsche nonnen, gestaan op de beek
de Voer. Ofschoon de prins van Oranje de overtuiging hebben mocht dat men zijnen
zoon met de meeste zorgen zou omringen, liet hij echter niet na er een waakzaam
oog op te houden. Meermaals kwam hij hem in de academiestad bezoeken. Toen hij,
in gezelschap van den graaf van Hoorne, op den 11n Mei 1566, den graaf van Buren
bezocht, deed de gemeenteraad hem 20 stoopen Rijnwijn aanbieden. Deze wijn werd
hem vereerd in den boomgaard van het huis van St.-Truiden, ‘aldaer de heere van
Buren gelogeert ende woonende was,’ in de tegenwoordigheid der burgemeesters
Edelheere en Baerts, der schepenen van den Tijmple en van Schoonhoven en der
raadsleden de Buck, Hertshals en Boonen. De pensionaris Lievens voerde het woord.
De prins van Oranje nam met deze lieden het noenmaal in de herberg het Gulden
Kruis(1). Den 13n Juli 1566 bezocht de broeder van

(1) ‘Opten xen dagh may, ao XVc lxvj, voirschreven, es die Prinche van Parma, met zyner
huysvrouwen de Princesse, te Loven, van Bruesselen, innegecomen, om voirts te vertrocken
naer Italien; alzoo de selve Princesse oick des anderen daighs vertrock voirts nae Thienen,
en die Prinche wederomme nae Bruesselen. Ende die voirschreven Prinche, met zynder
huysvrouwen, ter presentien van Quaderebbe, meyer, Edelheer, Baerts, Borgemeesteren,
Tymple, J. Lynden, Bucq. Raveschot, raden, vander stadtwegen, ten huyse der erfgenamen
van Schoonhoven, door monde en ter presentatien van Jan Lievens, hen geschoncken eene
ame, ij steken rinswyns, gehaelt int gulden Cruys, te XXV carolus guldens d'ame’.
‘Van den selven wyn syn den prinche van Oraignen en Grave van Horne, des anderen daigs,
may xja, geschoncken, in naturen XX stadtstoopen rinswyns, gevaet int gulden Cruys,
gedragen int huys van Sint-Truyden, aldaer de heere van Buren (des voirschreven heeren
van Oraignen soene), gelogeert en woonende was. Actum ter presentien van Edelheere,
Baerts, Burgemagistrorum, Tymple, Schoonhoven, scabinorum, Bucq, Hertshals, Boonen
enz., en gepresenteert, by J. Lievens, in den Boogaert van den huyse voirschreven. Waernae
die selve commissarissen, ten selven dage, des noenens, te maeltyde gingen in 't gulden
Cruys, behalve ik (Jan Lievens)’. Aangehaald register, fo 200.
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Willem den Zwijger, Lodewijk van Nassau, zijnen neef in ‘het huis van Sint Truyden,’
alwaar deze veldheer, in den avond, de afgevaardigden van den bisschop van Luik
ontving(1).
Uit het vorenstaande blijkt ten zeerste dat de Nassauwers het meeste belang stelden
in de ontwikkeling van den graaf van Buren op wetenschappelijk gebied.

(1) ‘Ten voirschreven xiijen july (1566), wesende saterdach, Grave Lodewyck van Nassouwen,
brueder des princhen van Oraignen, tot Loven wesende, ten huyse van den logemente des
graven van Buren, int huys van Sint-Truyden, is, in den avont aldaer gecomen die heere van
Hoere en bailly van Haspegouw als gesantten des bisschops van Ludick, adverterende dat
alle deghene onder 't ryck geseten, gheene vergaderingen, in heure steden, heerlicheyden oft
vryeheyden en mocht gedoogen, op de verbeurte van den leene daer onder sulcke vergaderinge
soude geschieden, met oick dat desselfs heeren genade van Ludick gheene indignatie ter
zaken van der selver vergaderingen in zyn lant en begheerde te gedoogen, verzueckende
alzoo hen des te willen verdragen Daertegen die voerich, grave Lodewijk repliceerende,
seyde heurlieden vergaderinge nyet te wesen met gewapender hant om yemand fortsse oft
gewalt aen te doene of invaderen, dan zeker getal van diverssche heeren en edelmans vuyt
desen lande van herwertsovere, begerende alleenlyck met malcanderen convocatie, daerop
des heeren genade gecommitteerde voirschreven en anderssints vertrocken en hueren heeren
t'adverteren, gelyck geseeght wordde’. Zelfde register, fo 224.
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De jeugdige academieburger leefde in onze stad op eene wijze welke overeenkwam
met den luister zijns geslachts. Zijn huis was op grooten voet ingericht. Hij telde
onderscheidene Nederlandsche en Duitsche dienaars; hij bezat verschillende paarden.
Vast deed hij nu en dan eene wandeling te paard langs de destijds zoo aangenaam
beplante vestingen van Leuven(1). Door zijne beleefdheid en door de goedheid van
zijn karakter won hij de genegenheid der bevolking. Het stedelijk bestuur omringde
hem dan ook met de meeste achting. Men leert uit onze archieven dat de gemeenteraad
hem, den 10n Augusti 1567, op het gastmaal verzocht, 't welk men, ten stadhuize,
den hertog en de hertogin van Aerschot aanbood, ter gelegenheid van den doortocht
te Leuven van den graaf de Lodron(2). Ook de hoogeschool scheen

(1) Zie een belangrijken brief van Jonkheer H. von Wiltpergh, 's graven hofmeester, aan den
Prins van Oranje, van 22 augusti 1567, in GROEN VAN PRINSTERER'S Archives de la maison
d'Orange-Nassau, 1e série, p. 119.
(2) ‘Des maendaegs augusti Xa (1567) J. Lievens, ter ordinentie van den rade, de knechten van
den Grave Lodron voirschreven weder omme tegengereden tot bij Vlierbeke, en alzoo by
den selven rade overdragen was den hertoghe van Aerschot met mevrouwe der hertogynnen,
zijnder huysvrouwen, den Grave van Buren en Doctorem Elbertum ten ontbyte int passeren
van den knechten te bidden, J. Lievens bevonden den voirschreven heere den hertoge metten
grave van Baren, by de vergaderinge van den knechten voirschreven, badt de selve heeren
den hertoge en Buren, beyde de vergaderinge van den knechten voorschreven bat dezelve
heeren den hertoge en Buren in persoon, totten ontbyte voirschreve met oick den lieutenant
van de compagnien ende andere capiteynen; mair en begeerde nyemant van de lieutenanten
oft capiteynen te comen, mits zij de knechten nyet en mochten verlaten, sulckx dat de
lieutenant van den Meyere van Loven, Peeter Moons, Schoonhoven en J. Lievens alle de
selve knechten die Dorpstraetpoorte inbrachten en voirts over den kerckhoff voer 't stadthuys
doer en ter Borchpoerten vuyt leydden, over d'lanckvelt, en de hertoghe met zijner
huysvrouwe, grave van Buren en andere opt stadthuys den maeltyf hadden, die van de
stadtwege belast was te betalen’. Register van J. Lievens, fo 352 verso.
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over den leerling zeer voldaan te wezen. In een uitgegeven boek spreekt de beroemde
hoogleeraar Cornelius Gemma met lof van zijn karakter, zijnen aanleg en zijne vlijt(1).
Den 20n Augusti 1567, tusschen 9 en 10 ure 's morgens, kwam de hertog van Alva
voor de eerste maal te Leuven, op weg zijnde naar Brussel, om bezit te nemen van
het bestuur der Nederlanden. Hij was vergezeld door den graaf van Arenberg en den
heer van Berlaymont; hij nam zijn intrek in het College van Savoje. De
stadspensionaris Jan Lievens was hem tot in het dorp Lovenjoel tegemoet gereden.
Toen hij van zijn paard stapte werd hij, in de tegewoordigheid van den burgemeester
Baerts en van ettelijke andere leden van het gemeentebestuur, bij monde van den
pensionaris, verwelkomd en met vier amen wijns vereerd. In een huis, gestaan in de
nabijheid van het College van Savoje, zag de graaf van Buren den landvoogd met
zijnen stoet voorbijrijden. Hij bracht den hertog dadelijk een bezoek, en kuste hem,
volgens 't gebruik, de hand.
Alva ontving den jeudigen academieleerling met onderscheiding en overlaadde
hem met liefkoozingen. Daar hij enkel de Spaansche taal sprak, verzocht hij den
graaf van Arenberg den heere van Buren te zeggen hoezeer het hem zou behagen
hem van

(1) ‘Concilii Sanctissimi Tridentini decretum Lovanii promulgatum est novemb. 29. Interea et
principis filius Comes Buaranus, praeclarae institutionis ac generosae indolis adolecens,
subito accersitus Lovanio in Hispaniam ducitur 16 Feb. 1568’. De naturoe divinis
characterismis, auctore D. Corn. Gemma, Lovaniensis, regio medicinoe Professore.
Antwerpiae, 1575, in-12o, T. II, p. 60.
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dienst te kunnen wezen. De graaf gaf hem zijnen dank te kennen in de Fransche taal.
De hertog van Alva nam het noenmaal met den graaf. Den 22n Augusti bracht de
graaf den landvoogd een afscheidsbezoek. Alva omhelsde den jongeling en gaf hem
opnieuw de verzekering zijner genegenheid(1). Vast kon de geduchte veldheer toen
niet voorzien dat hij, zes maanden later, den last zou ontvangen den graaf van Buren,
met geweld, uit het midden zijner leermeesters weg te nemen, en hem, onder strenge
bewaring, naar Spanje te doen brengen!
Toen de Prins van Oranje de overtuiging bekomen had, dat het niet mogelijk was
het aankomend leger van Alva buiten de grenzen des lands te houden, week hij naar
Duitschland, ten einde zich in veiligheid te stellen, en van den tijd eene betere
gelegenheid af te wachten, om nieuwe pogingen aan te wenden tot het bekomen der
nationale onafhankelijkheid.
Morillon hield een waakzaam oog op de beschikkingen van Oranje nopens zijnen
zoon. Reeds den 27n April 1567 berichtte hij den kardinaal dat de prins met vrouw
en kinders naar Duitschland vertrokken was, doch dat hij zijn zoon den graaf van
Buren te Leuven had gelaten(2). Vast zal de prelaat dat nieuws met vreugde vernomen
hebben.
Martinus V had, in zijne bul van 9 December 1425, bepaald dat de leden der
Leuvensche Hoogeschool nergens te recht mochten gesteld worden dan voor het
hoofd van dit sticht(3). Niemand had

(1) GROEN VAN PRINSTERER, Archives, 1e série, T. 3, p. 119, en Register van J. Lievens, fo 359
verso.
(2) ‘Le prince d'Orange est parti avec sa femme et enfants pour l'Allemagne lessant son fils Mr
de Buren à Louvain.’ Correspondance, T. II, p. 412.
(3) Privilegia accademioe Lovaniensis, Lovanii, 1644, bl. 26.
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derhalve het vermogen een leerling uit den schoot der Alma Mater weg te nemen,
zonder eene pauselijke verordening met den voet te treden. Zich verlatende op dit
voorrecht, 't welk door Philips II bevestigd was geworden, liet de Prins van Oranje,
bij zijn vertrek naar Duitschland, zijnen zoon te Leuven zijne letteroefeningen
voortzetten ‘om namaels (het zijn zijne eigene woorden) te beter dienst te mogen
doen aen den koning ende aen den lande.’(1) Jammerlijk hield de Spaansche vorst
geene rekening van de voorrechten der Leuvensche hoogeschool.
De graaf van Buren bezocht zijnen vader, voor de laatste maal, den 19n April 1567
en kwam met jonkheer von Wiltpergh naar Leuven terug(2).
Zeer vroeg was de kardinaal de Granvelle er op bedacht den jongen graaf van
Buren naar Spanje te lokken. Toen hij met den Prins van Oranje nog in betrekking
stond, gaf hij hem meer dan eens den raad zijnen zoon derwaarts te zenden. Doch,
de Prins leende hem geen gehoor, en wist waarom(3). Op aandringen van een zijner
voorzaten, Hendrik van Nassau, was de hoogeschool van Leuven gesticht(4). Hij had
het verlangen zijnen zoon in deze nationale school tot de letteren en de wetenschappen
te zien vormen. Dan, wat de wakkere kerkvoogd met geene vreedzame middelen
kon

(1) PEETER BOR, 1e deel, bl. 16. (Stukken).
(2) ‘... le filz (du Prince d'Orange) est hier retourné à Louvain et l'at ramené Wilpourch, qui est
fort marri de la fortune de son maître...’ Brief van Morillon aan Granvelle van 20 april 1567,
Corrcspondance, T. II, p. 401.
(3) Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas, publiée par M. GACHARD, 1e
deel, bl. 596.
(4) EDW. VAN EVEN, Louvain dans le passé et dans le présent, p. 551.
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bereiken, zocht hij met geweld te bekomen. In eenen brief aan den koning,
gedagteekend uit Rome, den 2n November 1567, berichtte hij den vorst dat hij den
hertog van Alva had medegedeeld, hoe, naar zijn inzien, het voordeelig wezen zou
den graaf van Buren naar Spanje te doen brengen, niet alleen om hem te doen dienen
tot onderpand voor wat zijn vader in Duitschland mocht verrichten, maar tevens om
hem katholijckelijk te doen opvoeden. Indien deze wijze van zien bij den vorst ingang
vond, moest men den jongeling, volgens het schrijven des prelaats, met achting
omringen, en met goedheid behandelen; doch, men moest zijne Nederlandsche en
Duitsche dienaars van hem verwijderen(1). Het ontwerp beviel den koning. Den 18n
December 1567 schreef de vorst aan den hertog van Alva over de zaak. Hij liet den
landvoogd weten dat de kardinaal hem gemeld had hoe goed het zou wezen den graaf
van Buren uit Leuven weg te nemen, en hem naar Spanje te brengen, niet alleen om
hem tot waarborg te doen dienen tegen de verrichtingen zijns vaders, maar tevens
om hem in den katholieken godsdienst te doen opvoeden. In dit schrijven verzocht
hij de denkwijze van Alva omtrent de zaak te kennen(2). Men heeft tot dusverre, in
de archieven van Simancas het antwoord van den landvoogd niet teruggevonden.
Doch, hij moet het ontwerp niet ongunstig zijn geweest, vermits de koning besloot
er gevolg aan te geven.
Granvelle had Philips II er op bedacht gemaakt dat de graaf van Buren reeds in
bezit was van de

(1) Correspondance de Philippe II, 1e deel, bl. 596.
(2) Aangehaald werk, 1e deel, bl. 611.
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goederen zijner moeder. Het woord des kardinaals had den vorst eenen blik in de
toekomst doen werpen en hem in zijn voornemen versterkt. De jonge leerling der
Leuvensche Alma Mater moest eenmaal de eerste, de rijkste, de vermogendste
edelman van Nederland wezen. Hij moest niet alleen graaf van Buren, maar tevens
graaf van Leerdam en Vianen, heer van Diest, Sichem, Steenbergen, Oosterhout en
Sint-Martensdijk worden. Met hem onder de bewaking van het hof te doen opvoeden,
zocht Philips er voor de toekomst, een machtigen aanklever en dienaar zijner
staatkunde van te maken, en hierin wist hij volkomen te gelukken. In Spanje
opgegroeid, bleef de graaf van Buren gedurende zijn leven de Roomsche Kerk en
den koning getrouw.
Het was in de eerste helft van Februari 1568 dat de koning den hertog van Alva
bevel gaf den graaf van Buren op te lichten en hem naar Spanje te zenden. Dadelijk
nam de landvoogd de noodige maatregelen om dit bevel ten uitvoer te brengen. Reeds
den 13n Februari belastte hij den secretaris Chassey met de taak. De onderrichtingen
welke hij dezen dienaar mededeelde, werden, in onze dagen, in de archieven van het
slot van Simancas teruggevonden, en door den verdienstelijken heer Gachard in 't
licht gegeven(1). Chassey moest zich naar Leuven begeven in gezelschap van de Beuf,
Manin, Pipenpoy, den secretaris Melehior Camargo en van twaalf schutters. Hij
moest den prins, in tegenwoordigheid zijns leidsmans, eenen brief van den landvoogd
overhandigen, hem berichtende dat het tot zijn welzijn

(1) Aangehaald werk, 2e deel.
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geschiedde, namelijk opdat hij eene betere opvoeding bekwame en op lateren dag
meer in staat zou wezen, naar het voorbeeld zijner voorouders, den koning te dienen;
dat het deswege zijner Majesteit behaagd had hem naar Spanje te doen brengen.
Chassey moest den graaf mede overtuigen dat hij niet kwam om hem aan te houden,
maar enkel om hem te vergezellen. Ook was hij belast den graaf aan te manen tot
het medenemen van twee kamerdienaars, twee pagen, eenen kok en eenen
rekenmeester. Hij moest mede zorg dragen dat de bestuurder er in toestond zijnen
meester te volgen, voor het minst tot in Spanje. Voor het overige moest hij de zaken
derwijze trachten te beschikken, dat, den tweeden dag zijner aankomst te Leuven,
de graaf zich op weg begave naar Antwerpen, alwaar hij, bij den graaf van Lodron,
moest afstappen. Van Antwerpen moest hij naar Vlissingen gebracht werden, alwaar
men voor zijne overtocht een schip in gereedheid bracht. Te Vlissingen moest Chassey
den graaf overleveren aan den persoon door den hertog van Alva aan te duiden. Van
het oogenblik dat het besluit des konings den grave bekend zou zijn gemaakt, moest
Chassey en zijne mannen hem dag en nacht bewaken; doch, zonder hem zulks te
laten merken.
Den 14n Februari 1568 kwam Chassey met zijne mannen te Leuven aan. Hij begaf
zich tot den graaf en deelde hem 's konings besluit mede. Men zal den pijnelijken
indruk gevoelen, welke deze tijding veroorzaakte op den dertienjarigen jongeling,
die van zijnen vader, zijne bloedverwanten, zijne vrienden en zijn vaderland ging
verwijderd worden. Dadelijk werd de rector der hoogeschool met de zaak bekend
gemaakt. Destijds stond aan het hoofd der Alma Mater de bekende Cunerus Petri,
doctor in de Godheid,
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plebaan van St Pieter, die, 't jaar daarna, tot bisschop van Leeuwaarden verheven
werd(1). Ofschoon de rector begreep dat het gevaarlijk was zich tegen een bevel des
konings te verzetten, bleef hij echter niet werkeloos. Hij riep den academieschen
raad bijeen en deze vergadering besloot alle mogelijke middelen in 't werk te stellen
om het dreigend onheil af te weren. Men benoemde een gezantschap belast zich op
staanden voet naar Brussel te begeven, ten einde bij den hertog van Alva protest aan
te teekenen, tegen de oplichting des graafs, als krenkende een van de dierbaarste
voorrechten der hoogeschool. Het gezantschap bestond uit meester Conrardus Sylvius,
notaris der hoogeschool, en doctor Carolus Goswinus, hoogleeraar in de geneeskunde.
De hertog was afwezig toen de afgevaardigden zich te zijnent vertoonden. Daar
zij belet waren hem te spreken, en de zaak geen uitstel toeliet, wendden zij zich tot
den bekenden Juan Vargas, ondervoorzitter van het Consejo de las alteraciones,
waaraan het volk de benaming van bloedraad gaf. Deze zoo onbeschofte als wreede
Spanjaard was met de zaak bekend. Hij ontving de leden met minachting en liet zich
vrij hevige verwijtingen tegen de hoogeschool ontvallen, die zoo vermetel was hare
goedkeuring aan een bevel des konings te weigeren. Toen de afgevaardigden den
moed hadden hem te laten verstaan dat de hoogeschool hare voorrechten niet zou
laten schenden, riep hij hen woedend toe: ‘Non curamus privilegios

(1) CUNERUS PETRI, geboren in het dorp Duivendyk, op 't eiland Schouwen, in Zeeland, te
Leuven tot doctoor in Godheid verheven den 12n november 1560, overleden te Keulen, den
15n februari 1580. Zie PAQUOT, Mémoires, 6o deel, bl. 262.
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vestros!’(1) (Wij geven niet om uwe voorrechten.) Dit antwoord, zoo barbaarsch van
vorm als van zin, deed den pijnlijksten indruk op de gezanten die zoo veel betrouwen
hadden in de voorrechten hunner instelling. Overtuigd dat eene poging bij den
landvoogd te hunnen nadeele kon uitvallen, keerden zij onverrichter zake terug.
Het bleef bij dit vertoog. De hoogeschool kon niet verder gaan, daar de hertog van
Alva haar dadelijk eenen akt van non-préjudice verleende en hij haar overigens van
het vertrouwen en de genegenheid des konings verzekerde. Dit stuk werd door den
notaris Sylvius aan het stedelijk bestuur, in zitting van 16 Maart, medegedeeld.
Toen de afgevaardigden zich te Brussel bevonden, hadden zij, ten paleize van den
hertog van Alva, eenen brief neêrgelegd in welken de klachten der hoogeschool
vervat waren. De landvoogd liet dit schrijven onbeantwoord tot na de wegvoering
des graafs. Slechts den 24n Februari richtte hij aan de hoogeschool eenen brief waarin
hij haar onder andere zegde: ‘Hetgeen wij gedaan hebben deden wij op uitdrukkelijk
bevel zijner Majesteit, die, in aanmerking van de goede diensten der voorouders en
andere overledene voorzaten van den heer graaf van Buren, hem zoo groote gunste
heeft willen bewijzen van hem in zijn hof te doen onderhouden, opdat hij met den
tijd bekwaam worde gelijke diensten te bewijzen aan zijnen vorst en aan dezes
landen’(2).

(1) Men weet dat de regelloosheid van dit antwoord tot spreekwoord is overgegaan.
(2) Ziehier deze brief:
‘Don Fernand Alvares de Toledo, duc d'Alve, etc, lieutenant gouverneur et Capne général
etc., etc.
‘Venerables tres chiers et tres bien amez, nous rescumes ces jours passes vos lettres du xiiijme
de ce mois, tendant affin que pour les considerations y contenues nous fussions contens que
le Conte de Buren que sa Maté fait mener en Espaignes, contimasse ses études encoires pour
quelque temps en vostre Université, pourquoy nous vous avons bien voulu advertir que ce
que nous en avons faict a ésté par ordonnance expresse de Sa Maté, qui. pour contemplation
des bons succes des ayeulx et aultres predecesseurs desfunctz du Sr Conte de Buren luy a
bien voulu tant de bien que de le faire nourrir en sa court, afin que avec le temps il se puist
faire ydoine pour rendre semblables services a Sa Maté et a ses pays. Et povez bien estre a
v(ot)re repoz que ce n'a esté pour avoir Sa Maté conceu de la dicte Université aucune opinion
mauvaise, mais au contraire que Sa Maté cognoist tres bíen le bon debvoir qu'elle a tousjours
faict et comme a telle la tousjours favorisé et en particulier soing de l'augmenter et deffendre
en quoy vous nous trouverez aussi toujours bien prestz. Venerables tres chiers et bien amez.
Dieu vous ait en sa garde. De Bruxelles, le xxiiij de fevrier 1567’.
(Geteekend:) ‘F. ALVAREZ D'ALVE’.
Het opschrift luidt: Venerables nostres chiers et bien amés les Recteur et autres de l'Université
de Louvaïn.
Zie Annuaire de l' Université catholique de Louvain, pour 1846, bl. 271.
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Komen wij tot den gang der gebeurtenis, te Leuven, terug.
Nadat de bestuurder van den graaf den rector der Hoogeschool met het besluit des
konings had bekend gemaakt, begaf hij zich ten huize van den pensionaris Jan Lievens,
ten einde te hooren of de stedelijke raad niets kon verrichten om de wegvoering zijns
jeugdigen meesters te voorkomen. Deze ambtenaar bevond zich voor het oogenblik
te Brussel. Toen Lievens, laat in den avond terugkwam, vernam hij de treurige tijding.
Ofschoon het stedelijk bestuur in de zaak eigenlijk niets te zien had, scheen het den
pensionaris toe dat het bij de pogingen der hoogeschool geen bloot toeschouwer kon
blijven. Hij begaf zich in allerhaast ten huize van den burgemeester Jan Baerts om
hem over de zaak te
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onderhouden. Daar hij hem niet thuis vond, ging hij den beruchten Elbert Leoninus,
hoogleeraar in de rechten, opzoeken(1), om hem raad te vragen. Ten huize dezes
geleerden ontwierp hij eenen brief welke, in name der stad, aan den hertog van Alva
zou gericht worden, den landvoogd verzoekende den graaf te Leuven te laten, indien
zulks met de bevelen des konings niet tegenstrijdig was. Middelerwijl waren de
burgemeester Baerts en de schepen Cornelius van Grave ten huize des hoogleeraars
aangekomen. De pensionaris gaf hun lezing van den ontworpen brief, welke dan ook
dadelijk in 't net gebracht naar Brussel gezonden werd.
De burgemeester, de schepen en de pensionaris begaven zich vervolgens naar het
huis van Sint-Truiden, en verzochten Chassey het wegvoeren des graafs te verdagen,
tot het stedelijk bestuur antwoord op den brief zou hebben ontvangen. Dit verzoek
werd niet ingewilligd. Chassey verklaarde nochtans aan onze wethouders dat hij den
nacht te voren een zijner schutters naar Brussel had gezonden, om te vragen wat hij
moest doen, mits de hoogeschool hem weder uitstel verzocht. Daar hij Zondag 15en
Februari geen tegenbevel ontving, besloot hij zich naar het eerste bevel te gedragen.
De pensionaris Lievens gaf den bestuurder des graafs lezing en inzage des briefs
welken, in name der stad, aan den hertog van Alva kwam gericht te

(1) ELBERTUS LEONINUS of DE LEEUW, geboren te Bommel, in Gelderland, doctor in de beide
rechten te Leuven in 1550, eerste hoogleeraar aldaar in 1560, raad van Gelderland, in 1581,
overleed te Arnheim in 1598. Zijne echtgenoote was Barbara de Haze, dochter Petri, van
Leuven. Zie FOPPENS, Bibliotheca Belgica, 1o deel, bl. 254.
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worden. Jonkheer von Wiltpergh, nam de gelegenheid te baat om de vergadering te
danken voor de pogingen door het gemeentebestuur, in het belang zijns meesters,
aangewend.
Slechts laat in den avond kwamen de afgevaardigden der hoogeschool terug. Zij
verklaarden dat de hertog van Alva hun had doen berichten dat de koning den graaf
naar Spanje deed brengen om hem te onderhouden, gelijk een vader zijn eigen zoon
onderhoudt, en dat er derhalve geen tegenzeggen te pas kwam. Daar het stedelijk
bestuur gevoelde dat de wegvoering des graafs niet te voorkomen was, deed het den
jongen prins een getuigschrift van goed gedrach afleveren, waarin, onder anderen
vermeld stond dat hij gedurende twee jaren te Leuven, ‘ten goede exemple’ had
gewoond.
Op Maandag, 16 Februari, tusschen 7 en 8 ure 's morgens, werd de graaf van Buren
uit Leuven gevoerd. Chassey en zijne mannen verlieten de stad langs de dusgenoemde
Burgpoort en trokken op Mechelen aan. Van Mechelen brachten zij den graaf naar
Antwerpen, alwaar hij eenige dagen vertoefde. Toen hij in de Scheldestad was
aangekomen, trok Jonkheer von Wiltpergh naar Brussel om van den hertog van Alva
afscheid te nemen, en mede om te weten hoe hij zich tijdens den overtocht moest
gedragen.
Den 18n Februari verhaalde de pensionaris Lievens aan den stedelijken raad de
wegvoering van den graaf van Buren. Deze ambtenaar verklaarde, in dezelfde zitting,
dat de graaf hem had belast, in zijnen naam ‘de heeren te bedancken om alle eere,
‘dienst ende reverentie die zij duerende syne residentie hem hadden bewezen, ende
zoo verre die voorschreve Grave den heeren of eenigen ingesetenen

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

117
van de stad Loven naermals eenigen dienst oft vriendschap doen mochte, dat hij hem
altijt gereet daertoe zal geven, biddende den heere hen te gesparen in zaligen
voerspoede.’
De raad toonde zich zeer gevoelig aan deze woorden en gaf zijnen dank te kennen
aan den burgemeester Baerts, den schepen van Grave en den pensionaris Lievens,
voor de pogingen welke zij gedaan hadden om den jongeling te Leuven te behouden.
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In dezelfde zitting besloot de raad den koning in name der stad, eenen brief te
richten om hem den graaf van Buren, op eene gansch bijzondere wijze, aan te
bevelen(1).
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(1) Ziehier de aanteekeningen van Jan Lievens over deze gebeurtenis, gelijk ze in 's mans Register
voorkomen:
't Vertreck vanden Grave van Buren vuyt Lovenen.
‘Opten XVen dach februari 1567, stilo Brabantiae, alzoo de Grave van Buren, van wegen
ons heeren des Coninckx, ontboden was zyner majesteyt overgesonden te wordden naer
Spaignien, en dat eenige gedeputeerde alhier bynnen Lovenen waren gecomen om hem ewech
te vueren, als Chassetz, eenen Spaensschen secretaris, en eenen Pipenpoy, van Bruessele,
met zekere archiers ende selve Grave met Wilbourg, zynen gouverneur, aen Janne Lievens,
ten selven dage, hadde gesonden om weten wes de stadt daerinne gedaen hadde, gemerct die
van de Universiteyt doctorem Goseum, metten Notaris, naer Bruessele hadden gesonden,
met brieven aen le ducq d'Alve, ende alzoo J. Lievens, ten selven dage, ierst van Bruessele
quam, vondt(1) hem van stonden aen nae den Borgemeestere Baerts en, hem nyet vyndende,
by Doctorem Elbertum, concipierende aldaer van gelycke brieven om aenden hertoch van
Alve te seynden, ten eynde de voorschreven Grave alnoch te Lovenen zoude mogen blyven,
alzoo hy den gedeputeerde voorschreven vercleert hadde, mair nochtans den bevelen ons
Heeren des Coninckx te willen obedieren alst zyner Majesteyt zoo belieffde, en naedien de
selve brieven, by den voorschreven Borgemeester en oick Cornelium van Grave, ten huyse
des voorschreven heeren Elberti, gesien zyn geweest, zyn by underlingen overdrage de selve
Borgemeester, Grave en J. Lievens voirtgegaen naeden voorschreven Grave van Buren, int
huys van Sint Truyden, en aldaer den voorschreven gedeputeerde versucht het vervueren oft
vertreck des voorschreven heeren des Graven te willen zoo lange vertrecken ter tyt toe de
stadt insgelycx antwoorde zoude hebben op de voorschreve brieven, die geseet wordde
gesonden te zyne, en des anderen daigs te verwachten antwoorde; wairop zy seyden expressen
last te hebben den selven Grave naer Antwerpen te vuren, om voirts, te scepe, naer Spaignen
te beschicken, daernae de Capitainen, metten scepenen waren wachtende, en dat zy insgelycx
eenen van heurlieden archiers, van des daigs te voren, inder nacht, daeromme voirder hadden
gescreven, mits 't versueck by die Universiteyt van gelycken gedaen, die mede nae Bruesselen
hadden gesonden, en mits dien zoo verre dien sondage, XV februarij, gheen bevel ter
contrarien van heurlieden voergaene en cregen, dat zy hen nae d'eerste zouden moeten
reguleren; van welcken voorschreven brieven vander stadt den gouverneur van den Grave,
jonckheer Henrick Wilbourg, visie en lecture gedaen wordde, die van des Graven en zyns
halven wegen der stadt zeer bedanckte van 'tgoet debvoir daerinne gedaen. Ende alzoo dien
avont de gedeputeerde van der Universiteyt spade wederomme waeren gecomen, en den
hertoch van Alven hem ter antwoorden hadde doen geven den Coninck den voorschreven
Grave ontboden te hebben, om hem te houden gelyck een vader zyn eygen kindt, en gheen
contradictie daerop te vallen, zulkx dat nae lange deliberatien nyet bevonden en wordde
geraden yet daertegen te seggen, wordde de selve Grave des maendaigs, 'smorgens, februarii
xvj, tusschen vij en viij uren, met zynen voorgenoemden gouverneur, nae heurlieden
voirgaende antwoorde van obedientie enz., ewech gevuert en zyn gereden naer Mechelen,
en voirts naer Antwerpen aldaer de voorschreve Grave zekere dagen is gebleven, ende die
voorschreve gouverneur van daer gekeert naer Bruesselen, by den hertoch voorschreven,
aldaer deselve diversche dagen is gebleven om affscheydt te nemen, en weten hoe hem metten
voorschreven heere den Grave te reguleren, alzoo gepresumeert wordde, hebbende de
gouverneur van te voren gelast des Graven en zynen oirloff van de stadt te willen nemen.
Certificatie voir den Grave van Buren en zynen Gouverneur.
‘Des Dysendaeghs heeft J. Lievens, in den name vander stadt, ten verzuecke Doctor Elbertus,
certificate van den leven en conversatie des voorschreven heeren 's Graven en zyns
Gouverneurs gescreven van dat de selve ij jaren te Lovene gewoont hadde, ten goeden
exemple enz., prout latius inder selver, die den Raidt van de stadt, des goensdaigs, gelast
heeft te zegelen en leveren, dwelck J. Lievens in handen Doctoris Elberti gedaen heeft.
Den adieu van den Grave van Buren.
‘Opten xviijen februari 1567 voorschreven, heeft Jan Lievens, by den rade vander stadt
verhaelt de geschiedenisse van den vertrecke des voorschreven heeren des Graven en zyns
gouverneurs subitelyk bygecomen, ende dat nyet myn de selve aen de heeren van de stadt
wel hadden willen oirloff nemen, mair alzoo 't selve nyet gevueghelyck en hadde connen
geschieden, dat zy J. Lievens hadden gebeden den selven oirloff van huerlieder wegen aen
de heeren te nemen, ende te bedancken van alle eere, dienst ende reverentie die zij duerende
heure residentie hen hadden bewesen, ende zoo verre die voorschreven Grave den heeren
oft eenigen ingesetenen vande stadt Lovenen namaels eenigen dienst oft vrientschap doen
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De 25n Februari liet de hertog van Alva den koning weten dat de graaf vertrokken
was. Vier

mochte, dat hy hem altyts gereet daertoe zal geven, biddende den heere hen te gesparen in
zaligen voerspoede, welke voirschreve salutatie danckelyck wordde affgenomen by den raide
voorschreven, met oick des de Borgemeester Grave en J. Lievens dairinne gedaen was.’
Brieven aenden Coninck, en mede te vermanen van den Grave voorschreven.
‘Ten selven dage es bij den rade geaccordeert aende Conincklijcker Majesteyt te schrijven
en mede de recommandatie te doene van den voorschreven Grave van Bueren van des
eenichssints zoude moegen dienen en de brieven, eer te seynden, de minute der stadt te
verthoonen, en bepeysen wes vander stadt wegen zoude moegen versocht worden.
Registre vander besoingneen Jans Lievens van Caudekerche aengaende zijnder officien
vanden Pensionarisschap der goeden stadt van Lovene. 1567, fol. 392-394.
Lettres servantes (sic) tant à la ville qu'à l' Université portant non-préjudice que le conte de
Buren soit mené hors de Louvain vers Espagne.
‘Des Saterdaigs martii xxviij 1568,... heeft de notaris Boschmans, ter ordinantie vander
Universiteyt enz. - De selve Notaris heeft J. Lievens oick laten copieren d'originale besegelde
brieven des hertogen van Alva, dienende tot non-prejudice vanden ewech vueren des Graven
van Buren vuyter Universiteyt en stadt Lovenen naer Spaignen, insgelycx geregistreert, libro
G. predicto, dairinne tselve gespacyt, zal wordden, de welcke originale brieven tsamen den
voarschreven Notaris, eodem die, zyn gerestitueert.’ Registre van Jan Lievens, fol. 398 verso.
(1) (1) , van wenden.
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dagen daarna, den 29n Februari, schreef hij den vorst een tweeden brief, waarin hij
hem. berichtte, dat de
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jongeling met de grootste voldoening der wereld was weggegaan. Naar zijn verklaren
had de graaf hem doen danken voor de gunst welke de koning hem kwam te toonen,
met hem naar Spanje te roepen. Te Antwerpen had de graaf van Lodron den
Leuvenschen student feestelijk onthaald. Bij zijne aankomst te Middelburg moest
hij overgeleverd worden aan den protonotaris don Pedro de Castillo. Hij was alleenlijk
vergezeld van zijnen bestuurder, van twee pagen en van eenen dienaar. De hertog
van Alva gaf den koning den raad den graaf aan het hof te doen komen, zijnen
bestuurder en zijne dienaren door te zenden, en hem andere dienaars te bezorgen(1).
De koning had geen ander oogmerk dan van den Nederlandschen jongeling eenen
Spanjaard te maken.
Den 1en Maart schreef de hertog van Alva zijnen vorst eenen derden brief over de
zaak. In dezen brief verklaarde hij andermaal dat het hem toescheen dat de koning
den graat in het hof moest doen wonen, en hem met welwillendheid moest doen
behandelen, opdat de Nederlanders (want de oplichting had door geheel het land
groote opspraak gemaakt) nooit zouden kunnen beweren dat Spanje hem tot gevang
verstrekte. Hij gaf den vorst opnieuw den raad den jongeling uitsluitelijk Spaansche
dienaars te bezorgen(2).
Den 12n April ontving de hertog uit Madrid antwoord van den koning. In dit
schrijven schonk de vorst zijne goedkeuring aan de maatregelen welke door den
landvoogd genomen waren geworden tot de reis des graafs. Hij liet hem tevens weten
dat

(1) M. GACHARD, Correspondance de Philippe II, 2e deel, bl. 13.
(2) Zelfde werk, 2e deel, bl. 14.
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de jonge edelman zijne studiën aan de hoogeschool van Alcala zou voortzetten, en
dat hij geenszins als gevangene zou behandeld worden(1).
Op 21 April schreef de koning uit Madrid, aan Alva, een tweeden brief, waarin
hij hem meldde dat don Pedro de Castille den Graaf de missive had medegedeeld
welke hij van zijnen vorst had ontvangen, en dat de jongeling zich erover voldaan
had getoond. De koning belastte den hertog zorg te dragen opdat het inkomen van
5,000 ducaten, 't welk den graaf genoot, voortaan te Madrid mocht betaald worden(2).
Philips volgde den raad hem door den hertog van Alva gegeven: hij deed den graaf
van Buren, bij zijne aankomst in Spanje aan zijn hot komen. In Juli 1568 schreef de
jongeling uit Madrid, een zeer vriendelijken brief aan zijnen oud leermeester Cornelius
Valerius, te Leuven, waarin hij verklaarde dat hij aan het hof met genegenheid
behandeld werd(3).

(1) GACHARD, Correspondance de Philippe II, 2e deel, bl. 21.
(2) Zelfde werk, 2e deel, bl. 21.
(3) Ziehier dezen brief gelijk hij door Valerius Andreas uitgegeven is geworden:
‘Cum nuper, Tanto itinere emenso, salvus et in columis Madritum usque, Deo duce,
pervenissem, facere equidem non potui, qui te, vir integerrime, certiorem facerem, Regiam
mihi Majestatem ac totam fere Aulam esse congratulatam, atque illico, ut in inapto studiorum
meorum cursu persisterem, libere et ultro etiam concessisse. Qua de re vix credas, quanta
sim laetitia perfusus. Dabo equidem operam, set rudis ilia Minerva, quum fidei tuoe commissus
salutare primum a limine caeperam, ad frugem aliquam, si non maturam perveniat. Quod
licet te institutore (ut tamen omnibus votis ex optaram) fieri non potuerit, tamen meum in te
animum ac debitam observantiam tibi in dubium venire nolim, cum nihil prius aut antiquius
umquam habuerim, quam operam tibi meam quovís etiam loco et tempore praestare. Vale,
vir qat. meq. ut facts. ama. Madriti ad nonum kalendas augusti M.D.LXVIIJ.
PHILIPPUS G. NASSOVIUS, comes Buranus.
Valerius Andreas, Fasti academici, p. 365.
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Ofschoon de Prins van Oranje geen vertrouwen in Philips II mocht hebben, kon hij
echter zulke oplichting van zijn dertienjarig zoontje niet verwachten. Zoo iets was
zonder voorbeeld in de jaarboeken der Leuvensche hoogeschool. Diep trof hem dan
ook de tijding dat zijn eerstgeboren zich in de macht van zijnen doodvijand bevond.
Hij aanzag de ontrooving als eene geweldenarij tegen alle geestelijke en wereldlijke
wetten aandruischend. Dadelijk bracht hij er klacht tegen in, zich beroepende op de
vrijheden en voorrechten der hoogeschool, welke hij door den koning met den voet
zag treden. Hij herhaalde zijne klacht in zijne waarschuwing aan den procureur
generaal Jan du Bois, gedagteekend uit Dillenburg, den derden Mei 1568, alsmede
in zijne vertoogen aan den keizer en aan de keurvorsten van het Duitsche rijk. Doch,
gelijk men zal begrijpen, bleven zij zonder gevolg. In eenen brief aan keizer
Maximiliaan II, van 12 Augusti 1568, schreef de Prins van Oranje het volgende: ‘De
Hertog van Alva, om nog meer zijne vijandelijkheid en zijne onbillijkheid te toonen,
heeft niet geaarzeld onlangs mijn eigen zoon, den Graaf van Buren, te Leuven, op
te lichten, alwaar hij ter studie was, opdat hij bij lateren dag den koning des te beter
zou kunnen dienen, en hem, ofschoon onplichtig, als gevangene weggevoerd, met
inzicht mij hierdoor de handen zoodanig te binden, dat ik geen middel meer zou
bezitten om aan zijn dwanggebied te wederstaan’(1). Het

(1) ‘... comme aussi icelluy duc d'Alve, pour demontrer tant plus son ennemitié et illicités, n'a
espargné mon propre filz, le conte de Bure, lui ayant dernièrement osté de Louvain, où il
estoit mis a l'estude, pour d'aultant mieulx estre seryy de luy sadicte Majesté a l'advenir et
ainsi l'amené prisonnier, sans faulte a telle intention qu'il me pense lier mes mains de telle
sorte, afin que je n'auray moyen de lui faire empechement en son regne tyrannique: ...’ Brief
van 12 Augusti 1568; medegedeeld door M. GACHARD, Correspondance de Guilleume le
Taciturne, Prince d'Oranje, 3e deel, bl. 13.
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blijkt uit de aangehaalde plaats, dat de Prins van Oranje, den 21n Augusti nog niet
wist dat zijn zoon op bevel des konings was heengevoerd geworden.
Bij lateren dag vernieuwde Willem de Zwijger meer dan eens zijne klachten over
de zaak. In zijne Verantwoording, welke, twaalf jaren na het voorval, het licht zag,
zegde hij het volgende: ‘Wij en sijn soo vervremt van natueren niet, dat wij niet een
vaderlijck herte en genegentheyt in ons en souden gevoelen: noch soo wys ende
voorzichtigh dat ons niet menighmael een klagelijck verlangen na onsen soone, door
lange afwesende, in onsen gemoeden soude te vooren kommen’(1). Toen hij er over
sprak aan de afgevaardigden die Don Juan van Oostenrijk hem, in 1577, te
Geertrudenberg, had gezonden, kreeg hij tot antwoord: ‘....'t selve geschied te zijn
uyt vaderlijke liefde dewelke zijne majesteyt tot hem en zynen zone voordragende,
om hem te preserveren van alle inconvenienten’:(2)
Don Juan had zich echter de zaak eenigzins aangetrokken. Toen hij den 26n
September 1577, te Namen, de afgevaarden der algemeene Staten ontving, zegde hij
hun onder anderen dat, in geval hij in 't land van Luxemburg kon blijven tot den ‘tijd
d'lant van anderen Gouverneure zoude verzien we-

(1) Apologie ofte verantwoerdinghe des doerluchtigen ende hooghgheborenen voirst ende heeren
Wilhelmus, prinse van Orangien, enz. Leyden, bij C. Silvius, 1581, in-4o.
(2) BOR, 1e deel, bl. 818.
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sen..... soo vele aen der Conincklycker Majesteyt zoude doen, dat die grave van
Buren, bynnen twee maenden, alhier zoude worden gelevert ter conservatien van des
lants privilegien en zonderlinge van de Stadt ende Universiteyt Loven, doer
d'vuytvueren vuyt den zelver Universiteyt zouden moegen geleseert zyn geweest’(1).
De graaf van Buren was en bleef een slachtoffer van heerschzucht en moedwil.
Nimmer mocht hij zijn vader terugzien. Na eenigen tijd in het hof verbleven te zijn,
werd hij naar de hoogeschool van Alcala de Henares gezonden, om er zijne studiën
voort te zetten. Steeds werd hij er als een gevangene bewaakt en zonder de
toestemming van hen die belast waren hem gade te slaan, mocht niemand hem
naderen. Van ouders, vrienden en vaderland verwijderd, zocht hij troost en afleiding
in het beoefenen der letteren. Hij was zeer bedreven in de oude talen en sprak het
latijn met eene groote vaardigheid(2). Volgens het verlangen van den Hertog van Alva
had zijn bestuurder, Jonkheer Hendrik von Wiltpergh, hem in Spanje vergezeld. Deze
Sakser, die tot de katholieke Kerk behoorde, noemt Morillon ‘een wijs man, zeer
bemint van zijnen meester’. Eenige maanden na zijne aankomst in Spanje had bij
het ongeluk zijne vrouw te zien sterven. Hij wist de genegenheid van Philips II in
zoo hooge mate te verdienen, dat de Spaansche vorst hem tot edelman van het hof
verhief. Hij verliet zijn jeugdigen meester om in dienst dezes verdrukkers

(1) Register van Jan Lievens, anno 1577, fol. 238.
(2) DELA PISE.
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te treden.(1) Robert de Moens was de man die den graaf van Buren, gedurende zijne
opsluiting, de meeste blijken van trouw gaf en hem de beste diensten bewees. Te
Leuven was hij zijn kamerdienaar geweest; vervolgens was hij zijn secretaris en
eindelijk zijn hofmeester geworden.
In 1595 besloot de koning den graaf van Buren naar zijn geboorteland te laten
terugkeeren. Het was de Moens die den prins, den 13n Augusti 1595, op het slot van
Arevalo, deze blijde tijding bracht. Uit dankbaarheid schonk hij zijnen hofmeester
de heerlijkheid van Zeelhem, bij Diest. In het diploom dezer gift, gedagteekend uit
Brussel, den 12n April 1597, leert men hoezeer de prins zijne vrijverklaring had
verlangd, en hoe aangenaam zij hem was(2). De Nederlandsche edelman was, in
gezelschap van den aartshertog Albert, te Brussel aangekomen, den 11n Februari
1596. Over de zeven en twintig jaren had men hem in Spanje gehouden.
De Graaf van Buren huwde, in 1606, Eleonora van Bourbon, zuster van den Prins
van Condé. Hij was ridder der orde van het gulden Vlies en raad van State der
aartshertogen Albrecht en Isabella, die hem tot verschillende zendingen en andere
staatsaangelegenheden gebruikten. Philips Willem van Oranje, graaf van Buren,
ontsliep te Brussel den 20n Februari 1618, zonder kinderen achter te laten. Zijn
stoffelijk overschot werd in het koor der kerk van Sint Sulpitius, te Diest, begraven.

(1) Bulletin de la commission royale d'histoire, 2e série, T. I, p. 143.
(2) JOS. HABETS, De heeren van Zeelhem, bij Diest, opgenomen in de Dietsche Warande,
VIIIedeel, bl. 556.
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De aanteekeningen over de oplichting des graafs van Buren, welke wij in de archieven
van Leuven terugvonden, en welke wij komen mede te deelen, werpen een nieuw
licht op verschillende punten dezer gebeurtenis. Men leert er uit dat de jongeling uit
Leuven werd gevoerd den 16n Februari 1568, een datum waarover vroeger twijfel
bestond; men ziet er mede uit, dat hij geenszins op bevel van den hertog van Alva,
gelijk men het in onze dagen nog heeft beweerd, maar op bevel van Philips II werd
heengevoerd. Belangrijk vooral zijn de bijzonderheden welke men in deze
aanteekeningen ontwaard over het waardig gedrag der hoogeschool in deze zaak.
Ofschoon het bevel van den koning uitging, had zij echter den moed er zich tegen
te verzetten. Zij liet geene middelen onbeproefd om de oplichting van haren leerling
te beletten en hare wetten en voorrechten door het oppergezag te doen eerbiedigen.
Voorzeker hadden hare pogingen eene betere uitkomst verdiend.
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Vondel en de Turken1)
door Gustaaf Segers.
ZIJN ware naam was Georg Castriota. Zijn vader, Jan Castriota, een kleine Grieksche
prins, die schatplichtig was aan Sultan Murad, had zijne vier zonen als gijzelaars in
de handen van zijnen leenheer gesteld. De drie oudsten stierven vroegtijdig, en Georg,
alleen gebleven, won, door zijne zeldzame geestesgaven en zijn schoon gelaat, de
vriendschap van den Turkschen vorst, die hem in den Muzulmanschen godsdienst
deed onderwijzen. Hij dwong hem echter den naam en den titel Iskender-Bei aan te
nemen. Dank aan zijne kracht en zijnen moed was hij op achttienjarigen ouderdom
de geduchtste krijgsman van het leger. Sultan Murad, bij wien Castrioto gedurig in
gunst klom, gaf hem het bestuur over een Sandjak. Maar, bij den dood van Jan
Castriota, weigerde Sultan Murad aan Iskender-Bei het prinsdom Emathie te schenken,
waar zijn vader geregeerd had. Hij stelde er eenen gouverneur aan, en zond den prins
naar den oorlog. Iskender-Bei, gegriefd door deze onrechtvaardigheid, wachtte slechts
het gunstig oogenblik af, om zich te wreken. Georg verliet dan ook het leger, wanneer
de Ottomanen, in de omstreken van Nyssa, door Hunyades verslagen werden. Door
geweld had hij den Reis-Effendi een bevel ontrukt, waardoor den Gouverneur van
Ak-Hyssar werd opgedragen het oppergezag aan Iskender-Bei af te staan. Hij was
alsdan negen en twintig jaren oud. Voorzien

1) Zie Dietsche Warande, blz. 66.
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van dezen ferman, doodt hij den minister, welke meende het leven te redden, terwijl
hij dezen akt teekende. Skanderbeg gelukt er in te ontsnappen en doet de sleutels
van Ak-Hyssar (Croia) leveren. Gedurende den nacht brengt hij er zeshonderd
krijgslieden in, en verwurgt het garnizoen, dat in den slaap lag gedompeld.
Na in zijne stoute list volkomen geslaagd te zijn, roept Ismaël-Bei zijne verwanten
ter hulp, welke verscheiden steden in Epiros bezaten, en beraadslaagt met hen over
de middelen om het Ottomaansche juk af te schudden. De vestingen Petrella, Petralba
(Arnaoud-Belgraden en Stelusia of Stallasia, erkennen den nieuwen meester van
Epiros, die zich weldra in het bezit van bijna gansch het erfgoed zijns vaders bevindt.
De Christen prinsen der omliggende landen voegen zich bij Iskender-Bei, dien zij
tot hunnen hoofdman kiezen. Zij plaatsen hem aan het hoofd van een leger van vijftig
duizend man, waarmede hij Ali-Pacha geheel verslaat, die veertig duizend man onder
zijne bevelen had(1).
Men zal thans begrijpen hoezeer deze onversaagde held Vondel's geestdrift moest
opwekken, die niet ophield den overmoed der Turken te tarten, en hun verliezen op
verliezen deed ondergaan. Sultan Murad dwong hem het beleg van Croià op te breken,
nadat hij te vergeefs gepoogd had hem om te koopen.
De Sultan bood hem vrede en vriendschap aan: hij wilde hem in het bezit der
landen stellen, welker volkeren tot opstand waren gekomen, op voorwaarde dat hij
de suzereiniteit des Sultans zou erkennen: Scanderbeg weigerde fier, zoodat Murad
gedwongen

(1) JOUANNIN. La Turquie, 65-66.
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was naar Andrinopel op te trekken. ‘Dezen jongen vorst (S.) komt al de roem van
dezen veldtocht toe, waarin hij gedurig oude, uitgeharde legerbenden versloeg, en
die tienmaal sterker in getal waren dan de zijne’.(1)
Het was echter Scanderbeg niet mogelijk de vorderingen der Turken de stuiten.
Mahomet II, zoon en opvolger van Sultan Murad, nam in 1453 bezit van
Konstantinopel.
De belegering dezer stad is, gelijk men weet, eene der beroemdste uit de
krijgsgeschiedenis. Met hare inneming nam het Oostersche Rijk een einde; en begint
men gewoonlijk de nieuwe geschiedenis. De vestiging van het Islamismus in de oude
stad van Konstantijn den Groote was voor Europa een feit van het hoogste gewicht.
De Turken hadden niet opgehouden hunne macht, zoowel als hun geloof, door het
zwaard uit te breiden. Thans had Mahomet, hun zevende Sultan, die evenzeer door
zijne wreedheid als krijgskundige talenten bekend is, vasten voet in ons werelddeel
gezet. Dat de drang naar het Westen zich weldra heviger zou doen gevoelen, kon
niemand betwijfelen. De herinnering aan deze inneming stond in Vondels geest met
een zwart stip aangeteekend. De stad van Konstantijn, waar het kruis voor eeuwen
over het Heidendom had gezegevierd, bevond zich in de handen van de bitterste
vijanden van het Christendom.

(1) JOUANNIN. La Turquie. In de uitgaaf van Van Lennep, ook in de herziene en bijgewerkte
uitgaaf door J.-H.-W. Unger leest men, dat Sultan Amurat (Murad) in 1450 vóór Croià
overleed. Jouannin zegt, dat M. in 1450 op een eiland bij Andrinopel stierf. 67. SCHLOSSER
(Band 7, bl. 262) zegt: ‘Hij verbleef eenigen tiji op een met al de pracht van het landelijk en
steedsche leven versierde eiland in de Maritza, bij Andrinopel, waar hem in Feb. 1451, in
zijn 49 levensjaar de beroerte trof.’
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Waarlijk, men begrijpt, dat Vondels hart moest bloeden, telkenmale hij aan dit feit
dacht. Hij had de bekeering van den grooten Romeinschen keizer met wegsleepende
geestdrift bezongen. Thans prijkte de halve maan boven die trotsche muren. De
hoofdkerk, door keizer Justinianus gebouwd, en aan Aja-Sofia, of de goddelijke
wijsheid toegewijd, werd de hoofdmoskee van de eeredienst des valschen profeten.
Al de Christenen werden uit de stad verdreven, om voor de Turksche bevolking plaats
te maken, en men moest verwachten, dat van lieverlede ontelbare, van roof levende
horden uit Azie naar Europa zouden afzakken. Men ziet dan ook Vondels angst en
verontwaardiging in het verhaal der belegering en inneming van Konstantinopel
doorstralen. Dit fragment heb ik reeds aan de Koninklijke Vlaamsche Academie
doen kennen. Ik kom er hier echter op terug, niet het minst omdat zijne letterkundige
waarde zoo groot is. Zwier, afgepastheid, welluidendheid kenmerken het in de hoogste
mate.
De stoutheid der voordracht en de schilderachtigheid der voorstelling worden
zelden geëvenaard, terwijl het als een model van echt Nederlandschen, gespierden
zinnenbouw mag gelden. Het legt andermaal getuigenis af van des dichters zeldzame
beheersching der stof:
Wat was 't een droeve dagh, een dagh, beschreienswaert,
Toen 't heir van Ottoman, verwoet, te voet, te paert,
Te water en te lant, Byzantium quam vloecken,
Bestormen storm op storm, en dreef uit zeven hoecken
Zijne elefanten op den muur en torens aen,(1)

(1) ‘In het begin van April 1453 verscheen Mahomet II met een leger vóór Konstantinopel, dat
men op 250,000 man schat. Den 15 derzelfde maand vertoonde zich de Turksche vloot, 420
vaartuigen sterk, van verschillende grootte, in de zuidelijke monding van den Bosforus. De
gefallen 5 en 7 waren bij de Ottomannen heilig, naar het verset des Korans: ‘God heeft den
5den en den 7den gezegend.’ JOUANNIN en VAN GAVER.
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Met al zijne heirkracht, trots op haere halve maen,
Om 't moederlicht, de zon der weerelt, uit te doven.
Hoe stont die groote stadt, als Etnaes barrenoven,
In roock, en smoock, en vier, en vlam van overal,
Daer 't blixemde op den muur, en donderde op de wal.
De toren van Roman,(1) geschockt door zulck een' donder,
Komt endtlyck met gedruisch, dat d'aerde dreunt, van onder,
Neerploffen, dempt de graft met muur en puin en steen,
En roept den vyant, daer het gaept, om derwaert heen,
Als over eene brugh, gebout van steen en stucken,
Ter muurbreucke in, en voort recht stewaert in te rucken.
Achthondert ridders van 't Latijnsche en Griexe bloet,(2)
Alle even rustigh, en alle even trots van moedt,
Den doodt om Godt getroost, zich in de muurbreuck zetten,
En juichen op den klanck van trommels en trompetten,
Op 't onweêr van kortou en gruwzaem donderkruit.
Zoo vint zich Mahomet bedrogen, en gestuit.
Terstont gebiet hy, om het hart des volx te nijpen,
Langs nog een anderen kant de muuren aen te grijpen.
Hy bouwt een storrembrugh van tonnen op den stroom,(3)
En geeft de benden aen den stroomkant vrijen toom(4)
Te stormen, om met een op Pera toe te zetten.
Nu kan Godts ridderschap deze inbreuck niet beletten.
Daer Paleologus, en helt Justiniaen,(5)
Zoo onvertzaeght in 't spits, gelyck twee leeuwen, staen,

(1) De strijd was vreeselijk. Aan de poort des heiligen Romanus stond de Keizer zelf, nevens
hem Guistiani met 300 uitgelezen Genueezen en Don Francesco van Tolledo./rs (SCHLOSSER)
(2) Het waren meest Venetianen en Genueezen, onder Gabriël Trevisano en Mainotto, aldus
Latijnen, die de haven verdedigden.’
(3) Sultan Mahomet, meester der haven, bouwde eene brug van tonnen, bij middel van ijzeren
krammen aan elkander gehecht, en met sterke planken gevloerd. (JOUANNIN en VAN GAVER)
(4) De Sultan deed alles voor eenen algemeenen aanval te water en te land voorbereiden. Hij
beloofde het leger al den buit, en behield voor zich slechts den grond en de openbare
gebouwen. (JOUANNIN en VAN GAVER).
(5) De Genuees Jan Guistiani bewees, bij de verdediging der stad, zulke wezenlijke diensten,
dat de Keizer hem het opperbevel opdroeg. De Sultan trachtte hem in het geheim verraad te
doen plegen, doch Guistiani weigerde fier. ‘Wat zou ik niet geven,’ zegde Mahomet, om
zulk eenen man aan mij te verbinden! (JOUANNIN en VAN GAVER).
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Die Mahomets gebroet met opgespalckte blicken
Aengrimrnen overdwers, en met hun klaeu verschricken,
Tot dat Justiniaen, gewont, zijn wacht verlaet,(1)
Om 't bloet te stulpen, schoon de keizer het ontraet.
Hier door begint de moedt der ridderschap te daelen.
Dus berst d'erfvyant in, gelijck een springvloet paelen
Noch dijck, noch paelwerck schroomt, en bruischt in 't lang en bree
En zet al 't platte lant alom in bare zee...
De leste Konstanten geeft midden in dien drang,
En onbekent den geest.(2) Het woeden gaet zijn' gang.
Konstantinopel schijnt een treurtooneel vol plaegen.
Na eene belegeringe, een storm van vijftigh dagen
Wortze overweldight, juist op 't hooge pinxterfeest.(3)
Dat leert verlochenen, hoe Godt de Heilge Geest
Al teffens voortstraelt uit den Vader en den Zoone.
Nu leght de Keizer met zijn purper, staf en kroone,
Gewentelt in het bloet, getrapt in bloedigh stof.
Men ziet geen kercken aen, noch kloosters, koor, noch hof,
Gewijt, noch ongewijt.(4) Dat schenden, dat schoffeeren
Ontvonckt de wanhoop, die zich ijdel wil verweeren.
De Bosforus verheft zijn kil, en bruischt in zee,
En roockt van schuimend bloet. Zoo huilt van hartewee
Een vrou in barensnoot, als deze stadt in rouwe.
Zy roept: dat niemant trots 't geluck te veel betrouwe.

(1) Dit feit, waarover V. ras heenschuift, strekt niet tot eer aan Guistiani...... ‘Bij den laatsten
storm verliet hij, als hij gevaarlijk gewond was, plotseling de aangeduide plaats, ontvluchtte
de stad, en vergemakkelijkte aldus aan de Turken het indringen in dezelve. (SCHLOSSER).
(2) Constantijn streed te paard, moedigde de zijnen aan, maar, wanneer hij den ondergang van
het vaderland zag, riep hij uit: ‘Is er dan geen enkele Christen, om mij het hoofd af te houwen?
Hij wierp zich in den strijd, en viel, met wonden overdekt. (CANTU) Hist. Universelle 12e
deel, bl. 92.
(3) Hier over zijn alle schrijvers het niet eens:
La prise de Constantinople eut lieu le 29 mai 1453, le mardi après le dimanche de la Trinité,
et pas le mardi après la Pentecôte. ‘LEBEAU, Histoire du Bas-Empire.’
(4) Gansch eene bevolking, welker rangen onder elkaar vermengd, en door de algemeene slavernij
gelijk waren gemaakt, vervulde de lucht met haar geschreeuw; rijken, armen, maagden,
matrozen, kloosterzusters, priesters, ten getalle van meer dan zestig duizend, werden op
Turksche schepen gesleept, verkocht en aan de onmenschelijkheid der barbaren overgeleverd.’
(CANTU)
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Een stadt, die duizent jaer, en hondert, en noch meer
Na haeren oorsprong stont, en Rome tarte in eer,
Gelijck een grenspylaer van Asie en Europa,
Valt nu de wraeck ten buit, en jammert zonder hoope.
Men steeckt het keizers hooft op eene speer ten spot,
Oock 't kruisbeelt, met geschrey: dit is des Christens Godt.(1)
De keizerin wort, met den zoone en dochter t'zaemen,
Bij 't haer in 't hofbancket gesleept, en zonder schaemen
Geschonden, in 't gezicht van bloethont Mahomet,
Daarna gesabelt op 't gejuich van 't moortbancket.(2)
Men viert het overschot der stede in slavernye.
Aldus verzonck in bloet dees grijze heerschappye,
Daer d'oude wijsheit van de Griecken schipbreuck lijdt.
Het is vergeefs gestreên, als Godt u tegenstrijt.

(1) Het hoofd van den heldhaftigen Keizer, wiens ongeluk roemrijker was dan de overwinningen
van velen zijner voorgangers, werd aan de zuil van porfier opgehangen, welke door den
eersten Konstantijn ter eere zijner moeder Helena was opgericht. (CANTU)
(2) Het is mij onmogelijk geweest te vinden waar Vondel deze bijzonderheid gehaald heeft.
Cantu, Jouannin, Michaud, Schlosser, Weber spreken niet over deze misdaden. Volgens
Lebeau zou er zelfs te Constantinopel geene Grieksche keizerin geleefd hebben. ‘On a débité
des légendes sur l'impératrice... Mais Constantin était veuf aux moment de la prise de
Constantinople... La fille du roi de Georgie ou d'Arménie qui lui avait été fiancée, ne quitta
pas la cour de son père; le mariage de cette princesse avec Constantin ne fut jamais accompli.’
(Wordt voortgezet.)
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De Gebroeders Juliaan en Albrecht de Vriendt.(1)
door Pol de Mont.
(Met platen).
I.
IK wíl beginnen met een anekdoot.
In een groote stad, waar zeer veel dagbladen verschijnen en er - bijgevolg - geen
mangel is aan lieden, die, onder den mooiklinkenden naam van ‘critique d'art’, met
een pennetrek en een handvol woorden als ‘goed’ of ‘slecht’ ijken, wat een kunstenaar
soms weken en maanden zwoegen kostte; in zulk 'n stad dus, laten we zeggen, Brussel,
leefden er eens, - 't is nog niet zoo heel lang geleden - twee kunstschilders, die met
elkaar niet veel meer gemeen hadden dan - de diametraal-tegenovergestelde manier,
waarop ces messieurs de la critique ze behandelden. Wij moeten wel aannemen, dat
een van onze beide artiesten zich als een overtuigd en bewezen broddelaar, de andere
daarentegen als een onfeilbaar meester had doen kennen; want zie nu! nooit stelde
de eerstbedoelde eenig nieuw werk ten toon, of het luidde, met werkelijk roerende
eenparigheid uit den mond van al de beoor-

(1) Met toestemming van den schrijver gedrukt in de spelling van het Groot Woordenboek der
Nederlandsche Taal. - De Opstelraad.
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Juliaan de Vriendt.
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deelaars tegelijk: ‘Foei, wat 'n maakwerk! Oei-oei, wat 'n ouderwetsch ding! Goeie
emel, hoe akademisch!’ terwijl toch diezelfde alwetenden, ‘la bouche en coeur’ en
de netjes geganteerde hand op het hart, het vóor elken nieuwen arbeid van dien andere
in koor uitjubelden: ‘As je blieft, he! Wat 'n kranig stuk werk! En hoe karaktervol!
En hoe breed gedaan! En hoe waar gezien! En hoe nieuw! Gevonden, jongens,
gevonden!’
Ja maar, nu wilde het toeval - er zijn zoo van die toevallen, zelfs in 'n groote stad,
waar vele dagbladen verschijnen en er bijgevolg geen gebrek is aan lieden, die..., de
lezer kent het liedje! - dat, 'n mooie ochtend, de man van het afschuwelijk maak- en
knoeiwerk een pas voltooid drietal karakterkoppen in waterverf, niet, als altijd te
voren, met zijn heelen van voluit, maar met z'n initialen alleen onderteekende.
Verbeeld je, lezer, dat die initialen, zonder veel aandacht bekeken, erg veel weg
hadden van die... van den algemeen gevierden kameraad.
Waren nu de alwetende heeren van de kritiek dien morgen niet goed uitgeslapen
oftewel hadden zij den noodigen tijd niet gevonden, om het tentoongestelde werk
lang en nauwkeurig genoeg te bekijken?
Om kort te gaan - verscheidene van de heeren liepen er in! Zij verklaarden het
werk van den onbeduidenden knoeier voor dat van den algemeen gevierde, en - even
als vroeger vóor elk schilderij van dezen - jubelden zij 't uit, ‘la bouche en coeur’ en
de net geganteerde hand op het hart: ‘Als je blieft, hoe mooi! Hoe kranig! Hoe vol
karakter!’ En zóo stond het ook - éen dagje later - zwart op wit te lezen in de groote of kleine
papieren, welke de heeren gelast waren, dagelijks met hun geleerde bespiegelingen
vol te schrijven.
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Als ik u nu eens zegde, lezer, dat deze anekdoot geen anekdoot, maar veel meer een
authentiek voorval is uit het leven van den jongste van de beide artiesten, die ik mij
voorstel in deze schets te behandelen?
Het voorval is, inderdaad, teekenend; beter dan alle redeneering doet het, op
werkelijk kenschetsende wijs, de zeer gespannen verhouding kennen, waarin twee
artiesten van onbetwistbare verdienste jaren lang tot de kritiek van hun eigen vaderland
gestaan hebben.

II.
Met opzet schrijf ik: van hun eigen vaderland.
Terwijl de recensenten van Chronique, Gazette, Étoile belge en overigens van de
meeste andere Belgisch-Fransche bladen met zooveel eensgezindheid alsof het op
'n ordewoord gebeurde, zelfs hun allerdegelijkste taferreelen óf doodzwegen óf voor
broddelwerk uitmaakten, spaarde hun het buitenland - ik zeg: Engeland, Duitschland,
Frankrijk zelfs,- noch lof noch eerbewijzen. Zoo zijn mij van Chesneau, Blanc,
Séailles en anderen, - toch wel mannen, van wie het oordeel tegen dat van de
Belgisch-Fransche beoordeelaars kan opwegen - min of meer uitvoerige en diepgaande
studies bekend, geschreven in een tijd, toen, hier te Brussel, Leclercq, Lemonnier en
anderen, zich niet éens verwaardigden hen te - noemen.
De redenen van deze jarenlange miskenning - ik meen niet, dat het woord in het
onderhavige geval misplaatst is! - zijn vooral twee: de eerste werd reeds onbewimpeld
opgegeven door E.L. de Taye, waarbij op bl. 627 van zijn werk Les Artistes belges
contemporains spreekt van ‘les nombreux ennemis que (leur) ont valu (leurs) victoires,
(leurs) succès, (leurs) dignités et (leurs) travaux. ‘Want
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- wát men ook zegge - zij hádden succes, de gebroeders de Vriendt! Zij hádden 't,
en - waarachtig - niet uitsluitend en alleen in den vreemde, maar ook bij een ander
gedeelte van de pers en 't publiek in hun eigen land: bij de Vlaamsche pers, namelijk,
en bij de onbevooroordeelde kunstvrienden in 't algemeen. Waar zoovelen er over
jammerden, dat men hun schilderijen niet begeerde, vonden zij milde koopers voor
haast al wat zij tentoonstelden. Reeds in 1866, dus pas een drie à vier jaar na hun
allereerste optreden, sluit de voornaamste van alle toenmalige schilderijenhandelaars
van Brussel, de beroemd gebleven van der Donck, met Albrecht de Vriendt een
kontrakt, waarbij deze zich verbindt, hem verscheidene jaren lang al zijn werken af
te slaan. Ook genoten beiden al heel vroeg, rond 1870, meen ik, de gevaarlijke eer,
een van hun schilderijen voor een openbare verzameling aangekocht te zien. Te
vroeg, zou ik bijna zeggen, en zeker zullen de artiesten de eersten zijn om de
gegrondheid van mijn opmerking te erkennen: immers, noch Albrecht's Jakoba van
Beieren de genade van Filips den Goede afsmeekende voor haar gemaal, Frank van
Borselen, in 1871 voor 't muzeum van Luik -, noch zijn Bosschaart van Avesnes in
den ban geslagen, in 1875 voor dat van Brussel aangekocht, behooren tot zijn
voortreffelijkste scheppingen.
Ik hoef zeker wel niet uitdrukkelijk te zeggen, dat ik den stoffelijken bijval, mijn
artiesten te beurt gevallen, volstrekt niet wil doen gelden als een bewijs van hun
kunnen, maar wel als een verklaring van den nijd, waaraan zij zoo lang hebben
blootgestaan. Van dezen naijver kan ik niet nalaten éen enkel staaltje te geven. Even
na 1870 was de oudste van 't broederpaar, Juliaan, door de stedelijke regering van
Leuven uitgenoodigd geworden, om de gotieke zaal van het Raadhuis met
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historische tafereelen te versieren. De droom van Juliaan, - en ook die van Albrecht,
overigens, - was te allen tijd geweest voor een of ander openbaar gebouw, in een
Vlaamsche stad met een rijk geschiedkundig verleden, dekoratieschilderingen te
mogen uitvoeren. Met meer dan opgetogenheid, met werkelijke geestdrift zette zich
de jonge meester aan den arbeid en voltooide in weinig maanden een achttal groote
en kleine kartons, voorstellende evenveel voortreffelijk gekozen gebeurtenissen uit
de geschiedenis van de oude Brabantsche hoofdstad. Wat gebeurt er echter? Op 't
oogenblik, dat de artiest zich gereed maakt, om zijn ontwerpen, op de plaats zelf nu,
in 't groot uit te voeren, neemt een nieuw, andersgezind kabinet het bewind in handen,
en weinige weken later wordt hem, bij ministeriëel schrijven, sans autre forme de
procès, met zoo'n pennestreekje zonder meer, de heele bestelling ontnomen!
De tweede reden van die werkelijk tergende miskenning werd, bij mijn weten,
niet door E.L. de Taeye opgegeven. Deze is noch min noch meer dan de diepe,
volledige, Vlaamsche overtuiging van Juliaan en Albrecht de Vriendt. Die overtuiging
gaf de oudste van beiden voor 't eerst lucht op een meer bizondere wijs op het
Nederlandsch Taal- en Letterkundig Kongres van 1869 of 1870, daarna in een geheele
reeks opstellen, welke hij, onder het pseudoniem, Floris, in het weekblad De Zweep,
in het maandschrift De Vlaamsche Kunstbode en in het tweemaandelijksch tijdschrift,
Journal des beaux-arts, in 1871-72 liet verschijnen onder deze opschriften: Over de
Noodzakelijkheid van een Vlaamsche Kunstbeweging, De la nécessité d'un mouvement
artistique flamand.
Wat Benoit, tien jaar te voren, voor de muzikale beweging had gedaan, dát zou
een jeugdig, nauwe-
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lijks dertigjarig schilder thans voor de plastische beweging beproeven. Zijn stoute
droom was deze: het eklektisme uit onze gewesten te verjagen, en de jonge krachten
van de Vlaamsche school te doordringen van een gezond Germaansch, Nederlandsch
kunstbeginsel.
Bewust of onbewust deed Juliaan de Vriendt nauwelijks iets meer, dan, met het
oog op zijn eigen kunst, een logische en praktische toepassing te vragen van de
princiepen, door Peter Benoit, als grondlegger van de nationaal-Nederlandsche
muziekschool, in tal van opstellen, manifesten, brochuren, vooruitgezet, en later in
Maart 1872, door Ernest Chesneau in de Revue de France aldus uitstekend
samengevat: ‘Welnu dan! Indien het waar is, dat het kosmopolitisme de persoonlijke
eigenaardigheid van de kunstscheppende volkeren versmacht heeft, grondvesten wij
dan de kunst van van de toekomst op de eischen van den volksgeest zelf, en vervangen
wij het valsche stelsel, dat eenheid onder de kunstscholen verlangt, door het beginsel,
dat enkel eendracht onder haar wil doen heerschen.’

III.
De redeneering van Juliaan de Vriendt was een zeer eenvoudige. Met de meest
gezaghebbende woordvoerders van de Europeesche kunstkritiek uit de jaren
1860-1870 stelt hij vast hoe, van al de natiën, tot de groep van de Noordervolken
behoorende, België de eenige was, wier schilderschool, in haar geheel genomen,
teenemaal afgeweken scheen van haar nationale eigenaardigheden; hij wees er op,
hoe het italianism van Rubens en zijn tijdgenooten eerst, het pseudo-klassicisme van
David en zijn Belgische volgelingen, ja, zelfs het grootendeels
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onder den invloed van Le Naufrage de la Méduse naar hier overgeplante romantisme,
onze kunstenaars altijd meer en meer hadden doen afdwalen niet alleen van de
rechtstreeksche waarneming van de maatschappij, waaruit zij toch zelf gesproten
waren en waarvan zij van natuurwege de kenmerken in zich droegen, maar ook van
die natuurlijke, eenvoudige, oprecht waarheidlievende manier van opvatten, inkleeden
en weergeven, welke alleen met den aangeboren aard van deze kunstenaars en van
dit volk overeenstemt.
Hoe de ware, nog niet verbasterde, nog door geen invloed van school en strekking
ontaarde Nederlander, scheppend in al de kracht van zijn oorspronkelijkheid, voelt,
ziet, opvat, uitbeeldt -, om dát te leeren, moest men noch bij Wappers en de Keyzer,
noch bij van Bree, Navez en Herreyns, noch bij Rubens en van Dijk te rade gaan,
maar wel, over deze allen en hun meesterstukken heen, terugkeeren tot de primitive
Zuid- en Noord-Nederlanders, tot Matsijs en Lukas, tot van der Weyden en Memlinc,
tot van der Goes en van Eyk.
Tot de ouden terug - maar niet zóo, dat men van hen alleen uiterlijke vormen en
nóg eens vormen, dus: om 't met zijn waren naam te noemen, 't versteende deel van
hun kunst, overneemt; neen, op de levenselementen van hun kunst, op hun opvatting,
op den geest zelf van die opvatting, dáarop komt het aan. Zooals zij zelf, bij 't
scheppen van hun meesterwerken, zoo moet de artiest van heden, zal hij werkelijk
de artiest zijn van zijn volk en van zijn land, gaan staan tegenover de natuur: die
artiest breke, als mensch en als kunstenaar beide, teenemaal en ten volle af met alle
van buiten af, door tijd of mode of school opgedrongen konventies en voorschriften,
om, vrij en ongehinderd, opbloeiend in de volheid van zijn aangeboden natuur,
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te scheppen uit die volheid, en zich bij dat scheppen alleen te laten geleiden door de
eeuwige beginsels van zedelijke oprechtheid, waarheid, eenvoud.
Men gelieve op te merken, dat Juliaan de Vriendt deze leer verkondigde op een
oogenblik, waarop het modernisme, - het Fransche modernisme zou, volgens enkelen,
wellicht nauwkeuriger zijn, - met Alfred Stevens en anderen zijn grootste triomfen
vierde...
De pers, het aan Frankrijk verknochte gedeelte van de pers, poogde de nieuwe
theorie bespottelijk te maken, waarschijnlijk wel omdat geen van haar
vertegenwoordigers alstoen nog voorzag, dat zij diezelfde theorie, eerlang, nagenoeg
eenparig zouden toejuichen, zoodra zij hun door de voornaamste vertegenwoordigers
van de Prae-rafaëlitische beweging zou verkondigd worden.
Reeds in 1874 schreef Sabbe in Het Nederlandsch Museum: ‘De taak, welke de
heeren de Vriendt zich zelven hebben opgelegd, is zwaar, en zal hen wel aan het
verwijt van hoogmoed blootstellen. Maar zij mogen zich geruststellen en denken,
dat hoogmoed veelal slechts de hooge moed, is om het wettige bewustzijn van eigen
waarde in daden te vertolken; eene drijfveer soms tot ongekende scheppingskracht:
met éen woord, de hoogste graad van moed, gelijk men het te recht heeft genoemd...
Niettemin heeft eene kwaadwillige kritiek het tegen hen aangelegd. Zij brandmerkte
hen als opruiers, zocht de openbare denkwijze te misleiden, zoohaast deze naar hunne
gedachten scheen over te hellen, - en hunne kunststrevingen verlagend tot eene
ellendige partijquaestie, bleef zij halsstarrig weigeren hunne werken naar den maatstaf
van een nieuw beginsel te beoordeelen, dat geheel afbreekt met het oude wetboek
van aangenomen stelsels en voorschriften.’
Nu moge - onder den invloed van een zoo veel-
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zijdige tegenkanting - het getal van hen, die zich aan de zijde van de gebroeders de
Vriendt waagden te scharen, nóg zoo gering wezen; zelfs mogen, van deze weinigen,
de meesten zich hebben laten verlokken, om langs ander wegen roem en rijkdom te
behalen, - hun streven wordt er niet minder verdienstelijk, hun leidende gedachten
niet minder waar en voortreffelijk om.
Zooveel is intusschen zeker: toen hij zijn theorie vooruitzette, gaf Juliaan de Vriendt
aan niets anders gehoor dan aan den onweerstaanbaren aandrang van een door en
door Vlaamsch en nationaal voelend gemoed, - en in de verste verte zelfs niet aan
de toch wel natuurlijke begeerte, om... ‘opgemerkt te worden’, om ‘naam te maken.’

IV.
Zoo ooit iemand door geboorte, opleiding en karakter als 't ware reeds op voorhand
geroepen scheen, om een hervorming als de door hen gedroomde op touw te zetten,
dan waren 't voorzeker wel Juliaan en Albrecht de Vriendt.
Geboren te Gent, - de een in 1841 en de ander in 1843, - uit een familie, waarin
met de oude taal van Vlaanderen ook de oude Vlaamsche zeden en gewoonten in eer
werden gehouden, werden zij, door hun nederigen, misschien niet overdreven
bemiddelden, maar voortreffelijk ontwikkelden vader, van kindsbeen af ingewijd tot
zelfs in de schijnbaar meest waardelooze bizonderheden zoowel van de nationale als
van de plaatselijke geschiedenis.
Vooral voor twee uitingen van het Vlaamsche volksleven in verleden en heden
koesterde Jan de Vriendt een onbegrensde bewondering; voor de middeleeuwsche
schilderkunst, zoo als hij die te Brugge en te Gent zelf
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had leeren kennen, en voor de jonge, wedergeboren Vlaamsche letteren. Werd, avond
aan avond, over de familietafel voorgelezen uit J.-Fr. Willems, van Duyse, Ledeganck,
Nolet, de van Ryswycken, vooral Conscience, elken Zondag ‘dien God verleende’
bracht de goede man zijn beide jongens naar de eerbiedwaardige Sint-Baafs, om hen
biddend en bewonderend te laten knielen vóor het meesterstuk van van Eyk, De
Aanbidding van het Lam Gods. Op elk van de vier hoogdagen hoorde het drietal
daarenboven mis vóor het altaar, waarop het glorieuste gewrocht van onze geheele
middeleeuwsche school geplaatst is.
Dat gebeurde alzoo, zonder éen enkele afwijking, tot ongeveer 1863-64, - het jaar,
dat Juliaan zich te Antwerpen vestigde - d.w.z. gedurende zoowat een kleine twintig
jaar.
Een gelukkig toeval maakte van Eyk tot hun eerste -, studie en overleg maakte
hem tot hun hoogste en vurigste liefde. Over vierhonderd jaar heen had hij voor het
allereerst - aan hun nog maagdelijke ziel de kunst veropenbaard.
De vergelijking van zijn werk met het volk, waaruit hij evenals zij zelf gesproten
was, deed hun begrijpen, begrijpen op een leeftijd, waarop de meeste menschen zich
met dergelijke vragen geenszins onledig houden, dat van Eyk, in eens, onbewust,
zich zelf had opgewerkt tot het hoogste simbolum van onze nationale kunst. Toen
zij, wat later, Rubens, van Dijk, Jordaans, leerden kennen, ondergingen zij een indruk,
niet ongelijk aan dengene, dien men ondergaat, als men voor 't allereerst van ons
nevelachtig Noorden in het zonnige Zuiden, van onze wijdstrekkende blakvlakke
weide- en heidelanden in een land van bergen en rotsen komt. Men staat van verbazing
stom bij al dat licht, of bij al dat majestueuze...;
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maar men is er door beklemd, benauwd als 't ware; men voelt er zich niet te huis;
men voelt er zich niet in...
Van hun leer en studiejaren is, overigens, heel weinig te zeggen. Te Gent, waar
zij de Akademie bezochten en tot medeleerlingen hadden Juliaen Dillens, Paul de
Vigne, Lodewijk Tydgadt, om enkel de besten te noemen, ondergingen zij wel
niemands invloed dan dien van hun vader zelf, - en waartoe deze invloed hen dreef,
heb ik reeds gezegd.
Te Antwerpen stonden zij eenigen tijd onder de leiding van den onlangs overleden
Victor Lagye, namelijk geheel vóor in de jaren zestig, en hier voelden zij zich
natuurlijk het machtigst aangetrokken door den meester, die, van alle Vlaamsche,
neen, Nederlandsche artiesten, het ideaal, dat zij zich toen reeds evengoed als later
van den Vlaamschen schilder vormden, het meest nabij is gekomen: Leys.
Al dadelijk echter zij het gezegd, dat zij op hun beurt - waar zij van een aanknoopen
bij het verleden eerlang zullen gewagen, niet, als de schepper van De dertigdaagsche
Vigiliën van Bartel de Haze, bij de kunstenaars der Duitsche Vroeg-Renaissance,
namelijk bij Kranach en Holbein en de andere zestiendeeuwers, maar wel, nog een
schrede verderop, bij de meesters uit de tweede helft van de vijftiende eeuw zullen
aanknoopen.
Dit zij hier vooral gezegd om te voorkomen, dat men - zooals maar al te vaak
geschiedt, - in Juliaan en Albrecht de Vriendt niets meer zou erkennen dan leerlingen,
navolgers althans van Hendrik Leys. Zulk een bewering nu houdt geen steek, al was
't maar alleen omdat - daargelaten de keuze van de onderwerpen - de interpretatie
van de gebroeders de Vriendt met die
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van den Antwerpschen meester werkelijk, noch in 't opzicht van de kleur, noch in
dat van de teekening, veel gemeens heeft.
Dat het streven van de beide jonge kunstenaars nagenoeg parallel loopt met dat
van den ouderen meester, is onbetwistbaar. Parallel - doch uitgangspunt en einddoel
liggen, voor elk streven, tamelijk ver van elkander.
Het is, overigens, opvallend, hoezeer hun teekening, perspektief en
kleurbehandeling verschilt van die van den grooten kunstenaar. Het archaïsche,
gewild archaïsche, dat deze drie faktoren bij hem opleveren, ontbreekt b.v. bij de
Gentsche gebroeders geheel.

V.
Het debuut van onze jonge Gentenaars valt rond de jaren 1861-1862, met andere
woorden in een tijd, toen het realisme, dat van Champfleury en Courbet, bedoel ik,
zegepralend son tour d'Europe maakte.
En nu is het noch min noch meer dan treffend, vast te stellen, hoe deze beide, nog
onervaren Vlaamsche jongens, ofschoon door een dagelijkschen omgang met allerlei
jonge artiesten volkomen op de hoogte van al wat er rond hen gebeurde, aan den
heerschenden smaak van eerst af weten te ontsnappen, en - als deden zij 't er om!
alsof 't voor hen een lust was, de ‘openbare Opinie’ - met 'n hoofdletter! - te tarten!
- vóor den dag te komen met onderwerpen, die wel iedereen, in die dagen, voor...
verouderd, uit de mode, ‘nicht zeitgemäsz,’ ja, voor belachelijk moest aanzien.
Juliaan en Albrecht de Vriendt waagden het, in heusche werkelijkheid, in 1860-65
te beproeven, wat later in Duitschland door von Uhde en in Frankrijk en elders door
de neo-romantiekers uitgevoerd werd, door deze laatsten geheel onlangs eerst, na
'90 zelfs.
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Hoe de Heilige Magdalena door de Engelen begraven werd (1864), Hoe de Heilige
Godelieve stierf (1865), Hoe de herderkens het kindje Jezus bij zijn geboorte
vereerden (1866), zoo waren de drie voornaamste eerstelingen van Juliaan; De heilige
Elizabeth in gebeden (1864), Hoe de H. Elizabeth en haar kinderen naar Eisenach
kwamen (1865), Hoe Sint Lukas de Maagd schilderde (1866), zoo waren de drie
beste eerste werken van Albrecht betiteld.
Idealistische onderwerpen dus in een tijd van alles beheerschend realisme!
Legenden, eenvoudige, kristelijke legenden in een midden, dat alleen oor en hart
bezat voor tastbare werkelijkheden.
En - zonderling genoeg - die legenden werden opgemerkt, gekocht zelfs. Ja, het
was juist de schitterende bijval, aan Albrecht's Sint Lukas te beurt gevallen, die den
kunsthandelaar nan der Donckt er toe bracht, me de jonge, veelbelovende meesters
te onderhandelen.
Maar ook, met hoeveel liefde waren die schilderijen voltooid geworden! De
samenstelling was verzorgd; de teekening krachtig en oprecht, en getrouw naar het
leven; de kleur vooral was aantrekkelijk: bont, zoo bont bijna als die van de
zoogenoemde ‘imagerie populaire,’ niet kakel- of schetterbont, maar van een
veelzijdige bontheid, in zachte overgangen en aftoningen versmeltend tot een
weldoende harmonie.., met lachende hoekjes steen- en pannenrood tusschen 't groen
van de boomen, het leigrauw van de daken en het wit of blauw van den hemel...
En als gedichten, als heusche gedichten werken enkele van die tafereelen op ons,
wellicht nog niet zoo heel naïef als wij dat zouden willen, - de archeologische
nauwgezetheid staat dit naïeve wel eens in den weg, - maar toch veel, veel dichter
bij de desiderata van
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dezen tijd dan 't meeste wat men te dien tijde, schoon ook met groote meesterschap,
zoo al schilderde.
Treffende, door niemand tot heden toe vermelde bizonderheid: zijn schilderij van
1866, later aan een Duitsch liefhebber verkocht, had Juliaan ingekleed op de wijze
van onze gotieken; de herders had hij gestoken in 't kale maar schilderachtige pakje
van de Vlaamsche boeren van Breugel den Oude.
En dat dit geen louter toeval was, dat het in verband stond met een weloverwogen
plan, blijkt duidelijk uit verscheiden andere tafereelen uit die jaren, om er éen te
noemen uit De H. Familie te Nazareth, 1867, een stuk, waarvan ik tot mijn groot
leedwezen geen fotografie heb kunnen ontdekken, hoe gaarne ik het anders in deze
schets had opgenomen, als een bewijs, dat lang vóor von Uhde reeds in den zin van
dezen terecht gevierden meester gearbeid -, althans dat zijn streven voorgevoeld
werd.
In hetzelfde jaar voltooide Juliaan nog Cecilia en Valerianus, en Albrecht De
laatste Dagen van Maria Stuart.
In 1868 schilderde de jongste broeder Maria op haar ouden dag en De Kindsheid
van de H. Elizabeth van Hongarije.
Maria Stuart werd als volgt in het Journal des Beaux-Arts beoordeeld: ‘La donnée
est toute simple, mais elle a été parfaitement sentie; elle est interprétée avec beaucoup
de science et de talent. La tranquillité de cet intérieur, cette attitude méditative, cette
tête pleine de vie et de naturel, ce regard tourné vers le ciel, cet accent profond de
prière et de résignation, font de ce petit tableau une oeuvre marquante. Aux qualités
sérieuses du dessinateur M. De Vriendt joint celles de coloriste et d'archéologue
consommé...’
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VI.
In 1869, - ongeveer éen jaar na het overlijden van hun eerbiedwaarden vader, brachten de gebroeders een ontwerp ten uitvoer, waarvan zij, in stilte, reeds sedert
lang gedroomd hadden. Zij ondernamen een reis door Duitschland, het vaderland
van Lochner en de Bruyn, van Kranach en Gruenewald, van Holbein en Duerer. Van
stad tot stad, van burg tot burg en van bouwval tot bouwval, zochten zij en vonden,
weken en weken aan éen stuk, niet alleen elk zelfs op het verborgenste plekje
weggehangen gedenkstuk van de oud-vlaamsche of dito-duitsche schilderschool,
maar tevens ieder schilderachtig torentje, ieder eigenaardig portaaltje, eiken
fantastischen spuwer van dakgoot of pomp. Zoo machtig, zoo blijvend vooral was
de indruk, welken dit alles op hen maakte, dat zij, heden nog, d.i. na weldra dertig
jaar nu, in elke stad naar elk gebouw en in elk gebouw naar ieder werk van eenige
waarde ‘den weg weten’.
Jaren later, namelijk einde 1880 en een groot deel van 1881, ondernamen de
gebroeders nog een tweede gezamenlijke reis, ditmaal door Egypte en Syrië. Met de
devotie en ingetogenheid van middeleeuwsche pelgrims doorkruisten zij, van Jaffa
tot het Doode Meer, het wonderbare land, waar Jezus de Nazarener leefde en leerde,
leed en stierf. Tal van studies, akwarellen, pastelteekeningen van allen aard en alle
grootte, alsmede een getrouw naar de natuur uitgevoerd en gezamenlijk bewerkt
panorama, Christus' Dood, waren de vruchten van deze reis. Albrecht zelf had echter,
in de eerste helft van 1880, de klassieke schildersreis naar Italië, vooral naar Venezia
en Firenze, ondernomen. Daar, als in zijn eigen Vlaanderen, waren het in de eerste
plaats de primitieven, die hem aantrokken. Weinige weken waren voor hem
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voldoende, om van de geheele Vóor-rafaëlistische kunst van het Schiereiland,
wording, ontwikkeling en verval te leeren kennen, beteekenis, eigenaardigheid en
hoogte te beseffen op een wijze, die hem zeker meer dan éen professor in de
kunstgeschiedenis zou mogen benijden. Ik althans waag het te zeggen, dat ik, in niet
vele kunsthistorische werken, die van grooter omvang niet uitgesloten, zulke juiste
en treffende oordeelvellingen heb aangetroffen over het wezen van de kunst van
Lippo Lippi, Botticelli, Ghirlandajo, Donatello, della Robbia, als... in de gesprekken,
die ik met Albrecht de Vriendt over ditzelfde onderwerp voerde.
Hier echter laat de biografie van mijn artisten mij in den steek. Ik bedoel dat, wat
ik thans nog aan het tot nu meegedeelde aan levensbizonderheden zou kunnen
toevoegen, mij voorkomt in al te los verband te staan met hun beteekenis als
kunstenaars. Dit éene kan ik echter niet onvermeld laten: in 1886 werd Juliaan
benoemd tot hoogleeraar bij 't Hooger Kunstgesticht, ingericht bij de Akademie van
Antwerpen, en in 1891 werd Albrecht bestuurder van deze laatste instelling.

VII.
Spreken wij thans nog alleen van hun werk.
Wij schrijven dus 1880.
Tot hiertoe was de ontwikkeling van de beide gebroeders nagenoeg éen en dezelfde.
Wonende in hetzelfde huis, arbeidende in twee op gelijke wijs ingerichte ateliers,
bijna deur aan deur, schilderden beiden bij voorkeur legenden en sagen, waarvan zij
de onderwerpen opzochten in de geschiedenis van hun eigen land, van Duitschland
of van het primitieve Kristendom. Tot zelfs in de inkleeding van deze werken, - in
de groepeering en in de teekening,
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in de kleur en in de nuanceering, - was dezelfde treffende bloed- en geestverwantschap
merkbaar, welke het ons ook bij de gebroeders Rosny, of hier in Vlaanderen bij
Rozalie en Virginie Loveling bijna onmogelijk maakt, 't werk van den eene van 't
werk van den andere te onderscheiden. Zeker, er wás wel een verschil: onder ander
in de teekening: wat scherper, krachtiger bij Albrecht, wat zachter, lieflijker bij
Juliaan; ook in 't koloriet: Juliaan vermeit zich meer in stille, gedempte, geheimzinnige
tonen; Albrecht is vooral dol op luidroepende, met elkaar vechtende, schitterende
verven; bij genen overheerschen donkerblauw en grijs en paars, bij dezen helderblauw
en rood, - rood vooral. Ook in de opvatting zelve, overigens, was er toen reeds
verschil: bij Juliaan was men meer getroffen door innigheid van poëzie, teerheid van
gevoel, door iets dwepends, ‘Schwärmerisches’; bij Albrecht zag het er vaak wat
pozitiever, wat kloeker en ronder, wat stoerder en stoffelijker uit.
Men vergelijke gerust met elkander de schilderijen, die ik in het eerste deel van
deze schets reeds noemde; men legge zooveel men wil naast elkander die, welke zij
voltooiden na hun terugkeer uit Duitschland in 1869, namelijk van Juliaan: Hoe de
Eisenachers de H. Elizabeth en haar kinderen verstieten, 1871, en van Albrecht,
Jakoba van Beieren vóor Filips den Goede, zelfde jaar, nu beide in 't muzeüm te
Luik; of, van den oudste, De Gerechtigheid van Boudewijn Hapken (1876), en van
den jongste, Bosschaart van Avesnes (1877), beide in 't muzeüm te Brussel; men zal
toegeven, dat ik mij noch wat de overeenstemming, noch wat het zeer subtiele
onderscheid betreft, vergist heb.
Na 1880 komt er verandering, in de keus van de onderwerpen in de eerste plaats.
En inderdaad, terwijl Juliaan zich meer en meer toelegt op religieuze -,
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wijdt Albrecht zich bijna uitsluitend aan nationaal-geschiedkundige onderwerpen.
In 't jaar 1880 zelf, op 't oogenblik dat de eerste Hoe men bij 't lijk van de H. Cecilia
waakt voltooit, legt de ander de laatste hand aan zijn groot stuk, Filips de Schoone
slaat zijn zoon, Karel van Luxemburg, ridder van 't Gulden Vlies. Nu volgen, van
Juliaan, om slechts deze te noemen onder vele, Hoe Jezus de dochter van Jaïrah
opwekte, 1887, heden in 't muzeüm te Antwerpen, en Hoe herders en boeren Jezuken
welkom zongen, 1894; en van Albrecht, Hoe die van Gent hulde brachten aan den
kleinen Karel V, 1887, heden in 't muzeüm van de hoofdstad, Jakob van Maarlant,
1889, het dekoratief paneel: Filips de Schoone zweert getrouwheid aan de stad
Veurne, en een geheele reeks kartons, bestemd voor de feestzaal in 't Brugsche
Raadhuis (1888-1894).
Een enkelen keer in al die jaren voltooit Juliaan een geschiedkundig tafereel van
grooten omvang, namelijk een dekoratief paneel voor het Antwerpsch gerechtshof;
en een enkele maal ook behandelt Albrecht een religieus onderwerp, namelijk in zijn
drieluik voor een van de kooraltaren in de Antwerpsche kathedraal, De O.L. Vrouw
van Sint Lukas.
En ook in de uitvoering wordt het onderscheid grooter. Bij Juliaan ontstaat van
lieverlede een streven naar steeds grooter idealiteit; bij Albrecht integendeel treedt
het stoffelijke meer en meer op den voorgrond. Wel verdringt bij geen van beiden
het een het andere zóo zeer, dat het evenwicht verbroken wordt en er een
wanverhouding ontstaat; dát wil ik dan ook geenszins met dit alles gezegd hebben;
- maar het parallelisme van het streven is niet meer hetzelfde; althans - bij den een
loopt de richting zóo en bij den ander
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nagenoeg andersom. Wil men er een treffend bewijs van hebben? Men vergelijke
met elkander Hoe de herders het kindje Jezus welkom zongen en 't middenpaneel
van De O.L. Vrouw van St. Lukas. Juliaan verplaatst zijn tooneel onder onze
hedendaagsche Vlaamsche boeren; Albrecht voert ons op naar den hemel, vóor den
troon in louter ivoor, waarop Maria gezeten is. Werpt nu een blik op het Vlaamsch
boerinnetje van den eerste, op de verheerlijkte Vrouw-boven-alle-vrouwen van den
tweede; zie ook even de engelen aan, die hier om het met stroo gedekte boerenstulpje,
daar in de hoogste sferen van het Paradijs rondzweven. De opvatting van Juliaan
scheen bijna noodlottig naar realiteit, - die van Albrecht bijna even zeker naar idealiteit
te moeten voeren. Wat was echter de uitkomst? Bij Juliaan overheerscht bepaald het
geestelijke element, de ziel, - bij Albrecht ontbreekt dit element volstrekt niet, doch
er is meer gewicht gehecht aan het stoffelijke, aan de lichamen.
En ik geloof des te vaster, dat ik hiermede het eenig wezenlijke, essentiëele
onderscheid tusschen de kunst van de beide gebroeders verduidelijkt heb, als datzelfde
onderscheid zich, werkelijk, veropenbaart in geheel het wezen van onze artiesten,
ja, tot in hun uiterlijk, hun manier van spreken toe. Wie, als ik zelf, het genoegen
heeft, sedert jaren tot hun vrienden te behooren, zal het niet wagen mij tegen te
spreken. Het temperament van Juliaan is meer dat van een zuiderling, laat ik zeggen,
van een Italiaan, - dat van Albrecht meer bepaald van een zoon van het Noorden,
een Nederlander of Noordduitscher b.v.. Bezie hun kop maar even! Albrechts kop
heb ik gezien op tal van schilderijen van Nederlandsche en Duitsche gotieken, vooral
op die van Kranach en Holbein; die van Juliaan echter trof ik veel meer aan in de
werken van de Italiaansche school, o.a. op
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den romp van een of ander herder in meer dan éen Aanbidding. Wat in Albrechts
gelaatstrekken het meest treft is, - wat de Taeye in reeds gemeld werk ook mag
gezegd hebben, - buiten de zeer juist waargenomen prédominance générale des
facultés intellectuelles en zelfs boven of allerminst in deze vatbaarheden, niets anders
dan kracht van wil, ernst en diepte van gedachte, praktische aanleg, dat alles
getemperd door iets meer dan een enkel greintje scepticisme. Bij Juliaan is ook wel
de wilskracht opvallend, en het mannelijke, de energie het overheerschend karakter
in zijn geheele verschijning - doch voorhoofd en oogen spreken meer van hooge
vlucht dan van weergalooze diepte van ideeën; en 't geheel maakt meer den indruk
van een droomer of dichter, van een idealiest, dan van een man van zaken, een busines
man. Het sceptisch lachje, dat bij Albrecht flidderfladdert als een klein, volstrekt niet
boosaardig, maar plaagziek duiveltje, van de mondhoeken naar de neusvleugels en
van deze laatste weer naar de oogen toe, maakt bij Juliaan plaats voor al de
vastberadenheid van het enthoeziasme. Had ik met dichters te doen en niet met
schilders, ik zou zeggen dat deze een lyrisch-, gene een episch zanger is.

VIII.
Ik denk er natuurlijk niet aan, hier een beschrijving te beproeven van al of van de
meeste schilderijen van onze beide broeders. Het karig uitgemeten bestek van deze
weinige bladzijden laat mij nauwelijks toe, enkel van een drie of viertal gewrochten
- hun allerbeste - een denkbeeld te geven... En nu ben ik wel genoodzaakt, een keuze
te doen, en dan kan die, tot mijn spijt, niet anders uitvallen dan ten nadeele van dien
van de beide
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broeders, wiens werken ik minder dikwijls gelegenheid gehad heb te zien, van den
te Brussel wonenden Juliaan.
Eerst en vooral echter wil ik trachten, de stadiën, door de beide schilders
doorloopen, wat nader te omschrijven.
Hun eerste stadium, dat, naar mijn opvatting, nagenoeg de geheele jarenreeks
1864-1879 omvat, werd, in al wat ik hooger zegde, reeds ten deele toegelicht. Het
omvat een lange reeks werken, deels van legendarischen, deels van geschiedkundigen
aard, en is, zooals wij zagen, voor beiden nagenoeg volkomen éen.
Laat ik nu even zeggen, hoe zij, in die jaren, de geschiedenis begrepen.
Wat hen aantrok in de allereerste plaats was het dramatische van een of ander
afzonderlijk feit, - epizoden dus.
Juliaan ontleent aan de historie van de eerste Vlaamsche graven een trek uit het
leven van Boudewijn met den Bijl, namelijk, hoe hij persoonlijk als rechter zat over
zijn onderdanen (1876); Albrecht toont ons Jakoba van Beieren een knieval doende
vóor hertog Filips van Burgondië (1871), Keizer Karel, oud en afgeleefd, zich
verlustigend in het bewonderen van schilderijen in de abdij van San Yust (1874), of
Bosschaart van Avesnes in den ban van de Kerk geslagen (1877).
Wat zij vooral doen uitkomen is het sentimenteele en hartstochtelijke, het roerende
en aangrijpende, het melodramatische, zal ik maar zeggen, van het geval. En niet
zonder een heusch melodramatisch tintje in enkele van deze tafereelen. De algemeene
groepeering niet alleen maar nog veel meer de houding van de afzonderlijke personen
is niet alleen handig, maar zelfs effektvol; zoozeer, dat - zoo men 't niet beter wist men zou vermoeden, dat een paar van deze schilderijen niet door
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een schilder, maar door een ervaren tooneelregisseur ‘inscenirt’ werden. De
personages zijn werkelijk meer dan éens wat rhetorisch, zoo b.v. Bosschaart van
Avesnes en ook Jakoba van Beieren; zij doen wel degelijk als of zij wisten, dat zij
een wel ingestudeerde rol vóor het publiek te vertolken hebben.
Wat hen in de tweede plaats aantrekt is het schilderachtige van 't ouderwetsche
milieu. Met geoefenden smaak brengen zij allerlei aan bouwkunst, meubeleering,
kleederdracht van 't eens bepaalde geschiedkundige tijdvak, ontleende bijzaken bij
elkaar, om er hun tafereelen mede te stoffeeren.
Over dit laatste deel van hun kunst waren zij, hoe jong ook, reeds in deze hun
eerste periode volslagen meester. Zonder ooit in overdrijving te vallen, wijdden zij
van dan af de grootste zorg aan den achtergrond van hun doeken. Bij hen geen van
die onduidelijke, twijfelachtige, niets zeggende fonnetjes, nauwelijks aangeschetst
of enkel in doodverf uitgevoerd, en dienende alleen om het hoofdfiguur of de
hoofdgroep zooveel mogelijk te doen uitkomen. Bij hen geen spoor van dat door en
door valsche streven, om - bij middel van een geheel bizondere verlichting, de
aandacht van de toeschouwers op éen enkel punt te vestigen, zoo dat men zou zeggen
dat de schilder er twee uitvoeringsprocédés op na houdt, eentje voor de hoofd-, en
een ander voor de bijfiguren.
Van dergelijke knepen en kunstmiddeltjes zegde J. Floris zelf in de reeks artikelen,
die ik in 't eerste deel van dit opstel heb besproken:
‘Wie zóo handelt zondigt zwaar tegen de eenheid en de waarheid van de
voorstelling, miskent de ware verhoudingen tusschen den mensch en de hem
omringende natuur en vernietigt, onder voorwendsel van een har-
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monie, die er geen is, omdat zij er geen zijn kán, de werkelijke, eenig mogelijke
harmonie van de natuur.’
Voor hen was het fond te allen tijde wat het, volgens alle logiek, zijn moet: een
werkdadige faktor van het geheel, een levendig kommentaar zoowel over het
kronologisch en het maatschappelijk als over het dramatisch gehalte van de
voorstellling.

IX.
Ik kan het niet billijken, dat men, zooals de heer L. de Taeye deed, de niet talrijke
reeks louter sentimenteele schilderijen van Juliaan en Albrecht de Vriendt in een
afzonderlijk tijdperk van hun ontwikkeling poogt te rubriceeren, al noemt men dit
dan ook een overgangstijdvak.
Voorzeker zijn Moeders Liedje, De Verjaardag, De Gelukkige (1870) en De
Aalmoes, alle vier van Albrecht, zeer aardige schilderijtjes van meer intiemen aard,
‘historisch genre’ zou ik zeggen; hoe kan men hier echter van een nieuwe periode
gewagen, wanneer men toch weten moet, dat de schilder, in later jaren, nog
herhaaldelijk dergelijke stukken voltooid heeft, zooals b.v. De Verjaardag van
Moeder, 1875, De Verjaardag, 1888, Te Brugge, 1895?
Dat na 1879 elk van de beide broeders een meer eigen weg insloeg, zagen wij
reeds. En hier vangt nu voor beiden de tweede periode voor goed aan.
Wij zagen ook, hoe de oudste een meer bepaald idealistische, ja, mystiek
godsdienstige richting inslaat, terwijl Albrecht zich hoofdzakelijk op de geschiedenis
toelegt.
Groot is intusschen het onderscheid tusschen Albrechts vroegere historische
lafereelen en zijn latere. Wèl blijft
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hij zich in éen opzicht gelijk: het archeologisch-schilderachtige behoudt, nu als
vroeger, al zijn bekoorlijkheid voor hem, ja, ongeëvenaard archeoloog als hij is, weet
hij nu, met zijn veelzijdiger ontwikkelden smaak, op veel schitterender wijs partij te
trekken uit al de hulpmiddelen, welke dit bizonder vak zoo ruimschoots voor den
schilder oplevert; doch - wat hij in de geschiedenis zoekt is niet langer het pathetische,
dramatische, de afzonderlijke gebeurtenis, maar wel - en hier trof de Taeye den nagel
juist op den kop, ‘le caractere exact des époques, plutôt au point de vue
psychologique, intellectuel et vraiment social.’
Ja, om dit karakter is het hem, in de lange rij werken, welke wij hem van 1880 tot
1896 zien voltooien, blijkbaar vóor al 't adere te doen.
Hoe zij ook heeten, zijn in 1880 voltooide Filips de Schoone slaat zijn zoontje
ridder van hel Gulden Vlies, zijn van 1883 gedagteekende Paus Paulus III vóor 't
beeld van Luther, zijn in 1885 eerst tentoongestelde Hulde van de Gentsche Gemeente
aan Karel V, en de geheele reeks van de door hem voor Brugge en Veurne uitgevoerde
kartons, waaronder ik vooral wensch te vermelden Filips de Schoone te Veurne en
De Instelling van het Gulden Vlies, staven glansrijk de bewering van mijn
Franschschrijvenden konfrater.
Ik ben zoo vrij te houden staan, dat, Leys alleen uitgezonderd, geen ander Vlaamsch
meester, in den loop van deze eeuw, historische tafereelen voltooide van zulke
degelijkheid als Albrecht de Vriendt in deze zijn tweede periode. Wat hij ons geeft,
dat is meer, veel meer en veel beter dan louter ‘kostuumschildering’ of archeologische
geleerdheid. Evenals Leys zelf, doch anders dan hij, ik zou bijna zeggen: op meer
met onze moderne begrippen van vorm overeenstem-
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menden trant, stelt hij ons menschen voor uit dezen of genen geschiedkundigen tijd,
menschen, die, niet door hun kleedij en omgeving alleen, maar door houding en
gebaar, type en uitdrukking van het gezicht, op ons den indruk maken, dat zij werkelijk
menschen zijn niet uit onze, maar uit gene ver achter ons liggende tijden.
Van effektbejag, van tooneelmatig insceniren, geen spoor meer. Hoogst eenvoudig
is, ook in de godsdienstige tafereelen van den oudsten broeder, de geheele voorstelling.
De artiesten leggen er zich blijkbaar vóor al 't ander op toe, wat zij verhalen willen
terug te brengen tot een minimum van drama, een minimum van scène. Eenvoudig
zijn en in dien grooten eenvoud de grootst mogelijke kracht ontwikkelen - dat is
blijkbaar hun leus geworden, die van den lyrischen dichter van Hoe de herderkens
Jezus welkom zongen, evengoed als die van den epischen zegger van Hoe de
Gentenaars Karel V als kind vereerden.
Nu meen ik gerust te kunnen zeggen, welke werken van de gebroeders de Vriendt
ik aanschouw als hun beste en mooiste. Zonder aarzelen noem ik, van Juliaan,
Doornrozeken, Hoe de herderkens Jezus welkom zongen, Hoe men bij 't lijk van de
H. Cecilia waakte, en verscheiden akwarellen; en van Albrecht, Hoe de Gentenaars
Karel V hulde brachten, Paulus III en De Instelling van het Gulden Vlies.
Slechts een viertal hiervan wil ik nader doen kennen.
Doornroosje is wellicht het mooiste werk uit de geheele eerste periode van Juliaans
kunstenaarsloopbaan. Het verplaatst ons in de torenkamer van een middeleeuwsche
burcht, op het oogenblik dat de Prins, zijn groet uitstamelend aan het lieflijke
vorstinnetje, den honderdjarigen sluimerban verbreekt. Zeer simpel en toch zeer
dichterlijk! In het ledikant van het prinsesje ligt
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en slaapt nog de oude, heksachtige dwene; vóor het troonbed rijst het maagdeken
overeind, in het zoete licht van de vroege lentezon, dat door het open venster nog
half schuchter in het donker vertrek lacht en speelt en blikkert rond de frischgroene
blaadjes, die, door 't venster, tot in de kamer gedrongen zijn als boden en eerste
panden van 't verjongde zonnejaar. En treffend is weergegeven, in gelaatsuitdrukking
en houding van het ontwakend kind, het gemengd gevoel van verrassing, schrik bijna,
voor het plots weer aanschouwde licht, van blijheid, opborrelende blijheid voor 't
weer door haar heele wezen levendig drijvend en dravend bloed.
Het tweede stuk komt mij voor als een uitstekend geslaagde proeve van werkelijk
populaire schilderkunst. Het kan moeilijk anders, of het publiek, waaraan Juliaan bij
't ontwerpen van dit tafereel gedacht heeft, is een publiek van eenvoudigen en
nederigen, bij welke het gevoel luider spreekt dan het verstand, die verstaan met het
hart en niet met de rede. Tot nederigen sprekend, poogde hij zelf nederig te wezen.
Zijn zelfbewustzijn legde hij het zwijgen op; aan geen van de eischen en wenschen
van zijn kunstenaarsijdelheid, zijn veelomvattende geleerdheid zelfs, verleende hij
gehoor; alle streven naar die op onze dagen zoo hartstochtelijk en opzettelijk en vaak
met zulke verkeerde middelen nagejaagde ‘personaliteit’ versmaadde hij; de artist
trad geheel en al op den achtergrond, enkel en alleen om het onderwerp zelf, in al
zijn eenvoud, maar ook met al zijn kracht, te laten spreken.
Noch éen enkel van de gekozen figuren, noch éen toontje op 't geheele doek,
verraadt de allerminste mooidoenerij.
En toch blijft men bij 't beschouwen niet koud; men wordt geroerd, innig zacht
aangedaan, en men
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gelooft dat het werkelijk zóo gebeurd is, en prevelt het oude populaire versje mede,
dat die hoerenkinderen zingen:
Wij offeren al te zamen
een klein jong lammekijn,
ook koekskens, melk en zane
aan 't lieve Kindekijn.

Verscheiden van Juliaan's waterverfschilderingen behagen mij niet minder. Onder
deze vermeld ik de in 1891, 1892 en 1894 door de Koningin van België aangekochte,
drie: het diepgevoelde Op den derden Dag: een van de heilige vrouwen op weg naar
Jezus' graf; dan Het Gebed van Magdalena, en eindelijk de in 't edelste paars
uitgevoerde H. Elizabeth van Hongarije, brood brengende aan de armen. Verder
een van 1895 gedagteekende, bijna zuiver symbolistische O.L. Vr. met de Lelic, en
vooral het in 1896 geschilderde Er was eens - een werkelijk, heusch sprookje in
kleuren, zoo simpel en natuurlijk als b.v. de mooiste legenden-illustraties van
Robinson of Jaques des Gâchons, maar natuurlijk zonder iets van 't gebrekkige van
de teekening van laatstgenoemde, veeleer even volmaakt van teekening als van
koloriet.
Tot Albrechts mooiste akwarellen behooren voorzeker zijn drie in éen kader
vereenigde: Abdijbouwval, Middeleeuwsche klerk en Terugkeer van de Sporenslag.
Doch, niet van zijn akwarellen wilde ik spreken.

X.
Ik heb nooit begrepen hoe kunstbeoordeelaars, die hun taak ernstig opvatten, of,
althans, eenig zelfrespekt bezitten, de waarde van een werk als het in het Brusselsch
muzeüm te vinden, Hoe die van Gent Karel V

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

161
als kind hulde brachten, konden betwisten. Men toone mij dan toch - Leys en Lies,
ik herhaal het, uitgezonderd - iets even degelijks van om 't even welken onder onze
Belgische tijdgenooten! Ik zie vruchteloos rond in al onze Belgische muzeüms. Noch
Cluysenaar's Canossa, noch van Aise's Artevelde, noch van Camp's Maria van
Burgondië, noch vooral 't Volk van Antwerpen en het Standbeeld van Alva van Verlat,
noch iets dat, even na 1830, - en de Têtes coupées van den eersten uitgezonderd, Gallait, de Keyser, Wappers, Slingeneyer onderteekenden, wint het, als geheel, als
harmonieuze schepping beschouwd, van dit voortreffelijke stuk. Jawel, in dit of dat
partikulier opzicht kan het een of het ander van deze overigens veel grooter tafereelen
dat van de Vriendt overtreffen: zoo geef ik b.v. toe, dat de Artevelde van Gustaaf
van Aise, als zuiver ambachtelijk brok schilderwerk, boven de Vriendt's arbeid
staat..... Ook ligt er ontegenzeggelijk meer passie, grooter furia in het reusachtige In
't Jaar 1830 van Wappers... Doch - neem het niet kwalijk - noch op deze, noch op
gene eigenschap maken nu juist de de Vriendts aanspraak.
Treffend schreef Ernest Chesneau in zijn boek, L'Education de l'Artiste: ‘Leur
talent ne se pare pas de crânerie non plus que de désinvolture; il a quelque chose qui
vaut mieux: la probité’. En de Taeye zelf voegt er bij, Albrecht persoonlijk
bedoelende: ‘Le maître ne cherche dans les quahtés techniques que le simple moyen
d'exprimer ce qu'il veut traduire. Il ne faut donc pas le ranger parmi ces virtuoses du
métier qui ne sont que de simples Béotiens. Il ne cherche à étonner ni par une facture
tripotée, poncée, travaillée, ni par des effets quelconques. Son travail est honnête,
très simple, très loyal. Que lui importe la facture? Elle
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doit se borner à servir sa penseé et sa volonté. Elle doit servir à exprimer ses émotions
sans attirer jamais, elle-même, l'attention. Elle doit, en un mot, obéir et non
commander.’
Dit neemt niet weg, dat het onderhavig tafereel even meesterlijk is in 't opzicht
van den eigenlijken vorm als in dat van de samenstelling; dat, b.v., teekening en
kleur in gelijke maat onberispelijk zijn en den toets van de meest nauwgezette kritiek
doorstaan kunnen. Wie oogen heeft om te zien kan 't immers zelf waarnemen: elk
onderdeel van dit stuk is geschilderd naar eisch van zijn eigen natuur, de vleezen
anders dan de stoffen, de stoffen anders dan goud, zilver en staal, en de metalen
anders dan 't hout van plankier en wieg en stoelen. En elke bizondere stof ook is op
bizondere wijs behandeld: zijde als zijde, brokaat als brokaat, 't gewevene niet als 't
geborduurde of omgekeerd.
Meer dan dat alles echter bevalt mij nog de voortreffelijke keus van de typen.
Treffend, zonder gezocht te wezen, is de tegenstelling tusschen de stoere poorters
van Gent, en de gladder, verfijnder edelen en hofdames. En elk doet wat hij doet, en
heeft - opvallend - eigen gevoel, gedachte, wezen.
Kan men nu een kunstwerk hooger eischen stellen?
Met Paulus III vóor Luthers beeld ben ik evenzeer ingenomen. Dit stuk staat
wellicht, ofschoon veel eenvoudiger en veel minder personen bevattend, nog hooger
dan 't vorige. Eén personage slechts in dat ruime, rijkgestoffeerde vertrek: de Paus
van de geheele Kristenheid. Een tafel, een stoel, een windscherm, en het portret van
den grooten omwentelaar van de zestiendeeuwsche geesteswereld. Wat me het meest
treft is niet de waarlijk karakteristieke figuur van den heiligen vader; niet zijn
meesterlijk gedane kop, waarop de intensiteit van de
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gedachte, maar ook iets als wereldverachtende twijfel zoo sprekend te lezen staat;
niet die superb geboetseerde, uitdrukkingsvolle handen, die geheele hoogst gelungene
houding overigens; het is ook niet de van alle geliktheid vrije, en toch zoo nauwgezette
behandeling van den heelen boedel, hier en daar zoo dichterlijk wegdoezelend in de
geheimzinnige sakristieachtige halve schemering van dien éenen zonnestraal.; het is
- dat het schilderij met dat éene figuur zoo niemendalle leêg, zoo over- en overvol
is... Wát ze vult, werkelijk vult, is de gedachte, die men, - die ik althans elk oogenblik
van de lippen van dezen kerkvoogd meen te zullen vernemen: ‘En toch... en toch...
Gebanvloekt al of niet... Zoo hij nu toch eens gelijk had tegenover de geschiedenis
en tegenover God?’(1)

XI.
Het gaat niet aan, De Instelling van het gulden Vlies te bespreken, zonder een woord
te zeggen van de geheele reeks muurschilderingen, waarvan dit gewichtige stuk het
laatste, zoo niet het mooiste zal worden.
Het is werkelijk, voor een artiest als Albrecht de

(1) De heer de Mont zou zeker van dezen Paulus III don hier beschreven indruk van wankelenden
twijfel niet hebben ontvangen, indien hij zich herrinnerd had hoe deze geweldige Alexandcr
Farnese de bewerker was van het concilie van Trente, met welk doel hij zich verbond aan
Karel V en Frans I, hoe hij de inquisitie te Napels invoerde, het Interim van Karel V bestreed,
de orde der Jezuïeten bevestigde en vooral zich boven de bedreigingen van Hendrik VIII
energisch verhief. Wij voor ons lezen in die schilderij Paulus' bezorgdheid voor de belangen
der Kerk en zijn medelijden met den Reformator. Bovendien is het niet duidelijk wat de
schrijver bedoelt met de woorden: ‘Gelijk hebben tegenover de geschiedenis.’

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

164
Vriendt, een kans uit duizend, aangewezen te zijn, om een zaal te versieren als de
feesthalle in het Brugsche Stadhuis, deze perel van veertiendeeuwschen bouwstijl.
Deze feesthalle, - de voormalige Schepen- of Breede Raadzaal - heeft in Zuid- en
Noord-Nederland haar weerga niet. Zij vertoont den vorm van een langwerpig
vierkant, 21 meter lang op ongeveer negen of tien breed, en is gedekt met een van
de in bouwkunstig opzicht eigenaardigste en schoonste zolderingen, die men wel
ergens kan aantreffen.
Deze zoldering, - meesterstuk van eenvoud en goeden smaak tegelijk, - bestaat
uit een soort van dubbele beuk, in massief eikenhout, geen andere teekenlijn
vertoonend dan den zuiverst opgevatten spitsboog. Oplijnend, van weerszijden, uit
de effen gebleven wanden van vóor- en achtergevel, loopen de bogen te samen in
het midden van de zaal, waar ze, in de ijdele ruimte, eindigen in vijf gotische, tamelijk
kleine kapiteelen, waaronder men de zuilen zou hebben weggenomen.
In den voorgevel zijn zes smalle, hooge vensters; in den achtergevel éen groote
en drie kleine deuren en twee of drie, even onder de zoldering, geheel in de hoogte
dus, doorgebroken ramen. Links van dengene, die van de wandelzaal, beneden,
bovenkomt, verrijst de schoone, gotische schouw; rechts, in den tegenoverstaanden
zijmuur, een dubbele deur tusschen twee nissen in.
In deze zaal nu voert Albrecht de Vriendt niet minder dan 13 tafereelen met bijwerk
uit, waarvan hij de kartons, op een derde van de ware grootte berekend, tusschen
1890 en 1897 naar verscheiden binnen- en buitenlandsche tentoonstellingen heeft
ingezonden.
Wanneer men - en dit komt mij logisch voor - het tafereel, rechts van de gotische
schouw, dus, naar de straatzij toe, beschouwt als nummer éen, dan volgen
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de onderwerpen in deze orde: 1. Dirk van Elzas brengt het H. Bloed naar Brugge,
en 2. De Tafel van de Armen, tafereelen uit het leenroerig tijdvak; - 3. De Hanzebond
ontvangt zijn privilegiën, en 4. De Gemeente Brugge verkrijgt haar keure,
herinneringen aan het gemeentetijdvak; - 5. Brugsche magistraten op bezoek bij Jan
van Eyk, 6. De Brugsche uitvinder van de Drukkunst, 7. De Grondvesting van het
Stadhuis onder Lodewijk van Male, en 8. Jakob van Maarlant, of Brugge beschouwd
als bakermat van kunst en letteren; verder dan 9. De Vrije Jaarmarkt; 10. Het eerste
Landjuweel; 11. Opening van de oude Zeehaven, het Zwin; 12. De Terugkeer van de
Bruggelingen na den Guldensporenslag; 13. Het Kapittel van het Gulden Vlies.
Boven al deze tafereelen loopt een soort van fries, bestaande uit een dubbelen rand
van een zeer dekoratief effekt: de onderste rand, louter loofwerk met daarop
uitkomende wapenschilden; de bovenste, op groen fonnetje een soort mozaïek van
door elkaar gevlochten arabesken, waartusschen het wapen van Brugge, de zwarte
Liebaard op rooden grond met drie purperen dwarsbalken, en het monogram van de
gemeente, de gekroonde B. Op dezen bovensten rand lossen zich af, geschilderd in
platte, effen tonen, omgeven door een stevige, zwarte, dekoratieve lijn, niet minder
dan drie en dertig portretten, met zeer veel oordeel gekozen hoofdpersonen uit de
historie van de stad, en wel: De bekeerders, S. Donaas, S. Bonifaas, S. Elooi; de
eerste graven, Boudewijn I, Judith, zijn gemalin, Boudewijn II, Boudewijn III,
Boudewijn Hapken, Karel de Goede, Dirk en Filips van Elzaten; de wetgevers: Keizer
Boudewijn van Konstantinopel, zijn dochter Zwarte Griet en Maria van Burgondië;
de helden van 1302: Breidel, de Coninc, Saaftingen, Willem van Gulik, Jan van
Namen, Jan Borluut; eenige groote poorters als Robrecht van der
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Borse, Jan Boonen, Tiedeman van den Berg; eenige geestelijke
hoogwaardigheidbekleeders: de abt van den Eeckhoute, de abt van S. Donaas, en de
groot-kanselier van Vlaanderen; de adel: de deken van 't gewapende Sint Joris-Gild
en de heer van Gruuthuse; kunst en letteren: van Eyk, Memlinc, Geraard Davids,
Gillis de Wevele, en de drie groote Brugsche bouwmeesters: Jan Rogiers (Stadhuis),
Jan van Oudenaerde (Halle) en Jan van de Poele.
Eindelijk, boven de eerste graven en de wetgevers, in den achtergevel, de
cartouches van de beide gewapende korporatiën, die van S. Sebastiaan en die van S.
Joris, en verder op, hier en daar boven de figuren van de fries, de wapenschilden van
de konsulaten, de ambachten, de tot Brugge's rechtsgebied hoorende gemeenten, en
wat dies meer.
Dat de voltooiing van een zoo breed opgevat werk meer dan gewone talenten
vergt, zal zeker wel geen betoog behoeven.
Van 1888 tot ongeveer einde 1892 voltooide de meester, benevens de typen en
modellen voor het gezamenlijke bijwerk, een achttal kartons. Heden, aanvang 1898,
zijn twee tafereelen, 1 en 13, nagenoeg af, vier in volle uitvoering, namelijk 3, 4, 5
en 7; de fries zoo goed als volledig, terwijl van noch een vijftal kartons, die voor 2,
6, 9, 10, 11, enkel de eerste schets gereed is.
Het kan wel niet anders of - in een werk van zulk een omvang kan een scherp
toeziende blik minder welgeslaagde gedeelten aanwijzen. Ik beken gereedelijk zelf,
dat niet al de figuren van de anders heel mooie fries mij in gelijke maat bevallen als
b.v. die van Boudewijn van Konstantinopel, van Zwarte Griet, van Pieter de Coninc,
van Willem van Gulik, van Jan van Namen, van Boudewijn I, kranige, nauwelijks
gearchaïe-
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zeerde, doch zeer stijlvol geteekende gestalten, die - zonder maar in de verste verte
van de bekende hertogen en graven van H. Leys te zijn afgekeken, den gewenschten
dekoratieven indruk teweegbrengen. Vooral van Saaftingen wilde ik anders,
eigenaardiger, wilder voorgesteld zien. Dit zijn echter bijzaken, kleinigheden in het
heel groote werk!
Het standpunt, waarop de Vriendt zich geplaatst heeft, is het eenig ware en logische.
Het is er hem niet om te doen, schilderijen uit te voeren, die, om 't even waar, effekt
zouden maken en hier in deze stadhuishalle onverbiddelijk al de aandacht van de
toeschouwers op zich en noch eens op zich zouden vereenigen; hij vat zijn arbeid op
als een onderdeel, een gewichtig, ja, maar een onderdeel, van de architektonische
schepping, en - ver van de schoonheid van deze laatste te willen wegmoffelen ten
behoeve van eigen schildersijdelheid, heeft hij, in al wat hij doet, maar éen enkel
doel vóor oogen: de schoonheden van dit meesterwerk van bouwkunst te doen
uitkomen.
Dat de schilder hierin volkomen geslaagd is, durf ik van heden af vaststellen. Ik
heb de Brugsche Schepenzaal vroeger gezien, toen de heerlijke zoldering pas hersteld
was en de muren noch volkomen naakt, en ik durf zeggen dat de eenvoud, de
grootschheid en de elegantie van de architektonische lijn mij nooit zoo zijn opgevallen
als nu, dat ‘het bijwerk’ van de gezamenlijke beschildering bijna volledig is
uitgevoerd.
De kartons van de nummers 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12 en 13 zijn bekend. Anderen hebben
er de verdiensten van vinding, samenstelling, keuze der typen, teekening en kleur
lang vóor mij van doen uitkomen. Mij persoonlijk bevallen veruit het meest 12, 8,
13! - 12 is een zeer origineele opvatting, die, uitgevoerd in de

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

168
overeengekomen verhoudingen, zeker een grooten indruk zal maken. Spelende onder
den vrijen hemel, in het rijkgroene, welig beboomde platteland van het Brugsche
Vrije, zal dit tafereel gelukkig kontrasteeren met het onmiddellijk volgende, 13, Het
Gulden Vlies, dat in een gotische ridderzaal afloopt. De meester toont ons de redders
van het kleine Vlaanderen, even buiten de stad, waarvan torens en tinnen in de verte
zichtbaar zijn, door het magistraat en de geestelijkheid verwelkomd. Jubelend rukken
ruiters en voetgangers voorwaarts; wimpels wapperen met vroolijke lachkleuren
boven de glinsterende harnassen, de bruin- en zwartlederen kolders, de stoere,
krachtiggeteekende gezichten. Door het geboomte, hier en daar, de opwekkende vlek
van een roodsteenen huis...
Reeds het karton van 8 is een juweel van koloriet, overigens, een volmaakt brok
kunst in ieder opzicht. Denkend, de veder in de hand, gereed om te schrijven wat de
geest hem zal ingeven, staat, in een gotieke kamer, vóor het kleine lessenaar, de
Vader der Dietsche dichters alregader. Een edel hoofd, edel in de steenhoekigheid
van zijn profiel, sprekend van waardigheid en levensernst, door en door Vlaamsch,
door en door een denker, - door en door de schepenklerk van Damme, zóo als men
hem, naar zijn eigen werk, het best denken kan. Door een openstaand rondbogig
venster op den achtergrond de zee, gezien op de wijze, eenigszins, van onze
vijftiendeeuwsche gotieken, in zeer sterke, diepe tonen.
Voor nummer 13 verkoos de meester het donkerste hoekje van de geheele zaal:
het tafereel wordt uitgevoerd links van de gotieke schouw, als tegenhanger bijna van
nummer éen.
De keus van dit onderwerp voor deze plaats is
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een ware vinding, une trouvaille! De ordekleeding van de ridders van het Gulden
Vlies en van de in de plechtigheid optredende kerkvoogden in groot gewaad laat den
meester toe, niet alleen de allerkrachiigst sprekende van alle kleuren: scharlakenrood
en helgoud, op een vrij groote oppervlakte aan te wenden, maar tevens de intensiteit
van deze twee tot een maximum op te voeren. En deze middelen had de schilder
noodig, wilde hij hier zegevieren over de natuurlijke donkerte van het hoekje aan
den eenen, en over de sterke kleur van de fries daarboven aan den anderen kant.
Het zoo goed als afgewerkte eerste tafereel laat toe, ons een denkbeeld te vormen
van wat het geheel zal worden.
Het is een stuk degelijk schilderwerk, in volkomen harmonie met de geheele
omgeving. Het heeft den aangenamen, gedistingeerden grijstoon van zeer oude, edele
tapijten. Staat men aan 't ander eind van de feesthalle, en laat men het oog rusten op
den hoek rechts van de schouw, dan maakt dat geheele stuk muur een indruk van
volmaakten, niet meer te verbeteren samenhang. Schouw, fries, zoldering en tafereel
hooren, voortaan, onafscheidelijk bij elkaar; dit laatste komt, bij al 't overige, juist
zoo veel uit, als zijn hoedanigheid van wezenlijk substratum van het geheel het
volstrekt onontbeerlijk maakt.
Wanneer, rond 1900, de meester zijn penseelen zal hebben neergelegd, de
eikenhouten zitbanken, overal, onder de wandschilderingen zullen aangebracht en
de vloerbelegging zal in orde zijn, zal Brugge een zaal bezitten, die de magistraat
van deze stad met fierheid, ook na Antwerpen en zijn overheerlijke Leys-zaal, zal
mogen vertoonen.
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XII.
Zullen onze beide artiesten bij de twee door mij beschreven stadiën er nog een derde
voegen?
Er zijn teekenen, die het mij doen voorzien. Van Albrecht verwacht ik een periode,
waarin hij zijn krachten zal wijden aan het voltooien van streng synthetische
scheppingen, waarvan wellicht het pas beoordeelde stuk ons een voorsmaak geeft:
schilderijen, niet van buitengewone afmetingen altijd, waarin hij, liefst in weinige
figuren, het karakter, den geest van een geheel historisch tijdvak zal belichamen: historieschildering dus in de hoogste, edelste beteekenis van het woord.
Zal Juliaan een dergelijken weg opgaan? Zal hij zich veeleer meer bepaald
toeleggen op het vertolken van fijndichterlijke legenden, lieflijke sprookjes,
geheimzinnige sagen? Ik ben geen profeet, voorzeker, maar uit al wat hij sedert een
tiental jaren te zien gaf, meen ik te mogen opmaken, dat hij, zonder aan het historisch
genre geheel vaarwel te zeggen, toch bij voorkeur mystieke stoffen zal blijven
behandelen. En ik zou dit bijna wenschen, overtuigd als ik ben dat wij, alsdan, aan
zijn tegelijk mannelijk wilskrachtig en vrouwelijk teerbesnaard gemoed en aan zijn
delikate gave van schilderen nog menig juweeltje zullen te danken hebben van een
kunst, die, hier te lande, slechts al te zelden beoefenaars vond: een kunst van innige
emotie en werkelijke, eenvoudige, populaire poëzie.
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Boekenkennis.
Leonis XIII Pontificis Maximi Carmina.
A.N. MUTSAERS, leeraar aan het Seminarie van het Bisdom van 's Hertogenbosch,
geeft uit te Nijmegen, bij L.C.G. Malmberg, 1897, de Gedichten van Z.H. Leo XIII,
tot op den laatsten tijd aangevuld, met bijzondere machtiging van den doorluchtigen
dichter zelven bij gelegenheid van zijn Zestigjarig Priesterfeest in het Nederlandsch
vertolkt.
Ter inleiding schreef Dr. Schaepman eene puike voorrede, over de poëzie van
Paus Leo XIII. In de Arcadia, onder den naam van Tearco Tornaceo, Collega van
Leo XIII, in Arcadië Heracleus Neander, kwam het Dr. Schaepman van rechtswege
toe de poëzie van den Paus te bestudeeren. Voor Leo XIII is de poëzie geene
levenstaak; zij is uitspanning, maar de uitspanning van een ernstig man, die geene
ontspanning zonder inspanning kent. Wat hij te zeggen heeft moet het zeggen weerd
wezen en het moet goed worden gezegd. Zoo vindt men den geheelen man in deze
gedichten terug; maar men vindt er niet den geheelen man. Immers, de persoonlijkheid
van den Paus overheerscht het dichtwerk. De studie wordt gesloten met een
eigenaardig, doch voor beiden vereerend parallel tusschen Innocentius III en Leo
XIII. Zoo luidt de voorrede van Dr. Schaepman, die wellicht als afzonderlijk opstel
in eene nieuwe reeks der belangwekkende Menschen en Boeken zal gelascht worden.
Die inleiding geldt als aanbeveling voor priester Mutsaers' werk. De vertolker
heeft de gedichten van den H. Vader in keurige en sierlijke Nederlandsche verzen
overgebracht. Voorwaar, eene verdienstelijke, doch geene lichte taak!
Dr. C.C.

Das Kunstwerk der Zukunft und sein Meister Richard Wagner, von
Theodor Schmid, S.J., Freiburg im Breisgau, Herder'sche
Verlagshandlung. Pr. Mk. 2 = fr. 2,50.
Deze studie verscheen in het bekende tijdschrift ‘Stimmen aus Maria Laach’. Zij
vond zulk een gunstig onthaal dat de uitgever er toe besloot haar in een bijzonder
boekdeel uit te geven.
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Talrijk zijn de inktflesschen die gebruikt werden om den grooten apostel van het
‘kunstwerk der toekomst,’ Richard Wagner, tot in den hemel te verheffen of in den
diepsten afgrond der zevende hel te slingeren. Maar hij verdient:
‘Ni cet excès d'honneur, ni cette indiguité.’
Men kent de lijvige boekdeelen van Adolphe Jullien, van Houston Chamberlain,
Gasperini, Dannreuther, Pohl, Wolzogen, enz. enz. Er is niet een enkel bij dat het
juiste midden weet te bewaren tusschen apotheose en verwensching. Men leze het
bovengenoemd werk. Hier is ‘de nagel op den kop getroffen’.
Alle kunst komt van God, God is een onstoffelijk wezen, de muziek is de
onstoffelijkste aller kunsten, dus is de muziek de goddelijkste aller kunsten. Doch
het christendom, zegt Richard Wagner in zijne Gesammelte Schriften (Die Kunst
und die Revolution), is de gezworen vijand van het schoone in den mensch.....
Leest Schmid en gij zult begrijpen hoe Wagner, aangedreven door een geheimzinnig
iets dat God in de ziel van den kunstenaar legt - of hij zijn eigen gaven eerbiedigt of
niet - iets schoons schreef
‘Unbewusst, höchste Lust!’
en verre ten achter bleef waar hij meende met zijn verstandelijke L e i t motief-theorie
enz. enz. het toppunt der kunst bereikt te hebben.
Het zou wenschelijk wezen dat dit schoon werk, het beste dat over Wagner is
geschreven, weldra vertaald wierd: in ons vaderland dweept men nu reeds lang met
den germaanschen reus Richard Wagner, maar men weet eigenlijk nog niet recht
waarom..... Jurant in verbo magistri.
N.

In de Februari-aflevering der ‘Stimmen aus Maria Laach’
(no 1 werd in Januari besproken) vinden wij het slot van Th. Schmid's artikel over
Tinel's Godelieve. Hij neemt nu het geheele werk bladzijde voor bladzijde door en
doet er ons de schoonheden van verstaan. Hij betreurt evenwel dat het gedicht den
toondichter vaak in den steek liet, hem de gelegenheid niet gevende op zekere
oogenblikken de karakters zijner personen nog duidelijker te doen uitkomen en zijne
groote gaven nog eens meer te doen schitteren.
Schmid sluit met de woorden: ‘Wij wenschen den gevierden kunstenaar en zijn
heerlijk kunstwerk dat ook voor hem een eigen schouwburg opgericht worde, een
Festspielhaus waar geen begeerlijke Wotan de Walkuren kust, maar waar de zoete
heilige Godelieve de goddelijkheid van haar leven en lijden openbaart’.

Christliche Ikonographie.
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Ein Handbuch zum Verständniss der christl. Kunst. Von HEINRICH DETZEL. Freiburg,
Herder, 1894-96. Deel II: Die bildlichen Darstellungen der Heiligen. Mit 318
Abbildungen, gr. 8o, (713 bladzijden). Prijs: M. 9 = Fr. 11.25.
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Over het eerste deel van dit schoon werk hebben wij reeds vroeger uitvoerig bericht.
(Zie D.W. jaargang 1895, bl. 183). Het beantwoordt volkomen aan de eischen, welke
wij aan zulk een werk stellen. De schrijver heeft uit den rijken schat der christelijke
beelden de hoofdzaken zorgvuldig doen gelden. In het tweede deel houdt hij zich
onledig met de heilige beelden van het Oude en Nieuwe Testament. De schrijver
geeft van die heiligen een lange of korte levensschets. Bij de iconographie van enkele
heiligen voegt hij, op tactvolle wijze, eene bespreking van sommige gebeurtenissen
uit

De Evangelist S. Lucas, naar F. Overbeck. (Symbool der S. Lucasgilde).

het Oude Testament, gebeurtenissen die als voorloopers van het rijk van Christus,
toenmaals op allerlei manier afgebeeld werden. Omtrent duizend heiligen worden
in dit boekdeel behandeld. Kunstenaars zoowel als kunstvrienden kunnen er veel
goeds uit leeren. Met wat iever en bewondering voor de schoonheid der christelijke
kunst, met welke kennis van zaken de schrijver aan 't werk is gegaan, behoeven wij
niet te zeggen.
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Wij veroorlooven ons slechts één opmerking. Waarom zijn de heiligen niet naar een
bepaald systeem gegroepeerd in de plaats van een alphabetische opsomming die te
zeer aan soldatentucht herinnert?
Maar hoe kan zulk een klein vlekje aan de waarde van het

Ste Gudula, patrones van Brussel, naar Jan Schoreel.

geheel schaden! Eere zij dus den schrijver die deze ondankbare stof met zooveel
zelfverloochening heeft bewerkt. Eere aan den uitgever die het werk zoo prachtig
versierd en rijk geïllustreerd heeft. Hierboven twee proeven daarvan.
N.

Limburg's Jaarboek,
uitgegeven door het provinciaal genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen,
Taal en Kunst, III-IV; Roermond, Henri van der Marck, 1897.
Wij hebben reeds de vroeger verschenen afleveringen van dit belangrijk jaarboek
gunstig besproken. Er komt hier weer veel nieuws voor, o.a. artikeltjes over de kerk
van Boxmeer, de toren en klokken aldaar, de altaren, de geschilderde vensters,
schilderijen, kapellen, gilden, het kerkhof enz. Wij wenschen het werk talrijke lezers.
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Id. V, afl. 1-3; Roermond, J.J. Romen en Zonen, 1897.
Aflevering 1 en 2 bevatten een aantal bijzonderheden omtrent den schrijver der
Geldersche Kerkgeschiedenis, ‘de even geleerde als deugdzame en werkzame’
Joannes van Knippenbergh, pastoor te Helden. Voor dit opstel zijn verschillende
oorkonden geraadpleegd, alsmede Knippenbergh's Dagboek, medegedeeld door
pastoor Engels. Verder vinden wij het Appendix van K.'s Standaardwerk, wiens
uitgave de 68jarige pastoor-deken, uit gebrek aan tijd, niet meer zelf mocht bezorgen.
‘Hij heeft de Serena aura niet gehad, om aan zijn pennevrucht de laatste hand te
leggen’, zegt het Jaarboek, ‘maar wat den Gelro-Helderschen landdeken als
samensteller der vermaarde Geldersche Kerkgeschiedenis kenmerkt, vinden wij ook
in zijn Appendix ruimschoots aanwezig: eene bewonderenswaardige opmerkendheid
en helderziendheid. Het bevat meer dan een dorre opsomming van geschiedkundige
feiten en staat eindeloos hooger dan de bescheiden naam Kronijk doet vermoeden.’
Het Appendix bevat 110 bladzijden druks en ten gerieve van degenen, die ‘de taal
van Latium’ niet machtig zijn, is in margine de beknopte inhoud van het verhaalde
medegedeeld(1).
In de 3de aflevering vinden wij eene belangrijke studie van Dr. Jos. Schrijnen
omtrent de overblijfselen van den Wodankultus in Limburg. Neder-Duitschland werd
immers vrij algemeen als de bakermat der Wodanvereering bij onze Germaansche
voorouders beschouwd.
Menigmaal vond eene vermenging van het heidensche met het kristelijke element
plaats. De afgoden werden door de geloofsapostelen als duivels voorgesteld. Ziehier
een voorbeeld daarvan in een grafschrift:
‘Wat geit di düvel min sûpen an?
Ik sûp mit min herr Jesu Christ,
Wenn du düvel ewig dörsten müst.’(2)
Verder ontmoeten wij bijzonderheden omtrent de stichting der Volquynsche
studiebeurs en wie als rechthebbenden daarop in aanmerking komen, enz. Dan volgt
de oorkonde der stichting, alsmede een stuk genealogie der Volquins, waarin wij
bekende namen treffen, als b.v. Jean Paul de Groutaers, ‘canoniek der collegiale
kerke ter stadt Borghloon’, in de tweede helft der 18de eeuw.
Ten slotte eene vraag: Waarom is er in dit overigens zeer belangrijk jaarboek geen
register of inhoudstafel te vinden?...
V.N.

(1) Dit Appendix chronologica, uitgegeven door Eerw. Heer Jac. Vrancken, pastoor te Reuver,
is ook als afzonderlijk boekdeel verschenen. Eere zij den vlijtigen bewerker van dit belangrijk
handschrift!
(2) Zie GRIMM, Deutsche Mythologie, II, 684.
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Tapfer und Treu.
Memoiren eines Offiziers der Schweizergarde Ludwigs XVI. Historischer Roman
in 2 Bänden v. JOS. SPILLMANN S.J. 12o, 712 bl.; Freiburg i. B., Herder, 1897. Prijs:
5 Mk.
Er is reeds lang behoefte aan goede historische romans. Dit heeft P. Spillmann
verstaan. Hij beschrijft ons het lot der edelmoedige Zwitsersche wacht van Lodewijk
XVI en de bloedige tooneelen der Fransche omwenteling. Eene groote verdienste
van dit aantrekkelijk geschreven verhaal bestaat daarin, dat de hoofdpersonen zich
op zoo natuurlijke wijze bewegen, als waren zij inderdaad ooggetuigen geweest van
de historische episoden, die hier in het licht gesteld worden. Spillmann heeft daarvoor
ontzaglijk groote studies moeten doen.
Wat ons nog mcer treft, is dat de schrijver alles zoo schilderachtig weergeeft, als
ware hij zelf schilder; er spreekt zich zeker ook een innig zielsverlangen van den
schrijver uit, wanneer hij zijnen held Damianus laat verklaren dat hij wel de pen ter
hand neemt, maar toch liefst naar penseel en palet zou grijpen...
De karakterbeschrijving van dezen Damianus is overigens hoogst merkwaardig,
ofschoon deze ons niet altijd bewondering inboezemt. Ook de overige zeer talrijke
karakters zijn goed geteekend. Wij kunnen het boek warm aanbevelen. Iedereen zal
er iets treffends voor zich in vinden, zoowel de eerbiedwaardige hoofden der familie
als de jonge lieden, waarvoor passende lectuur lastig te vinden is.
N.

De Keure van Hazebroek van 1336,
derde deel, door EDW GAILLIARD. Gent, Siffer, 1 boekd. in-8o v. 403 bl. Prijs: 5 fr.
Dit boekdeel is het vervolg der merkwaardige studie die de heer E. Gailliard, lid
der Koninkl. Vlaamsche Academie en bewaarder van het Staatsarchief te Antwerpen,
aan de Keure van Hazebroek wijdt. De geleerde schrijver behandelt hier de artikelen
101-150 en sluit daarmede het hoofdgedeelte van zijn werk.
De schrijver heeft de dorre stof dezer studie aantrekkelijk weten te maken en met
geweten de opgave der bronnen bezorgd. Oudheidkunde, geschiedenis en
rechtswetenschap kunnen wij hieruit leeren: op elk gebied is de schrijver geoefend.
De eerlijke critische zin des schrijvers en eene menigte onuitgegeven bijzonderheden
maken het werk tot een sieraad der boekerijen waarin nederlandsche philologie en
rechtswetenschap der middeleeuwen hunne plaats hebben.
N.

Ste Godelive de Ghistelles
(lez-Ostende), par ROBERT DE BEAUCOURT DE NOORTVELDE. Ostende, impr. A.
Swertvagher, 1897; 250 bladz.
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Deze levensbeschrijving der H. Godelieve bevat eene monographie van Ghistel
met zijn kasteel, dat later de ‘Abdij ten Putte’ werd, heden Klooster van Ste Godelieve;
de kapel, de gevangenis, den put, de ‘kapel der raven’ enz., en talrijke illustratiën.
Het werk is met groote vlijt samengesteld en getuigt van des schrijvers kundigheden
alsmede van zijne vereering voor de zoete heilige Godelieve, door wie Ghistel
beroemd werd. Hij laat zich ook met geestdriftige woorden over het werk van Tinel
uit. Het libretto van H. Ram komt er minder goed af....
N.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

177

Inhoud van Tijdschriften.
België.
Archéologie (Annales de la Soc. d'). XII. 1. Bovy: Adenet le Roi et son oeuvre. Donnet: Atel. de tapiss. à Brux., Audenarde, Anvers jusq. 18e s. - De Loë: Cimetière
du prem. âge du fer à Biez (Brab.). - De Raadt: Bataille de Bäsweiler. - Cumont:
Manuf. établ. à Tervueren par Charles de Lorraine. - Lhoest: Céramique belge.
Belfort (Het). 1-2. De Marez: Hélène Swarth. - Martens: Wat een mensch zich voor
de wetenschap getroost. - Van Campen: Een nederl. hoogeschool in Vlaamsch België.
- Standbeeld van J.F. Willems. - De Lepeleer: Hostie. Kelk. Priester. - Wattez: Op
de baan der kunst. - Van Campen: Een nederl. hoogeschool in Vlaamsch België. Jacobs: De schepping d. wereld in de Edda's. - Oostdam: Marie Sloot (Melati v.
Java). - Dupont: H. Taine.
Biekorf. 21-24, 1. Uit Congoland. - Cassander. - Loo en Laar. - Gezelle: De Leye.
- De Menapieren. - Jan Brito v. Brugge en het uitv. v.h. boekdrukken. - Dequidt:
Van d. zaligen Garembrecht - De Visschere: Vlaamsch en fransch leeren. Gereedschap v. de kloefkappers. - Claerhout: Beeknamen. - IJzervee en sterft niet.
- De ridder van Maria. - Maren uit Oost-Indenland. - Geloofsboden uit
Westvlaanderen.
Fédération artistique. 2-20. Grétry à Genève en 1767. - Baes: Les habitations
ouvrières. - Visite au tombeau de Händel. - Numance, opéra de Vanden Eeden. Messidor, opéra de Bruneau. - Zola. - Léon Frédéric.
Loquela. 11-12. Barenesse. - Bijvouder. - Blootenaar. - Febbe. - Kadodder. - Kazoom.
- Krevitser. - Lamoen. - Plamotteren. - Vagemol. - Gaffel. - Hanteklouwen. Meulenasse. - Mistpoefer. - Scherpschijter. - Schoefelen. - Zwicht.
Revue de l'Art chrétien. IX. 1. Müntz: L'anc. Basilique de St-Paul-hors-les-murs.
- Une Adoration des rois mages. - Helbig: Fra Angelico. - Ffoulkes: Le couronnement
de la Ste-Vierge. - L'art ferrarais à l'ép. d. princes d'Este, p. G. Gruyer. - L'art
plastique de la Haute Italie, p. Zimmermann. - Inventaire du château d'Angoulême,
p. Dujarric.
Revue Générate. 1-2. Goffin: Les peintres siennois. - Biré: La chute de Robespierre.
- Woeste: Les mécomptes de la représ. proport. - Castelein: Le rigorisme et la question
du nombre des
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élus. - De Berkeley: Souv. de France, d'Allemagne et d'Italie. - Leclercq: Récept. de
2 Belges à la cour de Java. - Goffin: Pise. - Bordeaux: Alph. Daudet. - Delaveux:
Journées d'Espagne. - Assenmacher: La musique sacrée.
Spectateur catholique. 12. Destrée: Ste-Dorothée de Cappadoce; Ste-Rose de
Viterbe; St-Jean Gualbert Visdonimi. - Frémont: Vie du P. Hecker, Vie de St-Paul.
Vlaamsche School. 11-12. - Sabbe: Prosper Colmant. - De Mont: Frans Hens en
Rik De Smeth. - De Mont: Hannover. - Verkest: De Halletoren en de Beiaard v.
Brugge. - De Mont: Schaukal's H. Heine; The Fitzroy pictures.
Volksleven (Ons). 8-9. Gittée: Elvengeloof in Engeland. - Mees: Volksgebruiken
in Kl.-Brabant. - Vandenbroeck: Spotnamen op steden en dorpen. - Vincx: Bijgeloof
in Mechelen. - Harou: Oorspr. v. somm. bijgeloovigheden. - Geudens: Plaatsbeschr.
d. straten v. Antwerpen n. een Charterboek v. 1374. - Vincx: Weervoorspellingen.

Nederland.
Gids (De). 1-2. Couperus: Psyche. - Vanden Broek: Tuinbouwgehuchten. - Hubrecht:
De rol der Kernlissen. - Zweden en Nederl. - Sophocles' Antigone. - Busken Huet's
Gaston Paris. - Byvanck: Gorter's school der poëzie. - Lapidoth's Eva. - Viotta: Vogt
en Koch's Gesch. d, deutsch. Litteratur. - Van Hamel: Guillaume d'Orange. - Byvanck:
Kumpel en Bilderdijk.
Katholiek (De). CXIII. 1-2. Hensen: Uit het leven v. Joh. Bertius. - Poelhekke:
Geestelijke poëzie. - Brom: St-Nicolaasgebruiken. - Beysens: Ranke-Becker's De
Mensch. - Jansen: Annette v. Droste-Hülstoff. - Kerkhoff: De nederl. r. kath.
Volksbond. - Het Wees gegroet, d. Horning.
Hollandsche Revue. 12-1. Henry George. - De moeder der Oranje-Nassau's. - De
Legenden v.d. Zondvloed. - De Emir van Afghanistan. - Leo XIII. - Honden op Oude
Afbeeldingen. - De wonderen v.d. Sterrenhemel. - Het vergaan d. wereld. - De Joden
onzer dagen. - Marcellus Emants. - Vrije Kunst: Bernard Conter, Conrad Verhaeren,
Theod. Islees, Bosch de Lateren.
Navorscher (De). 11-12, 1-2. De weezen v.d. zeekapitein. - Het tweede doopvont
te Ermelo. - Geslacht- en Wapenkunde. - Over Rembrandts ‘Nachtwacht.’ - De Jager:
Het orakel, door W. Bilderdijk. - Andreae: Rataller. - Stielinck. - Anspach: Abraham
Patras. - De Jager: Bilderdijkiana. - De Cock: Volksuitdrukk. betr. h drinken. - De
zwanenridder. - Postma: Friesche zeden. - De Bat. omwenteling binnen Utrecht. Overijselsche geslachten.
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- Vondel, Gijsbrecht, vs. 270. - Hartjesdag; Meesmuilen; Querngester. - Portr. v.
Fred. Houtman.
Noord en Zuid. 1. Moolhuizen: De Zutphensche stellingen. - De Jong: Bij de Nederl.
Spraakk. v. Terwey. - Lombard. - Molenaar: Bloemlez. uit h. Woordenb. XI 2 en V
8. - J.F. Oltmans. - Gittée: Van Eeden's Kleine Johannes. - In gezegende
omstandigheden. - Vierhout: Stylist. overweging. - Nauta: De drie Zustersteden v.
Ledeganck. - Vande Mate: Studie v. Synoniemen. - Mof. - Beets: Een deuntje den
hals breken. - Slotboom: Hagar, vers 7. - Van de Mate: Etymol. en taalgebruik. - De
Beer: P.C. Hooft (met portr.). - Beets: Laarzenis. - Kok: Lapidoth's Eva.
Spectator (Nederl.). 1-9. Transvaal 1876-1896. - Alb. Verwey over onze letteren.
- Haagsch Jaarboek 1898. - Brugmans: Uit het pauselijk archief. - Brieven v. Joh.
Thorn Prikker. - Les désequilibrés de l'amour. - Friesche volksalm. 1897. - De
Dompierre: Moderne médailles. - Kok: Pietro Metastasio. - Duyl: Kingsley's
West-Afrik. herinneringen. - Rostand's Cyrano de Bergerac. - Van Manen: Nieuwe
vertal. v.h. Oude Testament. - Uit Oud-Batavia. - Schoolcomedies uit de 16e eeuw.
- De Weimar'sche Goethe-uitgave. - Drentsche volksalm. - Van Eeden's Studies, 3e
reeks. - Benjamin Kidd's De sociale Evolutie. - Tweede deel van Fredericq's Gesch.
d. Inquisitie in de Nederl. - Het verbum in het hedendaagsche Fransch, door Dr.
Hoogvliet. - Lucanus Pharsalia. - M. Wagenvoort (Vosmeer de Spie) te Jeruzalem.
- Over Sonnetten. - Grieksch voor Medici. - Stadboeken v. Zwolle. - De Zaansche
volkstaal.
Studiën op godsd., wetensch. en letterk. gebied. XLIX. 5. De Groot: Dr. Blüchner's
oordeel ov. h. Godsbegrip. - Van Gestel: Theolog. overzicht. - Becker: Laplace als
katholiek gestorven.
Taxandria. 10-12-1. Sasse: Reis v. Lod. Napoleon door Noord- Brabant 1809. - Van
Hammen: Inkomsten etc. der kerk v. Baardwijk 1526. - Vanden Elsen: De kanunniken
d. kathedrale kerk v 's Hertogenbosch 1629. - Juten: Familie de Pottere. - V. d. Aula:
Ordonn. v. Willem v. Oranje 1670. - Sasse: Oude begrafenisgebruiken in N.-Brab.
- Juten: De heerlijkh. Calfoen. - Sasse: Acte betreff. h. vergrooten d. schuurkerk der
Katholieken te St-Oedenrode. - Juten: Predikantstraktementen. - Familie de Pottere.
- Sasse: Palmzondag. - Sassen: Uit de protocollen v. Jan de Metser. - Juten: Beleg
v. Bergen-op-Zoom 1747. - Vanden Elsen: Heerlijkheid Onzenoort. - Sasse: Kasteel
Coudenhove. - Juten: Familie Cuypers. - Gijsberti: Bezoek v. koning Lodewijk aan
de Willemstad 1809. - Mollenberg: Huldinge gedaan bij Hertog Philips v. Oostenrijk.
- Verreyt: Slag van Lekkerbeetje.
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Duitschland.
Anzeiger d. Germ. Museums. 5. Wissenschaftl. Instrumente im Germ. Mus. - Der
Zeugdruck m.d. hl. Anna, d. Junfr. Maria u. Seraphim. - Brief d. Abtes Heinr. v.
Herrenalb 1429.
Alemannia. XXV. 2. Haass: Volkslüml. aus Vögisheim. - Unseld: Die Pflanzen i.d.
schwäb. Sprichwörtern; allerlei Aberglaube. - Hugo: Der Christbaum. - Socin: Heimat
Hartmanns v. Aue. - Walter: Der Stadt v. Rufach Recht u. Gewohnheit. - Althaus:
Urkundl. Mitteil. a.d. Elsass. - Manns: Stifftungsbrieff aft 100 Fl. zweier Knaben
bey den Jesuitern zu erhalten. - Beck: Flugblatt auf den Prager Frieden 1635;
Soldatenlied a.d. Türkenkrieg 1789. - Rieder: Ain Gestalt der novizen und v. der
hochzit so ein noviz will gehorsamtun. - Stehle: Vulpinus' Ritter Kappler. - Bahder:
Murner's Gäuchmatt. - Pfaff: Festschrift z. 50jähr. Doktorjubelfeier K. Weinholds.
Fl. Blätter f. kath. Kirchenmusik. 1-2. Ein kirchenmusikal. Jammerbild aus
Nieder-Oesterreich. - Die 25jähr. Jubelfeier des Salzburger Cäcilienvereins. Kirchenmusikalisches aus Lourdes. - Die Chormusik in d. Wiener Kirchen.
Historisches Jahrbuch der Görresgesellschaft. XIX. 1. Karst: Der s.g. Jamsilla. Rohr: Die Prophetie im letzt. Jhdt. v.d. Reform, als Geschichtsquelle. - Spahn:
Auswärt. Politik u. innere Lage d. Herzogt. Pommern v. 1627-30. - Weyman: Ein
verschollenes Gedicht des Damasus? - Stiglmayr: Hielt Photius die s.g.
Areopagitischen Schriften für edit? - Kampers: Der weisse Reiter in den Gesta Caroli
Magni der Regensburger Schottenlegende. - Baumgarten: Ergänzungen zu Sägmüller,
Der Schatz Johannes XXII. Paulus: Wigand Wirt's Leben u. Streitigkeiten.
Magazin für Litteratur. 1. Die litterar. Beweg. in Holland. - Hundert Jahre lettischer
Journalistik. - Operndramaturgen. - Das Schöne u.d. Kunst. - Reimann's J. Brahms
u. Fuch's Kritik d. Tonwerke. - Ueber Heine. - Hart's Gesch. d. Weltlitt. u.d. Theaters.
- Prager Dichter: Adler, Salus, Wertheimer, Guth. - M. Maeterlinck. - Das Weib in
Skandinavien. - Sudermann's Johannes. - Romane v. Marie Janitschek. - Nietzsche
u. die Frauen. - Wülker's und Ed. Engel's Gesch. d. engl. Lilteratur.
Stimmen aus Maria-Laach. 2. Kneller: Wunder uud Evangelienkritik. - Pfülf:
Lamennais' Höhe u. Sturz. - Fonck: Die biblische Lilie. - Schmid: Edgar Tinels neues
Musikdrama Godoleva. - Gietmann's Aesthetik. - Jakob Balde als Mariensänger.
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Omroeper.
Letterkunde.
Tolstoï en de Kunst. - Een nieuwsblad van 's Gravenhage heeft zijnen engelschen
reporter naar St. Petersburg gezonden om Tolstoï te bezoeken. Wij halen uit dit
interview eenige volzinnen aan:
Tolstoï: ‘Ik heb voor mijn boek ‘Over de kunst’ meer dan honderd philosophische
werken geraadpleegd, maar ieder geeft weer een andere definitie. Ook Friedrich
Nietzsche. Dat is voor mij geen ware, 't Is heel interessant, maar N. is de philosooph
der décadence.’
- Wat noemt gij décadence?
- Alles wat niet het ware gevoelen van dezen tijd geeft.
- Mag ik vragen wat gij 't gevoelen van dezen tijd noemt?
- Zooals 't gevoelen der middeleeuwen de heilige Moeder Gods was, zoo is 't
gevoelen dezer tijden de menschelijkheid, de broederschap. Dat moet in alle werken
dezes tijds zijn, dat is de kunst ook van dezen tijd.
‘In iederen tijd is er een gevoelen dat geheel de wereld bezielt; aan dat gevoelen
uiting te geven is voor mij de hoogste kunst. Ik wil een kunst die een elk begrijpen
kan, die eenvoudig is als een kind.’
‘Praat niet over Wagner, ik heb 't geen twee acten kunnen volhouden, ik ben
weggeloopen. Wagner is geen kunst, heeft met groote kunst niets te maken.’
‘Ik zal u een groot kunstenaar onder de schilders noemen: Jean François Millet. Kent
gij dien werkman, die doodmoe neerzit na zwoegend gewerkt te hebben? Hebt ge
wel eens die voeten gezien, die armen, die handen, dat gezicht? O! die voeten! Wat
zijn die voeten vreeselijk! Hoe ontzettend dat gezicht, de uitdrukking van dat gezicht,
wat een lijden! Dat is kunst, dat is hooge kunst, kunst die voor alle schepselen is, dat
is kunst die elk voelen kan. Ik heb de idée niet op 't oog, ik bedoel 't gevoel dat 't mij
geeft, wat 't me zegt van dat vreeselijke lijden.’
‘Ik heb eens van een Schotsch schilder een schilderij gezien. In een schoone kamer
was een kindje, een arm klein kind binnengevoerd. 't Zat in zijn lompen voor den
fraaien haard en at soep. O, hoe schoon, hoe ontroerend schoon was dat! Dat handje
met dien grooten lepel en het rondkijken. En dan, daar tegenover in een stoel, het
kindje dat in dat schoon huis woonde en dat zeker noo nooit een hongerig kind had
gezien. Dat zien, o! dat was gevoel! Zie, dat is de emotie van 't menschelijke, dat is
dat waar we geen uitlegging bij noodig hebben, dat is de ware, de groote kunst voor
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alle menschen. Voelt ge niet dat dit beter is dan al die decadentiekunst? Bij uw kunst
heb ik een uitlegging noodig, bij deze niet. Van de duizend menschen die zoogenaamd
kunst gevoelen en kunst maken, zijn er 999 die van kunst niets verstaan, die niet tot
in de diepste diepte van hun ziel gevoelen, dat dit de ware kunst is, de grootste en
de heiligste.’
F. Brunetière schrijft: ‘Au fond de toute forme d'art il y a un germe d'immoralité.
‘L'esthérisme exclusif des Italiens de la Renaissance a amené la décadence de l'art
italien et pour 300 ans, celle de la nationalité italienne.’
Verder zegt hij:
‘Le principe de l'art, c'est l'imitation de la nature. Celle-ci n'est pas toujours belle.’
Daarom, volgens hem: ‘L'imitation de la nature conduit à l'immoralité.’
Reinaert de Vos. De achtste druk hiervan is verschenen ‘in Nieuw-nederlandsch,
met de regels van den middeleeuwschen versbouw in Dietsch en Duitsch, en
onderzoek naar de quantiteit in oud-Duitsch en Gothisch, door Julius De Geyter.’
Het is een deeltje van het ‘Klassiek en letterkundig Pantheon’ en de aanschaffing
van deze voortreffelijke uitgave valt dus binnen ieders bereik. Er zijn nog altijd velen,
die het gedicht slechts bij name kennen.
De Psalmen van Salomo. In de Februari-vergadering der letterk. afdeeling van de
Kon. Academie van Wetenschappen las prof. De Goeje een verhandeling voor van
wijlen prof. Kosters over den historischen achtergrond van de Psalmen van Salomo.
In afwijking van de meening van den Duitschen geleerde Wielhausen, dat deze
liederen slaan op de gebeurtenissen en toestanden uit den tijd van Pompejus, is prof.
K. tot de overtuiging gekomen dat die historische achtergrond is de lange tijd van
Israëls vernedering en de verstrooiing des volks, voortdurende onder de heerschappij
van Perzen en Grieken.
Omtrent den tijd waarin de gedichten zullen vervaardigd zijn, komt prof. K. den
heer Wielhausen meer nabij. Waarschijnlijk dateeren zij uit een der beide laatste
eeuwen vóor Christus' geboorte.
Rostand. Van Edmond Rostand's ‘Cyrano de Bergerac’ is het 40e duizendtal van de
pers gekomen. In de ‘Nieuwe Gids’ van Maart zal Kloos de twee eerste tooneelen
publiceeren van zijn vertaling van het eerste bedrijf. - S. Fischer, te Berlijn, kondigt
de 34e oplaag aan van Hauptmann's ‘Die versunkene Glocke’.
Van Farjeons Australischen roman ‘Grif’ zijn in Engeland, Australië, Amerika en
Zuid-Afrika 250.000 ex. verkocht.
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De zuster van Nietzsche heeft thans uitgegeven ‘Gedichte und Sprüche’ van haar
broeder. Deze uit zich daarin zeer satyriek over het schoone geslacht.

Schilderkunst.
Ghirlandajo. In een kerk te Rome moet een fresco-portret van Vespucci door
Ghirlandajo zijn ontdekt.

Toonkunst.
De Bungert-cyclus ‘Die Homerische Welt’ vordert zes avonden. Zoo het daarvoor
bestemde Festspielhaus te Godesberg tot stand komt, hoopt men het in 1900 gereed
te hebben. Bungert is thans bezig met het instrumenteeren van zijn ‘Nausikaa’ (3e
deel van zijn ‘Odysseus’) en een drama ‘Luther’.
De graftombe van Muzio Clementi in Westminster Abbey is gerestaureerd: de oude
grafsteen is door een nieuwen vervangen van duurzamer materiaal.
Dvorak componeert een libretto (3 actes) ‘De Duivel en Kaatje’ voor Praag, een
Symph. Dichtung ‘Het Duifje’ en een ‘Herderzang’ voor orkest.
Mascagni's ‘Iris’ zal einde Februari in het Costanzi-theater te Rome worden
opgevoerd, Puccini's ‘Tosca’ in Maart (Sardou krijgt 15 pCt. van de bruto ontvangst
van elke opvoering).
Max Bruch is bezig met een oratorium ‘Gustav Adolf’, dat het eerst in den volgenden
winter te Barmen zal worden opgevoerd.
E. Wambach componeert een cantate, De Boerenkrijg, op een tekst van Hilda Ram.
Dit werk zal op 28n Augusti op de viering van den verjaardag van den Boerenkrijg
uitgevoerd worden. Peter Benoit bewerkt zes liederen, waarvan de gedichten door
E. Hiel geleverd werden en waarvan het onderwerp de Boerenkrijg is.

Varia.
Voor Museums en liefhebbers van Oudheden. De beroemde Hirth'sche verzameling
van kunstvoorwerpen en oudheden te Munchen, zal in den loop der maand Mei door
den heer Hugo Helbing aldaar in openbare veiling komen. De Hirth'sche verzameling,
zooals allen
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weten die haar te München een bezoek brachten, is vooral merkwaardig door de
grondige kennis, het critisch oog waarmeê zij is bijeengebracht. Er zijn voorwerpen
uit de 4 laatste eeuwen, vooral de 18de, waaronder hoogst merkwaardige fransche en
engelsche kopergravuren. De rijk verlichte catalogus vertoont eene afdeeling ‘DuitschTanagra’ genoemd, waarin honderden der schoonste en zeldzaamste porceleinfiguren
uit Nymphenburg, Frankenthal, Weenen, Meissen, enz. In geen museum der wereld
is de duitsche modeleerkunst op zulke schitterende wijze vertegenwoordigd.
1798 en 1898. In 1798. Pachter Cools lot zijne vrouw: ‘Van oils vaderland, van onze
moedertaal willen zij ons berooven, die vervl.... Franschmannen!...’
In 1898. Pachter Cools' kleindochter, die bij de Zusterkes in de stad in het
‘penschenoet’ is geweest, tot haar lief - een schrijver van het gemeentehuis - die haar
's Zondags komt afhalen om te gaan wandelen:
- ‘Allaïe, Frannçoa, il faut parlaïe le franncéi, c'est tout de même si commun le
flamand!...’
Voor natuurkundigen. Waarom is de lucht veel zuiverder op den buiten als in de
stad? Omdat de boeren nooit hunne vensters open zetten.

Vondeliana.
In Taal en Letteren, afl. 1, 1898, komt voor een artikel uit de nalatenschap van baron
van Heeckeren over Vondel. Toen nog ieder zekere meening aanvaardde omtrent
den Lucifer, als zou Vondel daarmeê Willem v. Oranje op het oog gehad hebben,
was de gegronde meening van den heer van Heeckeren geheel daartegenover gesteld.
Het stuk is met liefde en diepe kennis van Vondel's werken geschreven.
In De Navorscher, 1898, no 2, komt voor een art. v.J. Vriesendorp over Gijsbrecht,
vs. 270-271.
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Een wijsgeer op de locomotief.
Uit de gedenkschriften van een spoorweg-beambte door Alfred Birk.(1)
DE strenge winter had heuvels en dalen met dikke, tot ijs geworden sneeuw bedekt.
Van de hoekige bergkruinen af, in wier groeven en spleten zelfs de Julizon niet bij
machte was de sneeuw te doen wegsmelten, tot daar omlaag op de smalle weide
tusschen rotsen en rivier gelegen, boden sneeuw en ijs den aanblik aan van een
reusachtigen Gletscher. De beekjes, die anders zoo overmoedig van rots tot rots
nederhuppelden, schenen versteend, en daar waar men nog de dunne stralen van een
waterval neêr zag dalen, was hun weg met lange, spitse ijskegels afgebakend. De
pijnboomen en dennen bogen zich onder den last van harde, zware sneeuw, en de
stammen en takken der beuken rezen als vreemdsoortige marmerbeelden tegen den
achtergrond van berghellingen op.
Wel is waar breidde de hemel zich wolkeloos en blauw over de aarde uit; maar
het blauw dier lucht was zoo ijskoud, dat de lieden bij zijn aanblik huiverden.

(1) Met toelating der firma J.P. Bachem.
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Wel glinsterde en schitterde de sneeuw onder de zonnestralen, alsof zij met millioenen
diamanten bestrooid ware geweest, maar de zon zelve scheen een lichtgevende ijsbal
te zijn, buiten staat de lucht te verwarmen, of den ruwen ademtocht des winters te
verzachten. Omgloord van purperrood was zij achter de rotsen verdwenen; langzaam
stierf het daglicht weg, dat nog de hoogten omgaf, om over te gaan in het bleeke
grauw der avondnevelen, welke uit het dal omhoog stegen. Hier en daar zag men uit
de schemering een ster opflikkeren, doch niet lang bleef zij zichtbaar voor het oog.
Bergen en dalen lagen in eene diepe, plechtige rust verzonken. De liefdelooze winter
scheen als bij tooverslag de aarde en al wat daarop leefde gedompeld te hebben in
die sluimering, waarvan ons het sprookje vertelt, dat de bekoorlijke Schoone Slaapster
uit het Bosch tot heldin heeft.
En toch heerschten er nog arbeid en bedrijvigheid op aarde. Een dikke, donkere
rookkolom stijgt langs de berghelling op en groeit tot zware, groote wolken aan, af
en toe verlicht door een grilligen, spoedig wederom verbleekenden weerschijn van
vuur. Het is de bode der moderne beschaving. Thans ook komt hij zelf van achter
het pijnboomenwoud te voorschijn; ziet men de voortstoomende locomotief bezig
langs den ijzeren weg eene lange rij wagens over de breede rotsen heen te trekken.
Zij heeft een geweldige taak te volbrengen. Het pad is even steil als altijd, maar de
last dien zij voortsleept zwaarder dan gewoonlijk. Morgen zal het de eerste Kerstdag
wezen: de groote feestdag der huisgezinnen. Bij die gelegenheid zoekt ieder een
plekje op, waar hij zich tehuis gevoelt en gelukkig, en snelt een elk, wien dit ten
minste niet door het lot wordt verboden, tot de haardstede, welke hij als de zijne
beschouwt.
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De universiteitsstad heeft den trein met groote en kleine studenten gevuld; hunne
vroolijke liederen dringen door de half geopende portierraampjes naar buiten en
schudden de oude bergreuzen wakker uit hun slaap; uit een aangrenzenden wagen
weerschalt het gejubel der daarin opgestapelde soldaten, die voor enkele dagen hebben
mogen ontkomen aan de strenge krijgstucht van het kazerneleven. En dan de overige
waggons. Welk eene bonte menigte bevatten zij niet van professoren, ambtenaren,
handelaren, commis-voyageurs, leeraressen en onderwijzeressen, en te midden
daarvan een vroolijke schaar jonge meisjes, die op weg naar huis zijn en van
kostschool komen. Haar levendig en luidruchtig gebabbel overstemt bijna het
gedruisch van den voortrollenden trein.
De conducteurs hebben aan alle stations heel wat moeite gehad met den nieuwen
toevoer van reizigers. Er heerscht een duizelingwekkende drukte, en alles roept, en
schreeuwt, en loopt en rent, totdat elk der passagiers, met al zijn pakken en valiezen
en mandjes een plaats heeft gekregen! Nu echter is er geen enkel plekje meer vrij in
den ganschen trein. Tot zelfs in den goederenwagen, te midden van de stapels kisten
en manden en balen, hebben twee lieden, zoo goed en zoo kwaad als het ging, een
onderkomen gevonden: het zijn de hoofdinspecteur uit de hoofdstad en de directeur
van een smeltoven met bijbehoorende werkplaats op het hoogste punt van den
bergspoorweg. Beiden hadden dien morgen, ingevolge ontvangen bevel, den hoftrein,
die den regeerenden vorst naar het Zuiden voerde, begeleid en keerden nu huiswaarts,
om den gezegenden avond niet in eene vreemde stad te moeten doorbrengen. Dicht
gewikkeld in hun breede pelzen, de muts diep over de ooren heengetrokken, de bonten
kraag
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opgehaald tot over den neus, hadden zij elk een hoek van den wagen opgezocht en
zich uitgestrekt op de houten bank, die langs den wand geplaatst was. De handlantaren,
aan den tegenovergestelden kant hangende, zond nu en dan, wanneer ook zij hevig
aan het slingeren geraakte, door de koffertorens een zwakken lichtstraal af op de
twee in bont gehulde figuren; maar voor het overige heerschten hier slechts de diepste
duisternis en het diepste stilzwijgen.
De trein rolde thans over eene hooge brug, die met reusachtige bogen van gehouwen
steen een even breed als diep dal overwelfde; snerpend koud streek de Noordenwind
door het dal heen en kwam met volle kracht tegen de rechterzijde der wagens aan.
De langste der beide in pelzen gewikkelde mannen sprong overeind; het was de
directeur van den smeltoven. Nog dichter dan te voren trok hij zijn pelsjas over de
knieën bijeen, nog dieper haalde hij zijn muts over de ooren, en de armen over de
borst kruisend, drukte hij ze vast tegen het lichaam, als om daarin elk zweempje van
levensgloed te behouden.
‘Een vreeselijke tocht!’ bromde hij: ‘sedert van morgen in deze ijskelder-atmosfeer,
en niets bij mij dan een glas rooden wijn en wat wittebrood! Ik heb er genoeg van!
Een ander mag daarbij zijne gezondheid behouden en er oud onder worden misschien,
voor mij is het een kunststuk dat mijne krachten te boven gaat.’
Thans begon ook de pels in den anderen hoek te bewegen. Zijn eigenaar had zeer
goed bemerkt, dat de buurman aan het praten was geraakt; hij had iets als een
onduidelijk gebrom door de hooge, dichte bonten kraag vernomen; wat er gezegd
werd kon hij echter niet verstaan, maar enkel raden.
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‘Ja wel,’ antwoordde hij met bibberende stem: ‘de winter schijnt er vermaak in te
vinden ons den dienst heel zuur te maken.’
En wederom heerschte er stilzwijgen in den donkeren wagen.
De trein stoomde thans onder luid geraas door een tunnel, en toen hij weder uit
de ingewanden der rots te voorschijn gerold was, ging hij een diepe kloof vlak langs
den berg binnen. De lucht werd hier iets zachter, of verloor althans die ijzige, bijtende
koude, welke zich, tot zelfs door de warmste pelzen, een weg baant tot het innerlijke
van ons wezen. De directeur van den smeltoven, een nog jeugdig man, wiens bloed
snel door de aderen vlood, voelde het eerst deze afwisseling van temperatuur, en
wilde nu ook de gedachten en vraagstukken, die hem reeds sedert een groot gedeelte
der reis beziggehouden hadden, niet langer in eigen brein opgesloten houden. Hij
ging dichter bij zijn metgezel zitten, liet den zwaarmoedigen blik zijner sprekende,
zwarte oogen op de plek rusten, waar hij vermoeden kon dat het hoofd van den
inspecteur rustte, en zette zijne stem de noodige kracht bij om door de bonten kraag
en pelsmuts heen te dringen.
‘Ja, mijnheer de inspecteur, ik zou thans heel gemakkelijk en prettig in de warme
kamer bij mijne oude moeder kunnen zitten, bezig met haar te praten over vervlogen
tijd, over mijn overleden vader, mijne kinderjaren, onze verwachtingen en droomen
voor de toekomst... in een woord echte onderwerpen voor een vooravond van
Kerstmis, en zie nu eens aan! De heeren in de hoofdstad weten ook een warm vertrek
op prijs te stellen, en de hoftrein komt op een ongelukkig oogenblik! Mijnheer de
directeur wordt plotseling ziek, en na hem zijn plaatsvervanger, en na deze de
assistent,
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enz., enz., totdat ik ten slotte de persoon was, dien men van zijn nederige bezigheden
wegriep en met de opdracht belastte den hoftrein te begeleiden! Ik mag bevriezen
als ik wil; ik ben er immers aan gewoon! Daar omhoog zullen wij buitendien spoedig
tot blokken Gletscher-ijs verstijven!’
De inspecteur ging een weinig op zijde liggen en verwijderde iet of wat zijn
pelskraag van den mond.
‘Die heeren zijn ziek, op mijn woord van eer; gij weet, mijnheer Muhr, op welk
eene gruwzame wijze die verraderlijke krankheid, de influenza, in onze stad regeert.
Dank God dat gij daarboven zoo goed als in eene ijszee woont; dat schijnt de eenige
tegenstander te zijn, waartegen zij niet opgewassen is.’
‘Best, best!’ riep Muhr, terwijl hij een pas naar rechts en een naar links maakte,
aangezien de barricade van koffers hem geen verdere beweging veroorloofde: ‘Best,
best! Indien ik echter, - laat ons dat voor het oogenblik aannemen, - eene bruid had
of dat mijne moeder ver van mij af woonde, dan had ik toch maar alien kans moeten
opgeven haar heden te zien of te spreken, heden dat ieder de plaats opzoekt waar het
dierbaarste wat hij op aarde bezit leeft.’
‘Mijn waarde vriend,’ en de ander in den hoek haalde de schouders op: ‘dat is
immers plicht, de bittere, zware plicht.’
‘Plicht! plicht!’ en Muhr begon zich sneller van rechts naar links te bewegen: ‘laat
dat woord toch buiten spel, bid ik u!’ Hij ging vlak tegenover den pels staan, die den
inspecteur omhulde: ‘Wat is plicht toch wel? Hebt gij daarover wel eens nagedacht,
mijnheer de inspecteur? Ik meen heel ernstig en lang bij die vraag stilgestaan?’
De inspecteur was verplicht bij zichzelf te erkennen
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dat hij dit eigenlijk nog nooit gedaan had; maar hij wachtte er zich wel voor dit te
zeggen. Hij haalde eenvoudig de schouders op, als wilde hij antwoorden: ‘Wat geeft
het of men daarover al peinst? Plicht is immers plicht; dat weet men van zijne
kindsheid af en het behoeft geen verklaring.’
Muhr scheen te begrijpen wat dat schouderophalen te beduiden had.
‘Ik voor mij, mijnheer de inspecteur, heb vroeger plicht aangezien als iets dat van
zelf sprak, zooals lucht, water, de hemel, de aarde. Men leert dat woord al kennen
en voelen, nog eer dat men heel vast op zijne beenen staat; en ook dan wanneer alles
op deze aarde ons verlaat, wil juist de plicht nog niet van ons wijken! Toen ik een
kleine jongen was, herinnerde de roede mijns vaders, toen ik een schoolknaap was,
de stok van mijn meester mij aan mijn plicht, en als ik thans mijn kantoor betreed,
roepen de dikke brieven met instructies mij hetzelfde woord toe, of wel als ik aan
mijne gedachten den vrijen loop wil geven, brengt een steenkolenjongen de ledige
oliekan in de kamer, en riekt dat ding naar plicht... Plicht, plicht, overal plicht, en
alles wat in den mensch bedolven ligt en sluimert en aan het daglicht komen wil,
gaat daardoor ten gronde, evenals de glinsterende vonken onder een hoop asch worden
uitgedoofd.’
Hij zweeg. De herinnering aan de moeite en zorgen, welke het boek dat hij over
plicht opstelde, hem sedert jaren gekost had, overmeesterde hem, en ontnam hem,
zooals gewoonlijk, allen lust voort te praten. Daarboven, op de eenzame hoogten,
waar hij maanden achterna, behalve de voorbijtrekkende reizigers, onveranderlijk
dezelfde personen zag en sprak: den half beschonken statiechef, diens barschen
assistent, den ouden
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mistroostigen locomotief-machinist, die hem toegevoegd was, en zijne bejaarde
moeder, die den heelen dag bezig was met breien en bidden, - daarboven was hij van
zelt tot naziften en studeeren geraakt. Van oudsher had hij eene lichte neiging tot
peinzen en ‘philosopheeren’ gehad, gelijk hij het noemde, en de drukkende
droefgeestigheid der natuur op dezen verlaten berg, gepaard met de verschillende
schaduwzijden van zijn ambt, had hem niet weinig aangemoedigd op den weg van
dat nuttelooze ‘philosopheeren’. En terwijl hij zich natuurlijk het meest bezighield
met hetgeen hem het naast aan het harte lag, het diepst scheen te treffen, begon hij
een onderzoek in te stellen naar het wezen van Plicht. Op zijn lessenaar tehuis lag
een omvangrijk cahier, waarop met sierlijke letters de titel prijkte: ‘Philosophie van
den plicht.’ Ja, uit die met roet gevulde studeerkamer, waar men onophoudelijk het
aambeeld van de smidse hoorde dreunen en het gesuis van den stoomketel vernam,
zou het groote werk te voorschijn komen, dat een der meest beteekenende vragen
van den dag poogde te doorgronden en op te lossen.
Hij droomde reeds van de schitterende gevolgen, welke daaruit zouden
voortspruiten, en dat waren zijne gelukkige oogenblikken. Hij vergat dan dat alle
bladzijden van dat schrijfboek... nog leêg waren en hoe de gedachten en
beschouwingen over het onderwerp van zijn arbeid nog slechts een chaos vormden
in zijn hoofd.
De pelsjas in den hoek begon zich te bewegen: ‘Ik geloof, mijnheer Muhr,’ klonk
hem daaruit tegen, ‘dat de plicht... ik bedoel de wederkeerige verplichting
onontbeerlijk is voor het leven zoowel van stand als van maatschappij. Zij is de
grondslag...’
‘O! versta mij niet verkeerd,’ viel Muhr hem in de rede, terwijl hij van zijn zetel
overeind sprong: ‘Ik
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ontken niet de noodzakelijkheid van plicht, maar ik vraag naar zijne grenzen. Zijn
deze afgebakend, of wel strekken zij zich tot in het oneindige uit? Is er geen punt,
waarop ook voor de eischen van plicht, een grenspaal verrijst met de woorden: Tot
hiertoe en niet verder? Bestaat er waarlijk geen andere wegwijzer bij de keus, die
men te doen heeft tusschen beroepsplichten en familieplichten, dan alleen het oordeel
der machthebbenden, die ons de plichtroede boven het hoofd hangen? Juist wij, die
in dienst van het rollende vleugelpaard staan, komen telkens in de eene of andere
omstandigheid, waarin wij ons afvragen moeten: ‘Hoe? Hebt gij dan in het geheel
geen plichten tegenover uwe familie na te komen? Gij offert uwe gezondheid, uw
leven op; en de uwen, tehuis? Staan uwe plichten tegenover hen niet even hoog als
die tegenover uw post?’
Andermaal haalde de inspecteur de schouders op.
‘Ik ben geen wijsgeer en bezat nooit eenigen aanleg om dat te worden. Het
vraagstuk mag heel belangwekkend zijn voor geleerde lieden, ik ben van meening
dat de zaak zich in de praktijk onder een verschillend daglicht vertoont; daar beslist
het oogenblik, de persoonlijkheid of het gevoel. De eene machinist springt aanstonds
bij het dreigen eener botsing van zijn gevaarvollen post af; de andere blijft onwrikbaar
staan en poogt te redden wat mogelijk is of nog slechts een vleugje van hoop oplevert.’
‘En wie van beiden heeft goed gehandeld? Deze, die zijn ambtsplicht of hij die
zijn plicht als vader verzaakte? Deze vraag is onbeschrijfelijk moeilijk te
beantwoorden. Ik heb er heel wat slapelooze nachten mede doorgebracht; maar zonder
een vast punt te vinden, waaraan ik mijn leiddraad vast kon knoopen. Meer dan eens
heb ik mij voorgesteld zelf in zulk eene twijfelach-
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tige omstandigheid te verkeeren... en de Hemel weet, indien ik ooit zulk een ure te
doorleven had... Ik heb heilige plichten tegenover mijne oude moeder te vervullen,
die zonder mij zoo goed als verloren zou zijn; daarentegen heb ik ook dure plichten
na te komen tegenover de inrichting welke ik dien...’
Hij bewaarde plotseling het stilzwijgen - was dit niet een halte-sein? Ja, nog een
gefluit, een derde, een vierde: remmen vast? Halt, halt!
Muhr was over de tegen de deur staande kisten gesprongen en had ze op zijde
geschoven; ook de pelsjas in den hoek was een en al leven geworden en de inspecteur
had zich een doortocht naar den uitgang gebaand.
‘Wat valt er voor? Wat is er gebeurd?’
De baanwachter snakt naar adem; hij is der locomotief een heel eind weegs
tegemoet gesneld, steeds het roode licht in de rondte slingerend.
‘Een signaal ontvangen!’ hijgde de man ten slotte: ‘Wagens losgeraakt!’
Dat was een woord, in staat om het bloed in de aderen te doen verstijven. Vóór
den posttrein uit had een zware goederentrein de hoogte beklommen, om aan het
eerstvolgende station, juist op het hoogste punt der lijn, eerstgenoemde op te wachten
en den hem toekomenden voorrang te geven. Bij het terugglijden van de lange reeks
waggons voor den wissel, die den trein op andere rails moest brengen, konden de
laatste waggons, - misschien door onvoorzichtigheid zonder toezicht gelaten - zich
los hebben gerukt, en langs de sterke helling, waarlangs de weg zich naar het dal
voortkronkelde, al spoedig aan het snelle voortrollen zijn geraakt. Maar er bleef geen
tijd over om de oorzaken na te pluizen. Het feit zelf stond vast en wanneer het geen
der baanwachters gelukte de wagens tot staan te brengen,
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dan was het onmogelijk een ramp, en een zware ramp ook, te voorkomen.
‘Terugstoomen, naar het laatste station?’ sprak de inspecteur half vragend.
‘Onmogelijk!’ riep de eerste machinist, die aan was komen loopen: ‘Die wagens
rennen waarschijnlijk als dol naar omlaag... vier-, vijfmaal zoo gauw als ik den trein
terug kan laten stoomen. Ontloopen kunnen wij ze niet, al zette ik ook alles op het
spel.’
‘Laat ieder dan in Godsnaam uitstijgen en afwachten wat er gebeuren zal!’ sprak
de hoofdconducteur gelaten.
‘Volstrekt niet!’ riep de directeur van den smeltoven met geestkracht uit: ‘Wij
zullen ons geluk beproeven!’
Hij sprong uit den goederenwagen, en terwijl hij haastig de ijzeren treden der
locomotief besteeg, riep hij den stoker toe:
‘Spring naar omlaag en maak de schakels los. Gauw, gauw! Wij hebben geen tijd
te verliezen. Kijk maar, daar komen zij al aan!’
Ja. Daar kwamen zij! Daarginds langs de steile, van afgronden omgeven helling,
waarlangs de lijn zich omhoog slingerde, zag men drie roode lichten opdagen, de
laatste lichten van den verbroken goederentrein. Pijlsnel als een bliksemstraal ijlden
zij naar het dal neder.
‘Wat wilt gij doen?’ riep de inspecteur.
‘Ze opvangen!’
‘Onmogelijk!’
‘Ik wil het er op wagen. In elk geval is de trein aldus gered; tegen dezen ijzeren
kolos, verbrijzelen zij zich althans den kop... Wat wilt gij, machinist? Gij hebt vrouw
en kinderen... Blijf staan waar gij zijt!’
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Gillend klonk het signaalgefluit der locomotief door den heiligen, vreedzamen nacht,
en met krachtige raderslagen begon de machine zich in beweging te zetten.
‘Spring er af, machinist! Wie zal zeggen wat het eind hiervan zal zijn.’
‘Het is mijn post, mijnheer de directeur, en zoo gij voor machinist optreedt, wil
ik ten minste uw stoker en remmer zijn?’
‘In 's Hemels naam!’
Hij liet allen stoom in de cylinder der machine, opdat het ijzeren ros, onder het
snuiven van vuur en hevig dampende, met volle kracht en spoed het steile pad op
zou snellen. Het was zijn doel den grootst mogelijken afstand te stellen tusschen
zichzelf en den achtergebleven trein, om bij de onvermijdelijke botsing niet al te
angstig en bezorgd te moeten zijn. Met kommervollen blik zag hij naar de roode
lichten op, om zich te overtuigen of zij hem niet al te spoedig in den weg zouden
treden. Al zijn gedachten en gevoelens lagen begrensd binnen de perken van dit eene
doel, deze eene hoop; slechts één oogwenk daagde het beeld zijner moeder voor hem
op, het beeld der arme, oude, hulpbehoevende vrouw...
(Slot volgt.)
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Het Gulden der Vrije Vinckenaers van Gent (1674).
Medegedeeld door J.F. Kieckens, S.J.
BENEVENS de vier groote Gilden van Sint Joris, Sinte Sebastiaan, Sint Antoon en
Sinte Michiel, die, in verleden eeuwen, nevens de dappere gezellen der
Ambachtsgilden of Neringen,
....elk, gelijk een legerschaar
Het harnas gespten in 't gevaar
En wilden wat was recht, en wonnen wat zij wilden,
telde de stad Gent ook niet min dan zeven-envijftig vreedzamere broederschappen,
beroepsverzamelingen en officiën van alle slag, waarvan ieder zijne politie, zijne
gebruiken en gewoonten bezat. Onder dezen, die ‘aerbeyders’ begreep als werklieden
der ‘Kaeien’, ‘Bargelossers’, ‘Biervoerders’, ‘Taveniers’ en ‘Apothekers’, bevond
zich ook ‘het Gulden der Vinckenaers met de Slagnette, Vogelaers’ onder de
bescherming van Sint Gillis. Het Stads Archief van Gent bewaart over al die
Broederschappen een groot getal oorkonden(1).

(1) Zie Inventairc des Archives de la Ville de Gand, par VICTOR VAN DER HAEGHEN, archiviste
de la ville: Catalogue méthodique général (1896), bl. 108-136.
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Het Gulden waarover er hier spraak is, schijnt vóor 't jaar 1673 ingericht, vermits
Karel II, koning van Spanje, dit jaar het reglement er van goedkeurde. Nochtans één
jaar verliep nog voor dat het Resolutie Boeck der Vinckenaars begonnen werd; het
Register der Akten van aanvaardiging der leden dagteekent insgelijks van het zelfde
jaar 1674. Deze naamlijsten doen zien dat het gilde uit mannen der goede burgerij
bestond; de twee laatste leden die op 't einde der XVIIIe eeuw, kort voor 't afschaffen,
ontvangen werden, waren heelmeesters, met name Nicolaas-Frans De Block en
Jan-Frans Van der Donkt. Het broederschap werd afgeschaft in 1795(1).
Het wapenschild der Vinckenaers dat tot zegel diende, verbeeldde Sint Gillis, den
abt, houdende in eene hand zijn staf: met de andere, door een pijl gekwetst, streelt
hij eene hind die zich tegen den stat opricht. Neven den heilige, is eene kooi met een
vogel er in. Rondom den zegel, leest men: SENTE GILLIS GULDEN....
Vond het oud spreekwoord: Vinkers, Visschers en Jagers, zijn Vrouwenplagers,
natuurlijk dikwijls hare toepassing op die gildebroeders, het onderhouden van 't
Reglement dat gaat volgen kon van de Gildebroeders Vinckenaars geene slechte
christenen maken.
De leden der Vinckenaars Gulde die, voor hunne goddelijke diensten, in den
oorsprong in de kerk der Paters Recolletten vergaderden, kwamen, in

(1) Zie Saint Gilles, sa vie, ses reliques, son culte en Belgique et dans le nord de la France, par
le chanoine ERNEST REMBRY, Bruges, 1881, B. II, bl. 235-238.
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latere tijden bijeen in verschillige andere kerken, en eindelijk, vóor hun afschaffen,
in die der Paters Carmeliten Discalsen.
De oorkonde die wij overschrijven is merkwaardig niet alleen ten opzichte van
haren inhoud, maar tevens van haren uiterlijken kunstvorm. Zij meet 1m36 in lengte
en 0.58 c. in breedte, en bedekt gansch een perkamenten rol van drie samengenaaide
stukken. Het is het oorspronkelijk plakschrift dat meer dan eene eeuw lang
(1674-1795) ‘alle sondaghen en heijlich dach in den Vasten, mitsgaders tsondachs
voor sinte Maria Magdaleenendach - dus rondom den 20 Juli - op de Halle ofte
Cautere binnen deser stede van Ghent’, uitgehangen placht te worden, na afgelezen
te zijn ‘in de Camere vande Vergaderinge’.
Een ware kunstenaar-schoonschrijver, met name Bonjours, vervaardigde het in
1674. Boven, rechts en links, teekende zijne behendige pen een lijst van figuren uit
eenen trek volmaakt, en van allerlei bloemen en vogelen van alle slag. Daarenboven
is elk ad lineam voorgegaan van eene puike en kunstig doorvlochtene hoofdletter.
Dit meesterstukje zeer weinig door de jaren en het gebruik geschonden, hoort nu aan
de verzameling van 't sinte Barbara's College van Gent toe. Het luidt aldus:
‘Reglement waer naer de generaele Guldebroeders van Ste Gillis, gheseijt
Vinckenaers, onderhouden mette slachnetten binnen deser Stede van Ghendt, hun
pointuelick sullen hebben te reguleeren, ghetrocken vuijt het privilegie ende octroij
aen het (2)Ibid. bl. 235-236.
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t'selve Gulden verleent bij sijne Mat van daten xvjen xbre 1673, ende dat opde boeten
ende peenen hier bij ghestatueert.
‘Eerst ende alvooren wort te kennen ghegheven dat tvoorschreven Gulden heeft
eenen Bailliu omme te Calengieren alle de persoonen die jeghens dit Reglement
quaeme te misbruijken, waertoe bij die vanden Eedt van 't selue Gulden
ghecommitteert is Joos Dijans, die daervooren bij een jder ghekent ende gereuendeert
moet worden, als hij in Cas sijnder Officie wesen sal, opde boete van twee
schellinghen gr. ten proffijte van tvoorn. gulden.
‘Soo oock bij desen ghestatueert wort dat men nu voortaen alle iaeren ghehouden
zal zijn te kiesen eenen Nieuwen Deken, met ses nieuwe Proviseerders, die ghehouden
sullen wesen ten ghestelden daghe ende ure hun te vinden ter plaetsen daer sij bijden
cnape door ordre vanden heuverdeken, deken ende eet ghedachvaert zullen worden,
opde boete van twee schellinghen grooten, in proffijte als vooren; zoo dat oock opden
selven voet behouden zal zes oude Proviseerders, de welcke telckent tvoorgaende
jaer aenghecommen zullen sijn ende alzoo twaelf Proviseerders zonder meer; al
welcke, Deken ende Proviseerders, ghehouden sullen sijn, ten aencommen van hun
officie, te doen den Eet daertoe staende; soe sij oock ghehouden zullen sijn reflectie
te nemen ende ordre te stellen op al 't gone bij hunlieden voorsaete, als meeste
gevoijsde, geraempt, geradicht ende gheresolueert is, ende bij de naercommers
voorder geraemt ende ten resolutie boecke gestelt saude moghen worden; ende wie
vande selve oude Proviseerders twee iaeren ghedient sullen hebben, zoo voorseijt
is, zal alsdoen gheexcuseert worden
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voor den tijt van zes iaeren, ten waere datter gheen ander bequame bevonden en
wierde.
‘Ende alzoo hier vooren gestatueert is, dat men alle iaeren den voornonden (sic)
Eedt saude veranderen, zoo sal den cnape ghehauden zijn daertoe te roepen ende te
dachvaerden met billiette, die hij ten huijse vanden Greffier van t' zelve Gulden
haelen zal, den heuverdeken, Deken, Bailliu ende Prouiseerders, omme deselve
nieuwen Prouiseerders te kiesen; ende wie in faute blijven zal van te compareren ter
gedesigneerde plaetse, zullen verbeuren eene boete van twee schellinghen groote in
proffijte als vooren.
‘Item zoo is oock bijden voorschreven Eedt ghecommitteert eenen Greffier, den
welcken, onder sijn handtteeken vuijtgeven zal alle de comisien vande Persoonen
die in desen onsen Gulden zullen willen commen, jnsgelijcx alle de comisien om de
generaele Guldenbroeders een gheheel saijsoen te mogen gaen vincken, ende ten
lesten, soo zal oock bij hem ten boecke notitie gehouden worden vande plaetsen die
elck Guldebroeder zal willen bevrijden, zoo te velde als onder eenige canten.
‘Item dat alle de gone wie jnt vornomde Gulden zullen willen comen, zullen
ghehouden sijn te betaelen aenden voornoemden Greffier, voor hunne commissie
van acceptatie, tot twintich schellinghen, ende te stellen voor heurlieden dootschult
thien schellinghen groote, al ten proffijte van t' selve Gulden, wel meer, maer niet
min; zoo sij oock ghenootsaeckt zullen sijn te doen den behoorelicken Eet daertoe
staende, in handen vanden Bailliu, ter presentie en de ouerslaene vanden Heuverdeken,
Deken ofte eenighe proviseerders, de welcke ghehouden zullen wesen hunnen Name
te stellen ten boecke als present; ende alle die

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

202
jeghenwordich jnt Gulden sijn sullen van ghelijcken den Eet presteren als
Guldebroeders, ende beloven, onder den selven Eedt, geene vogelkens te vanghen
in beslotenen tijde; ende bij zoo verre jemandt bevonden wierde contrarie te doene,
zullen bekent ghemaeckt worden als mijneedighe. ende bij die vanden voorn. Eet
gestraft worden naar bevindt vande saecke.
‘Item sal den zelven greffier gehauden sijn eens ter maent te geven aenden cnape
de beillietten ofte daghijnghen bij hem onderteekent, ende dat om te doen vergaderen
den eedt, dannof den zelven cnape gehauden zal zijn die te commen haelen ten huijse
vanden Greffier, ende die te draghen aan elck een vanden voors. Eedt, ten minsten
eenen dach voor den dach dienende, wanof den selven wesen zal den ijen sondach
van jeder maent, ten een uren naer noene, ende dat om te doen daffairen t'selven
Gulden raeckende, opde boete van twee schellinghen gr. jn proffijte als vooren, ten
waere sij van heuverdeken, Deken ofte Greffier waere gheexcuseert; danof de selve
vergaderijnghe geschieden zullen ter plaetsen daertoe te designeren, ende zonder
datter tot laste van het zelve Gulden geschieden zullen eenighe costen, ende dat tot
alderstont het zelve sal wesen ontlast van alle sijne schulden.
‘Item zoo zullen alle de gene van auden ende nieuwen Eedt gehauden zijn alle
Jaeren, op Ste Gillis dach, nadien sij bijden cnape daertoe ghedachvaert sullen sijn,
hun te vinden inde kercke vande Paters Recollecten, ten thien uren voor noene, om
te hooren den Goddelijcken dienst der misse, ende vandaer hem te vinden mette
Generalen Eedt jnde vergaderinghe ter plaetsen ordinaire, emmers daer die vanden
auden Eedt gestelt zal worden, om aldaer
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te nemen d'exercisie neffens dander presenten; ende dies in faute blijvende, zullen
verbeuren eene boete van twee schellingen gr. ten proffijte als vooren, ende niet min
belastelijck zijn met alf ghelaeghe dat de presenten sullen verteiren.
‘Item dat alle de gene Guldebroeders sijnde, ten voorn. daeghe ende ure gehauden
sijn hun van gelijcken te vinden jnde voorn. kercke, sonder datter jemandt vande
selve daertoe sal moeten gedachvaert worden, ende aldaer comen offeren, naerdien
den Eedt gheoffert sal hebben; ende naerdien de selfde misse gedaen zal wesen,
sullen zij hebben te volghen die vanden voorn. Eedt naer de camere vande
vergaderinge, om hun aldaer ter plaetsen te hooren afroepen; ende wie absent
bevonden zal wesen, zal verbeuren eene boete van twee schellinghen grooten in
proffijte als vooren, ende tende dies, sullen die vanden selven Eedt aende generaele
confraters geven eenen bijlech om die te verteeren, als wesende een ordinaire, wel
verstaende sulcx als zij sullen vinden te behooren.
‘Insgelijcx zoo sullen die vanden Eedt gehauden sijn daeghs naer Ste Gillis dach,
ter voorseijder ure, hun te vinden inde voorseijde kercke, om aldaer te aanhooren de
misse van requiem, voor alle geloovige sielkens die in desen onsen gulden
Guldebroeder hebben geweest, opde boete van twee schellinghen grooten, jn proffijte
als vooren, sijnde bij desen daertoe oock begroet alle andere Guldebroeders sonder
boete.
‘Item dat alle de gene int selve Gulden wesende, niet en sullen moghen deen
jeghens den anderen questie te maecken, nochte jnjurien, telcken op de boete van
vijf schellinghen gr. de welcke sullen bedeelt woorden in drij deelen, zoo hier vooren
noch doet te sien; ende wie feitelijck elckanderen zullen
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aggresseren, sullen daerover bij die vanden Eedt, naer Calainge vanden Bailliu,
gecomdemneert worden in eene meerdere boete, naer bevindt vande saecke.
‘Item zoo is noch gestatueert ende geconditioneert, dat alle de voorn. proviseerders
sullen gehauden zijn te compareren (: mits voorgaende daghijnghe), ter begravijnghe
van elck Guldebroeder overleden sijnde, ofte bij faute van dien, zal verbeuren telckent
de boete van twee schel. gr. in profijte van het voorn. Gulden.
‘Item soo wie vande selve Guldebroeders belieft vereert te wesen mette vaene
t'selve gulden, zal gehouden wesen te betaelen tot twee schellinghen gr., te weten,
eenen schellinck voor het gulden ende eene schellijnck voor den cnape.
‘Soo insghelijckx ghestatueert is, dat alle de gene wie sij int voorn. Gulden niet
vrij Guldenbroeder te zijne, ende bevonden wort te vijncken ofte te veugelen, naer
cleene veugelen, t'zij met nette, slaghen, huijl ofte andere gewan, binnen de drij
mijlen jnt ronde van Ghendt, mitsgaders het vrije van diere Auderburchsche ende
lant van Aelst, wesende tvrije van tvoorn. Gulden, jngheuolghe van zijn octroij,
vervallen zal in eene boete van twintich schellinghen gr. te bedeelen in drijen, een
deel in profijte van zijne Mat., een deel ten profijte van het voorn. Gulden ende het
resteerende derde deel, tot profijte vanden aenbringher ende Exploiteur, met verbeurte
van nette, vogels, slaghen ende andere gewan.
‘Item dat wie vrij Guldebroeder wesende, niet en zal vermogen vuijt te gaen om
zijn Exercitie te nemen, ten zij hij jaerlijcx voorzien sij met eene behoorelijke
comissie, die geseghelt ende geteeckent zal worden bij den Greffier van t'selfde
Gulden, ende
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voor welcke comissie hem een jder zal moeten betaelen ter somme van thien stuivers,
welcke sommen geemploijeert zullen worden tot tvinden vande oncosten vande
octroije, als andere schulden t'zelven gulden rakende; wel verstaende nochtans dat
niemant de selve commissie, den eenen den anderen, t'sij gulde broedere ofte
vremdelinghe en zal vermoghen te leenen, op de boete van zes guldens, in proffijte
van t'voornoemde Gulden.
‘Item dat geene vande selve supposten vande voorn. gulden en zullen vermoghen
te vanghen, niet meer met netten, slaghen ofte andere jnstrumenten eenighe cleene
voghelkens, van wat sorte ofte specie dat de selve saude moghen wesen, dan
alleenelijck van Ste Maria Magdaleenen dach tot ende met Vastelavont ten twaelf
uren jnden nacht, in elck jaer, ende dat tot twee plaetsen, te weten, eene opden vlacken
ende een onder den cant, in elck geweste ofte prochie daer zij eerst gecomen sullen
zijn opden cautere die zij sullen moeten te kennen geven aenden greffier, zoo voors.
is, om daervan notitie te hauden, ende waer vooren aenden selven greffier betaelt sal
worden tot iij gr. van elck; ende zoo wie bevonden zal worden op jmants streke ofte
plecke te ligghen, zal naer vermaen vanden geinteresseerden, hem terstont van daer
vertrecken, ende soo hij niet verstaet te reverenderen, sal verbeuren eene boete van
xx strs. grooten, ten proffijte alsvooren.
‘Ende op dat d'een den anderen hem lieden inde selve exercitie niet en saude
troubleren nochte interesseren, zoo en sullen sij niet vermoghen te vijncken ende
hun gewan te stellen ofte legghen binnen het gehoor ofte sanck van elck anders
vogelkens, ende zoo wie (: hij vande gejnteresseerden vermaent
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sijnde) ende niet en verleijde ende obedierde, zal telcken reijse verbeuren eene boete
van thien schell. grooten in profijte als vooren.
‘Item zoo wanneer jmant zal bevonden worden in beslotenen tijde gevangen ende
in huys te hebben eenige vogelkens van wat sorte die mochte wesen, zal den Bailliu
van tselfde gulden ofte aenbringer beneffens officier die feijtelijck vtten huijze mogen
haelen, boven de boete van xxx st. gr., in profijte, ende te bedeelen als vooren.
‘Item dat elck, guldebroeder wesende, zal gehouden worden te betalen alle jaeren
sijn part ende deel jnt gone omgestelt zal worden bij heuverdeken, Deken ende Eedt,
wel te verstaene als zij tselve soude mogen hebben van noode, ende dat ter causen
vande Goddelicken dienst der misse, als andere noodige oncosten int selve Gulden
rijsende, op peijne van daervooren bij officier feijtelijck geexecuseert te worden naer
dien sij eens bij den cnape van tselve gulden daertoe vermaent sullen wesen.
‘Met al welcke boeten, breucken ende omgestelde pennijngen, den Greffier ende
ontfanger gehouden zal sijn te betaelen alle renten ende schulden het voorn. gulden
raeckende, mits aen hem ter hant gedaen zal wezen ordonnantie onderteekent bijden
heuverdeken, ende in sijn absentie, bij den Deken, met twee proviseerders; waarmede
bij hem alle jaeren aen die vanden afgaende Eedt, rekeninge gedaen zal worden,
ghelijck in alle andere gulden wert geuseert; ende zal alsdoen volle geloof attribueren,
zonder datter eenich racolement zal moeten geschieden, mits den Eedt op tdoen vande
selve rekeninghe gedachvaert zal wesen bijden cnape van tselve Gulden, danof
deselve ordinairelijk geschieden
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zal ter plaetsen daer die vanden eedt op Ster Gillis dach vergadert sullen sijn geweest,
naer de misse van requiem, gedaen sal wesen.
Ende op datter niemant eenighe jgnoransie en soude conen pretexteren, zoo zal
men dese Reglemente doen uijthanghen alle sondaghen ende heijlich dagh jn den
vasten, mitsgaders tsondachs voor Ste Maria Magdeleenen dach opde Halle ofte
Cautere binnen deser stede van Ghendt, ten aensien van een jder, naerdien het selve
sal sijn gheprononsiert jnde Camere vande vergaderinge van die vanden voorn. Eedt,
ten aenhooren vande generaele guldebroeders, naer dien sij bij den Cnape daerop
ghedaegvaert sullen wesen.
Ende naerdien den voorn. Eedt gebleken was dat den Cnape van t'selve Gulden
de generaele Guldebroeders daarop hadde gedachvaert, zoo is het selve gepubliseert
met oppene camere, ten aenhooren vande selve guldebroeders ende andere
bijstaenders, desen iiijen frebruarij 1674; in teeken der waerheijt zoo hebben wij hier
op doen drucken den segel van onsen Gulden(1) ende doen teeckenen bijden Griffier
voorn.
P. DE GRAEVE, 1674.
Fecit Bonjours.

(1) Die zegel, in rooden was, stond, rechts, boven het stuk, maar hij is er afgevallen. Links staat
een ander merk, met den Leeuw van Vlaanderen en de letteren 6 S, en het handteeken: P.
Poelaerd, 1674; het is de stempel van hem die met het plakkaatrecht der stad gelast was.
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Schilderkunst.
Amsterdam op doek en paneel,(1)
door CH. C.V. Verreyt.
I. - Plattegronden.
1 De stad Amsterdam na hare eeiste bemuring (in 1482) in vogelvlucht voorgesteld,
door Cornelis Anthonisz. P.H. 114, b. 157. Stedelijk Archief. Dit stuk was vroeger
geplaatst in de Thesaurie ordinaris van het Stadhuis (thans Koninklijk Paleis).
Het is gemerkt C.T. 1536 en stelt Amsterdam voor, zoo als de stad was onder de
regeering van keizer Karel V.
Men kan op de schilderij al de huizen der stad kennelijk onderscheiden. Op de
daken der kerken, kloosters en andere openbare gebouwen zijn de namen van deze
geschreven.
De dichter Jan Vos maakte op deze schilderij het volgende bijschrift:
‘Hier beurt zich Amsterdam vol hoop uit 't brakke veen,
Zoo wort een visschershut de haven aller zeên.
Op zulk een grondvest weet het land zijn staat te zetten,
Men bloeit door koopmanschap, men leeft door wijze wetten.’
Deze afbeelding der stad is in 1544 door den schilder zelf, eenigszins verkleind, in
houtsnede uitgegeven.
2 Plattegrond der stad in vogelvlucht, omstreeks de

(1) Zie Dietsche Warande, Nr 6, 1897, blz. 554.
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helft der 17e eeuw, door Jan Micker. D.H. 97, b. 137. Stedelijk Archief.

II. - Gezichten op en rond de Stad.
3 Gezicht op A. van de zijde van Nieuwendam, omstreeks 1600. D. Afkomstig uit
het Nieuwe-Zijds-Huiszittenhuis, thans in het Armenhuis.
4 Gezicht op A. van de Volewijk, omstreeks 1604. Nederd. Hervorm. Gemeente.
5 De stad, gezien van de zijde van Nieuwendam, 1694, door Ludolf Backhuysen.
D.H. 170, b. 210. Museum te Weenen.
6 Gezicht op de stad, genomen van de zijde van het oude Halfrond, na de
verbouwing genaamd het Rondeel, in de 17e eeuw, door Simon de Vlieger. D.H. 75,
b. 120. Raadhuis.
7 Gezicht op de stad van de zijde van Paardenhoek, door J.H.B. Koekkoek. D.H.
42, b. 66. H. Koekkoek Jr. Rott. 1883.
8 Gezicht op A., genomen van het IJ, naar de Texelschekade, het Damrak, de
Nieuwebrug en het Zeerecht. Op de Nieuwebrug, toen nog van hout met eenen steenen
opgang, vertoont zich aan de buitenzijde het Paalhuisje en aan de binnenzijde de
Schippersbeurs. In de verte ziet men de torens der Oude Kerk en Oude-Zijds-Kapel.
Het IJ is bedekt met ijs, 1668, door Jan Abrahamszn. Beerstraaten. D.H. 61, b. 88.
Raadhuis.
9 Gezicht op de stad, genomen van het IJ. Onder eene menigte schepen op het IJ
ziet men het schip Holland, pas van de eerste reis naar Oost-Indië teruggekeerd, de
zeilen strijken, naar hetwelk vele vaartuigen zich begeven, waarbij het jacht der stad,
1686, door Willem vande Velde (de Jonge). D.H. 176, b. 311. Rijks-Museum.
10 De stad gezien van het IJ, 1697, door Ludolf Backhuysen. D.H. 111, b. 146.
Museum te Munchen.
11 Gezicht op de stad, genomen van het IJ, door vorige schilder. D.H. 605, b. 73.
Rijks-Museum.
12 Het IJ met de stad op den achtergrond, 1666, door vorige meester. D.H. 117,
b. 220. Louvre-Museum, Parijs.
13 Een dergelijk onderwerp, door vorige schilder. D.H. 66, b. 80. Rijks-Museum.
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14 Gezicht op het Tolhuis op het IJ, door of naar dezelfde schilder. D.H. 76, b. 100.
J. Bleuland. Utrecht 1839.
15 Het Tolhuis op het IJ, door N. van der Waay. D.H. 104, b. 83. Veil. Oldenzeel,
Jan. 1893.
16 Gezicht op de stad, genomen van het IJ, 1689, door Abraham Storck. D.H. 71,
b. 85,5. Museum te Dresden.
17 Een dergelijk onderwerp, door vorige meester. D.H. 67, b. 65. D.M. Alewijn
1885.
18 Hetzelfde onderwerp, naar vorige schilder. D.H. 135, b. 200. Veil. Roos, Dec.
1881.
19 Gezicht op de Haven met vele schepen, met de Haringpakkerstoren en het begin
van den Singel, door vorige schilder. D.H. 56, b. 72. Bij den Heer R.L. Schaap.
20 Een dergelijk onderwerp, 1657, gem. A. Cuyp. P.H. 92, b. 125. Bij den Heer
A.J.C. Weegenaar, Rotterdam.
21 Het IJ bij de Haringpakkerij, door Abraham Storck. D.H. 28, b. 27. Bij den
Heer van C.M. van Gogh.
22 Gezicht van het IJ op de stad, in de vorige eeuw, door N.A. van Loon. Bij den
Heer G. Theod. Bom.
23 Het IJ op de hoogte van den Schreijerstoren, door J.C. Greive Jr. D.H. 50, b.
93. Stedelijk Museum.
24 IJgezicht met de Schreijerstoren, door vorige schilder. P.H. 35, b. 20. Bij de
Heeren C.F. Roos en Co.
25 De stad, gezien van het IJ, door N. Riegen. D.H. 44, b. 67. Veil. van
Pappelendam en Schouten, April 1879.
26 Een dergelijk onderwerp, door G.L. Kiers. P.H. 16, b. 20. Veil. de Visser. Den
Haag. Aug. 1875.
27 Gezicht op het IJ met de stad op den achtergrond, door J.H. Koekkoek. P.H.
41, b. 52. Veil. Oldenzeel, Rott., Juni 1882.
28 Een zelfde onderwerp, door W.A. van Deventer. D.H. 34, b. 52, Baron F. van
Brienen. Brussel 1872.
29 Gezicht op A. van het IJ, door H. Hulk. D.H. 43, b. 67. Veil. Roos, Febr. 1881.
30 Een dergelijk onderwerp, door E.P. van Bommel. D.H. 64. b. 95. Veil. Roos,
Febr. 1872.
31 Een zelfde onderwerp, 1842, door L. Meyer. D.H. 96, b. 132. L. van den
Kerckhove van den Broeck. Brussel 1873.
32 Een zelfde onderwerp, door H. Sebron. D.H. 69, b. 104. Baron F. van Brienen.
Brussel 1872.
33 Het IJ voor de stad, gezien naar het Tolhuis, door W. Gruyter Jr. P.H. 39, b.
55. Veil. Roos, Mei 1871.
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34 Gezicht van het IJ op de stad, door W.A. van Deventer. D.H. 76, b. 118. Bij den
Heer Mr. M. van den Heuvel, Den Haag.
35 Het Bothuisje met de Kraan op het IJ, in de 17e eeuw, gem. W. van de Velde.
P.H. 30, b. 42. Veil. Roos, Jan. 1878.
36 De Nieuwe Stadsherberg. J. de Mol, 1875.
37 IJsvermaak voor de stad in de 17e eeuw, door Jan Abrahamszn. Beerstraaten,
D.H. 90, b. 125. Museum te Berlijn.
38 Een dergelijk onderwerp met admiraal de Ruyter op het ijs, door N.J.
Roosenboom, P.H. 60, b. 80. Bij de Heeren C.F. Roos en Co.
39 Gezicht op het IJ voor de stad bij winter, door vorige schilder. D.H. 48, b. 62.
Mr. C. Baron van Lamsweerde, 1874.
40 Wintergezicht op het IJ aan het Blauwhoofd, door H.G. Ten Cate. P.H. 40, b.
44. S.J. Roosdorp, 1873.
41 Het uitijzen van het IJ voor de stad in 1853, door N.J. Roosenboom en Eug.
Verboeckhoven. P.H. 49, b. 64. Veil, van Pappelendam en Schouten, April 1879.
42 Gezicht aan den overkant van het IJ met de stad op den achtergrond, bij
gelegenheid van een zeilwedstrijd op 10 September 1846, door Ch. Rochussen. P.H.
28, b. 44. C.M. van Gogh, 1892.
43 Gezicht aan den overkant van het IJ, door H.G. ten Cate. D.H. 40, b. 42. Veil.
Roos, Nov. 1879.
44 Het IJ voor de stad met het Oosterdok en de eilanden op den achtergrond, door
W.A. van Deventer. D.H. 40, b. 50. H.M. van Hengel, 1871.
45 Gezicht op het IJ en de Oosterdoksdijk, door dezelfde schilder, P.H. 34, b. 48.
G.J. Schouten, 1877.
46 Het Oosterdok, door J.G. Hans. J.F. Bangert, 1878.
47 Het Oosterdok, door G.L. Kiers. D.H. 84, b. 62. Veil. de Visser. Den Haag,
Oct. 1866.
48 Gezicht op het Oosterdok, door W.A. van Deventer. P.H. 49, b. 35. F. Disch
en F.C. Rose, 1881.
49 Voorstelling van het bouwen der Oosterdoksluis in 1834, door P. Kiers. D.H.
105, b. 135. Raadhuis.
50 Gezicht op den Westerdoksdijk en het Droogdok, door K. Karsen. D.H. 56, b.
100, H.M. van Hengel, 1871.
51 De Westerdoksdijk, door W.A. van Deventer. P.H. 23, b. 31, Veil, van
Pappelendam en Schouten, Nov. 1875.
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52 Gezicht aan den Westerdoksdijk, door H. Koekkoek, P.H. 21, b. 31. H. Koekkoek,
1883.
53 De IJgracht, ziende naar de Oosterkerk en het Marinedok, in de vorige eeuw,
door Jan Storck. D.H. 66. b. 83. M.M. Snouck van Loosen. Enkhuizen, 1886.
54 Gezicht op Kattenburg en Oostenburg, door A. Smit, D.H. 65, b. 85. W. Gruyter,
1882.
55 Gezicht op Oostenburg, door G.L. Kiers. Internat. Tent. Amst. 1883.
56 De voormalige Werf der O.J. Compagnie, 1696, door Ludolf Bachkuysen. Op
den achtergrond ziet men een groot gebouw, het Zeemagazijn, dat de Compagnie in
1660 deed bouwen op het eiland Oostenburg. D.H. 130, b. 140. Koninklijk Kabinet,
Den Haag.
57 De Rijks-Marinewerf, door W.A. van Deventer. Tent Parijs 1859.
58 Het Blauwhoofd, door A. Smit. D.H. 65, b. 85. W. Gruyter, 1882.
59 Gezicht op het Bikkerseiland, door A. Waldorp. D.H. 76, b. 104. Dr. Hartogh
Heys van Zouteveen en J. Roelofs Thijssen, 1891.
60 Het Bikkerseiland, door E.A. Hilverdink. D.H. 36. b. 52. Veil. Roos, Juli 1881.
61 De Amsterdamsche Stoomsuikerraffineerderij op het Bikkerseiland, met het
Westerdok op den voorgrond en de stad in het verschiet, door K. Karsen. P.H. 56,
b. 100. Jhr. D. Bicker, 1881.
62 De Scheepstimmerwerf op het Bikkerseiland, 1823, door P.G. Bertichen. D.
Koninklijk Oudh. Genootschap(1).
63 Gezicht aan de Slijpsteenen, met het gebouw het Zeerecht. P. Item.
64 Gezicht op de Slijpsteenen, door W.P. Hoevenaar. D. Item.
65 Gezicht op de stad, genomen van den Amstel, in de 17e eeuw, door Frans de
Momper. P.H. 60, b. 85. Museum te Berlijn.
66 Een zelfde onderwerp, in de 17e eeuw, door Abraham Stork. D. 72, b. 96. Bij
Prins Liechtenstein, Weenen.

(1) De opgegeven schilderijen van het Kon. Oudh. Genootschap worden bewaard in het Depôt
des Genootschaps in het Rijks-Museum.
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67 De stad, gezien van den Amstel, door J. Bosboom en J. Behr. D.H. 44, b. 76. J.
Wurfbain, Dr. A. Berns en C.M. van Gogh, 1892.
68 Gezicht op het Roodedorp bij Winter, door J.J. Spohler. D.H. 53, b. 75. Bij den
Heer Koper-Smit, Arnhem.
69 Gezicht op A., door J.C. Greive Jr. P.H. 13, b. 20. Messchert van Vollenhoven
en J. de Montigny, 1892.
70 Gezicht op de stad, door C.A. van Waning. D.H. 100, b. 80. Veil. Oldenzeel,
Nov. 1893.
71 Gezicht op A. bij winter, door Ch. H.J. Leickert. P.H. 35. b. 51. Abr. Salm,
1877.
72 Gezicht op de stad bij morgenstond, door W.A. van Deventer. P.H. 36, b. 49.
Veil. Roos, Febr. 1872.
73 Gezicht op den Schinkel bij A., door J.W. Gruyter. P.H. 27, b. 20. Veil. Roos,
Juli 1881.
74 De Schinkel bij A., door J. Bernard. D.H. 32, b. 25. Veil. Köhler, Rott., Juni
1891.
75 De voormalige Buitensingel, door J.H. Wijsmuller. D.H. 35, b. 55. Veil.
Oldenzeel, Jan. 1893.
76 De Trapjesschans, door C. Springer. P.H. 25, b. 20. C. Springer, 1891.
77 Gezicht van het 's Gravenhekje op den Montelbaanstoren en de Oude- Schans,
met den Zuiderkerkstoren in het verschiet, in de 17e eeuw, door Jan Beerstraaten.
D.H. 70, b. 95. Bij Mevrouvv H.E. Molkenboer, Oldenzaal.
78 Gezicht op de voormalige Zaagmolensloot bij A., door J.H. Wijsmuller. D.H.
60, b. 100. J.F. van Lennep en G. de Vos, 1893.
79 Gezicht op de oude Wetering bij de Kattebrug, door dezelfde schilder. P.H. 31,
b. 44. Veil. Algem. Verkooplokaal. Rott., Juni 1889.
80 De Kostverloren Wetering bij A. bij winter, door vorige meester. D.H. 61, b.
101. D.F., 1891.
81 Gezicht op de Kromme Waal bij winter, door J.C. Greive Jr. P.H. 38, b. 37.
Jhr. H.D. Hooft van Woudenberg, 1880.
82 Gezicht op de Scheepstimmerwerven ten noorden der stad, in de 17e eeuw,
door Abraham Storck. D.H. 28, b. 27. Bij den Heer C.M. van Gogh.
83 Het voormalig Zaagmolen- en Scheepwerf kwartier bij winter, door J.H.
Wijsmuller. D.H. 40, b. 59. Dr. Kirmis en M.L. Lingeman, 1895.
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84 Gezicht op het Zaagmolenpad bij maneschijn, door J. Kuypers. D.H. 79, b. 95,
Veil. Roos, Jan. 1883.
85 Gezicht op den Buitenkant, door G.L. Kiers. D.H. 56, b. 65. W.C. Baron van
Reede van Outshoorn, 1874.
86 Gezicht van Zeeburg, door F.A. Breuhaus de Groot. D.H. 45, b. 67. Veil. van
Pappelendam, Maart 1874.
87 Zeeburg bij winter, door Ch. H.J. Leickert. P.H. 23, b. 31. Item, Oct. 1882.
88 Losplaats te Zeeburg, door J. Hilverdink. Tent. Rott. 1882.
89 Gezicht op den Amstel bij A. in den winter, door K. Klinkenberg. D.H. 50, b.
72. Bij den Heer A. Preyer,
90 De Amstel voor A., door J.A. Rust. P.H. 36. b. 49. J. van der Biessen, 1884.
91 Een dergelijk onderwerp, door vorige schilder. D.H. 46, b. 62. Item.
92 Gezicht op den Buiten-Amstel met de Berebijt. P. Konink. Oudh. Genootschap.
93 Een dergelijk onderwerp. P.H. 9, b. 15. Bij den Heer L. Schulman, Hilversum.
94 Gezicht op den Buiten-Amstel met de Hooge-sluis en Amstel-Hôtel bij winter,
door K. Klinkenberg. D.H. 60, b. 90. Bij de Heeren C.F. Roos en Co.
95 Wintergezicht buiten de Raampoort, door J.H. Wijsmuller. D.H. 67, b. 100.
Bij den Heer A. Preijer.
96 Het Kuiperspad buiten deze poort, door vorige schilder, D.H. 41, b. 60. H.
Messchert van Vollenhoven, 1892.
97 Aan den Sloterweg bij A., 1873, door C. Springer. P.H. 25, b. 19. C. Springer
1891.
98 Gezicht op de houtkooperij bij. de voormalige Haarlemmerpoort, door J.H.
Wijsmuller. P.H. 36, b. 26. Veil. v. Pappelendam en Schouten, Oct. 1882.
99 De lijnbaan ‘Het Fortuin’ bij de Haarlemmerpoort, 1780, door Isaak Ouwater.
Koper. H. 40, b. 55. Veil. Roos, Nov. 1879.
100 Gezicht buiten de. Muiderpoort, door J. Hulswit. D.H. 26, b. 37. C.P. Daames,
Den Haag 1877.
101 Gezicht op den dijk nabij het Blaauwhoofd, door vorige schilder. P.H. 36, b.
44. B.C. Greving, 1874(1).

(1) Zie vender 525-583.
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III. - Poorten, Torens en Sluizen.
102 Gezicht op de Haarlemmerpoort van den Hoogendijk bij den molen de Koe, in
de tweede helft der 17e eeuw, door Jan van der Heyde, gestoffeerd door Adriaan van
de Velde. P.H. 23 5, b. 33.5. Ermitage te St. Petersburg.
103 Deze poort van den Buitensingel gezien, in de vorige eeuw. P.H. 35, b. 40.
Veil. van Baalen. Rott. Juni 1862.
Deze poort, gebouwd in 1615 door den vermaarden Hendrik de Keyser, is gesloopt
in 1830.
104 Gezicht op de Regulierspoort, de Doelenbrug en het Rondeel, in de 17e eeuw,
door C. Springer. D.H. 42, b. 55. Bij den Heer A. Kloek, Rotterdam.
105 Deze poort, in de vorige eeuw. P. Pendant van 103. Gesloopt in 1874.
106 Gezicht op de Raampoort en Westerkerk bij winter en sneeuw, 1809, door
W.J. van Troostwijk. D.H. 56, b. 47. Koninkl. Oudh. Genootschap.
107 Gezicht op de Leidschepoort, 1813, door J. Jelgerhuis Rzn. D.H. 46, b. 38.
Rijks-Museum. Deze poort is in 1862 gesloopt.
108 De Weesperpoort bij maneschijn. A. Baron van Westerholt van Hacfort, 1878.
109 Gezicht op de Utrechtschepoort. P.H. 36, b. 32. Ch. Ed. Faurel, 1893.
110 Het afbreken dezer poort en de ontruiming van het terrein voor het Paleis voor
Volksvlijt in 1858, door L. Plas naar eene houtskoolteekening van J. Hilverdink.
D.H. 250, b. 350. In dit Gebouw.
111 De Jan-Roodenpoortstoren uit het zuiden gezien, 1766, door Jan Ekels. Bij
den Heer F. Rendorp.
112 Deze toren en de Torensluis, in de vorige eeuw, door F.F. Renard. P. Bij den
Heer G. van der Wouden.
113 Een zelfde onderwerp, door C.L. Hansen. D.H. 56, b. 50. Veil. Roos, Nov.
1879.
114 Gezicht op de Jan-Roodenpoortstoren, 1829, door H.G. Ten Cate. D.H. 62,
b. 81. Rijks-Museum.
Deze toren is gesloopt in 1829.
115 De Montelbaanstoren, in de tweede helft der vorige eeuw, door Isaak Ouwater.
D.H. 87, b. 45. S.J. Roosdorp, 1873.
116 Gezicht op de Haringpakkerstoren, in de tweede helft der 17e eeuw, door Jan
van der Heyde. M. d'Huyvetter. Antw. 1872.
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117 Gezicht op deze toren en de Haarlemmersluis, in dezelfde tijd, door Meindert
Hobbema. D. Veil. Mildmay. Londen 1893.
118 Deze toren van den Singel gezien, 1767, door Jan Ekels. Bij den Heer F.
Rendorp.
119 Afbeelding van dezen toren. Veil. Roos, Sept. 1881. Gesloopt in 1829.
120 Gezicht op de Munttoren, door Chr. Dommershuizen. D.H. 53, b. 73. J.
Wolbers. Rott. 1890.
121 Een dergelijk onderwerp, door vorige schilder. P.H. 25, b. 29. Bij den Heer
Oldenzeel.
122 Gezicht op de Schreijerstorer., in de tweede helft der 17e eeuw, door Abraham
Storck. P.H. 82, b. 112. H. Koekkoek Jr., 1884.
123 Een dergelijk onderwerp, toegeschreven aan vorige meester. P.H. 19, b. 29.
Bij den Heer L. Davis, Londen.
124 Deze toren, door H.W. Janssen. D. 62, b. 63. Veil. Oldenzeel. Jan. 1893.
125 Gezicht op deze toren, door H.W. Eickelberg. D.H. 46, b. 60. J. de Mol, 1875.
126 Deze toren, naar K. Karsen. D.H. 33, b. 24. Veil. Roos, Mei 1882.
127 Gezicht op de Kolksluis, vrij nagevolgd door S.L. Verveer 1839. D.H. 101,
b. 122. Rijks-Museum.
128 De Haarlemmersluis, door A. Waldorp. Tent. Londen 1862.
129 De Grimmenessersluis, door P.G. Bertichen. P.H. 46, b. 36. Wed. A.J. van
Schaak-Winkler, 1879.
130 Gezicht op de Eenhoornsluis, door A. Waldorp. D.H. 62, b. 81. Veil. Roos,
Maart 1875.
131 De Hoogesluis, door J. van Ravenswaay. Veil. van Pappelendam, Oct. 1882.
132 Gezicht op de Willemssluis, door P.J. Schotel. D.H. 95, b. 120. Rijks-Museum.
133 Het Weteringssluisje, door E.A. Hilverdink. P.H. 34, b. 56. Veil. Oldenzeel.
Rott. April 1878(1).
(Vervolgt.)

(1) Zie verder 584-627. Eene steenen brug met gemetselde bogen wordt te A.... ‘sluis’ genoemd.
Zie Fer Gomo, Amsterdamsche Straatnamen.
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Vondel en de Turken.(1)
door Gustaaf Segers.
MET een angstig voorgevoel voorziet Vondel de vorderingen van Mahomets
volgelingen. Ik kan niet nalaten voortdurend de aandacht op de weergalooze
schoonheid van deze uitboezemingen te roepen. De opdracht, waaraan ik deze ontleen,
is, volgens het oordeel van al de Vondelvereerders, een der heerlijkste gedichten des
Meesters:
‘De vloeck des Heilants, op den hoogen stoel geklommen,
Went Trapezonte, en hecht, vol moedts, twee keizerdommen
En twaelef rycken, als karbonckels, aen zijn kroon.
Hadde Oostenrijck doorgaens hem niet het spits geboôn,
Het Turcksche heir waer lang ter kruisgrenze ingeborsten,
De Keizer, met den sleep der zeven Keurervorsten,
Ten schimp in een triomf, de steden omgevoert.
Nu hoort men hoe hy dol trompet en trommel roert,
En inboort door geberghte en bosch van Transylvanje.
Waeckt Christenrijck niet op, zoo drijft hy in Germanje
Den rijxstroom af, en sterckt in kracht, en niet in schijn,
Het voorspoock, als zijn paert te wedt gaet in den Rijn
Voor Keulen, dochter van de kerck, der helden moeder;
Dan wort de Keulsche Dom een paerdestal, om voeder
Te schaffen aen zijn paert, dat zoo veel velts verwoest,
En met bebloede hoef vertrapt den gouden oegst,
Het zweet der ackerliên en Christensche onderdaenen,
Die, op 't geberght gevloôn, dit aenzien, nat van traenen,
En slaen hunne oogen naer den hemel, west en oost,
Of Godt een Machabeeu opweckte, al 't rijck ten troost.

(1) Zie Dietsche Warande, bl. 127.
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Krachtdadig zet onze dichter zijnen held aan het zwaard tegen den vijand van het
Christendom aan te gorden:
Welaen, Mauritius, de krijghstrompet gesteecken.
Gedoogh niet, dat dees vloeck voortaen bij ons gebreken
Meer steden winn' dau door zijn eige dapperkeit.

De voormalige Gouverneur van Brazilië heeft vroeger ‘menscheneters’ getemd. Hij
heeft ‘Wilden, woest van aert, verslinders van den vreemde, die geen menschen,
maer een ongediert geleken, bestreden.’ Hij is dus de man, om de Turken te keer te
gaan.
Waeck op, waeck op, en roep uw ridderschap by een,
De jongste noot verdaeght de noothulp in 't gemeen.
Het eilant Krete, met zijn hondert steên, loopt ledigh.
De zeeleeu van Sint-Marck, en 't noit gekrenckt Venedigh
Kan naulijxs tegenstaen, en Hongarye schreit
Om noothulp in den brant, die 't korenlant afweit.
Verdaegh uw kruisorde, om in schaduw van Godts stander
Te kampen voor 't geloof. De zevenste Alexander
Biet rustigh u de hand, van verre uit Engleborgh.
Het hooft van Oostenrijck, gewapent met zijn zorgh,
Beklaeght zich, dat men draele, en hem, der Duitschen wachter,
In ste van onderstant, noch laegen leght van achter;
Niet anders of 't geloof, het kruisgeloof, geen trou,
Geen liefde op d'aerde vont, en of men Christus wou,
Niet als de Heiden, met een helsche speer van voren
Maer recht van achter 't hart, gehecht aen 't kruis, doorbooren.

Mauritius zal dien vadermoord beletten. Hij zal den keizer beschermen, en ‘in den
keizer gansch Europe.’
Heeft Perseus eene maeght, gebonden aen de rots, voor 't zeegedrocht beschut,
gelukte het Hercules ‘een ossendief, een slang, een leeu, een ondier te kneuzen,’
‘Hoe veele slangen, hoe veel rovers, hoe veel reuzen,
Zult ghy vernielen, op dien braven oorloghstocht.
Hoe veele maeghden, naeckt en bloot ter merckt gebroght,
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En opgeveilt, als vee, ten wellust der tyrannen:
Hoe veele slaven, op de roofgalay gebannen,
Verlostge door het zwaert, dat uwe zy bekleet,
Om neer te houwen, al wat gruwzaem is en wreet,
En zulck een helhont, van godtslasteren bezeten,
Te sleepen voor den dagh, geknevelt aan zijn keten.
Ik hoor Godts ridderschap, als stroomen door een sluis,(1)
Uitbersten, en in 't veld u volgen op uw kruis.

Dichters zien wat zij willen. Joost ziet de Turken reeds uit Europa gedreven:
Mij dunckt, ick zie het hart der Ottomanen popelen,
En, van den Donau af tot in Konstantinopelen
Gedreven, ommezien, als of bij krygens moe,
Aen 't graf van zyn profeet, de Christe weerelts roe,
Zich bergen wou, uit schrick voor 's keizers adelaeren,
Gereet de halve maen in haeren schilt te vaeren.

Ongelukkiglijk beantwoordde de werkelijkheid geenszins aan Vondels edele droomen.
Drie dagen na de inneming van Konstantinopel deed Sultan Mahomet zijne intrede
in de stad. Hij bezocht de hoofdkerk, in Moskee veranderd, en zwoer er het
Christendom uit te roeien(1). De drang naar het Westen begon. Onder de regeering
van Sultan Murad-Khan-Ghazi (1623-1640), wanneer Vondel de mannenjaren had
bereikt, was het gevaar overweldigd te worden, niet te miskennen. De Groote Heer
was een bij uitstek kloeke vorst. Hi] overtrof tevens al zijne voorgangers in wreedheid.
De voorbeelden, welke de geschiedschrijvers van hem aanhalen, doen ons huiveren,
en zouden waarlijk doen gelooven, dat hij

(1) Prachtige dichregel. Ook o.a. in Zeemagazijn gebruikt Vondel zeer gepast dezelfde
vergelijking: ‘De zijdewinckel ruischt, gelijck een volle sluis.’
(1) Zie o.a. zijn vreeselijken eed bij Cantu.
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aan waanzin leed(1). Vondel vreesde hem des te meer, daar de meeste Europesche
vorsten alles behalve vredelievend jegens elkander gezind waren, en dit de
oorlogszuchtige plannen van den sultan op zonderlinge wijze begunstigde. De dichter
vervaardigde Op de Tweedracht der Christe Princen aen Jesus Christus. Het stuk
verraadt de levendigste vrees. Vondel herinnert, dat de Turken deze tweedracht met
eene helsche vreugde gadeslaan, daar zij hun toelaat hunne veroveringstochten voort
te zetten. Dit zal dan ook weldra geschieden. De edele man heeft slechts vertrouwen
in God. Hij bidt, opdat de ‘Erfvijanden van zijn geloof zelfs uit het land verdreven
worden, waar Christus' wiege stond, opdat de bloedhond, naar den Oosterlingen aard,
zich aan de vadsigheid overgeve, en het Rijk niet langer store:

Op de Tweedracht der Christe Princen aen Jesus Christus.
De Christe Princen sitten vast
Malkanderen in 't hair.
Gants Christenrijck geraeckt in last,
En 't uiterste gevaer;
Als 't schip, dat met gekerfden mast
Flus schipbreuck lijden sal,
En drijft na lager wal.
De felle Turck, die Christus kruist,
Siet ons krackeelen aen.
d'Erfvyand lacht vast in sijn vuist,
En hoopt den klaeuw te slaen,
Van bloed geverwt, van stof begruist,
In 't hart van 't blind gevecht,
Dat hij 't geschil beslecht.

(1) Op zijn sterfbed dreigde hij de geneesheeren met de doodstraf, zoo zij hem niet genazen.
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Soo 't hem gelucken magh na wensch
Met sijnen woesten hoop,
Dat hij 's Geloofs verswackte grens
Op 't onversienste sloop,
En vel en vil soo menigh mensch;
Help God! wat wil 't een dagh
Van rouw zijn en beklagh!
Gelyck een ingeborsten stroom
Sal 't ingelaeten heir
Verdrencken al den Duitschen boôm,
En bruisen als een Meir,
En spoelen den bebloeden toom
Te Keulen in den Rijn,
Daer sal sijn Paerdstal zijn.
Self d'andre weereld (daermen met
Den hoofde uederwaert,
De voeten tegens d'onse set)
Sal hooren al vervaert,
Hoe wy door 't swaerd van Machomet
Gevallen zijn, ten spot
Der vyanden van Godt.
Dan voeltmen hoemen heeft gefaelt,
En uit den Burgertwist
En brand verdoemden roof gehaelt,
En wolven opgehist
Na Christus schaepskoy: dan betaelt
Men self sijn eige roe,
En schreit en sucht sich moe.
O Jesus, keer dit voorspoock af,
Verdrijf die duistre wolck.
Herplant veel eer op 't heiligh graf
Door uw geloovigh volck,
Den Turcken tot gerechte straf,
Den standerd van uw naem,
Op dat sich d'afgrond schaem.
Op dat die bloedthond, yeders vloeck,
Met ingetrocken staert
Gelyck een rekel Mecha soeck,
En aen sijn' eigen haerd
In eenen onverlichten hoeck
Sich uitstreck, na zijn lust,
En laet uw rijck in rust.
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Wij hebben hooger gezien, dat Vondel geenszins te onrechte den naam van bloedhond
op Sultan Murad toepaste. ‘Weinige Souvereinen,’ zegt een geschiedschrijver, die
den Vorst zeer genegen is, ‘werden zoo gevreesd als hij. De schrik, dien hij
inboezemde, was zoo groot, dat zijne onderdanen de vlucht namen, als zij hem zagen
naderen. Konden zij zijne legenwoordigheid niet ontwijken, zoo bewaarden zij het
diepste stilzwijgen. Bevend sprak men zijnen naam uit, en men heeft personen gezien,
die zich plichtig gevoelden zijne voorschriften te hebben overschreden, van angst
het bewustzijn verloren, wanneer zij zijne aankomst hoorden aankondigen. Deze
vrees was niet ongegrond, en wee hem, die, te rechte of te onrechte, de gramschap
van den onmeedoogenden Vorst opwekte. Ging hij gedurende den dag uit, zoo dreven
de Janissaren het volk met stokslagen en steenen achteruit. Des nachts verliet hij
soms het vertrek der vrouwen, met de kromsabel in de hand, en doodde alwie hij
ontmoette. Andere malen vermaakte hij zich met op allen te schieten, die onder de
vensters van het serail voorbijgingen. In eenen der aanvallen van bloeddorstigen
waanzin, waarin zijn bijna onafgebroken staat van dronkenschap hem wierp, deed
hij vrouwen verdrinken, die op eene weide dansten, omdat hunne vroolijkheid hem
lastig viel’(1).
Een weinig na Tweedracht verscheen van Vondel een klein, doch keurig gedicht,
waarin insgelijks zijne vrees doorstraalt, de Christenheid te zien overrompelen.
De Turken, 't is schande,
Europe bestrijen
Te water, te lande,
Wie zal ons bevrijen?

(1) JOUANNIN en VAN GAVER, bl. 239.
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Zij trecken vast heenen,
Den stroom op naar Weenen.
De Keizer sta vast.
O Christe vrijheid, ghij zijt in last.

In het jaar 1649 mochten de Venetianen eene glansrijke overwinning op de Turken
behalen. Hunne vloot stond onder het bevel van Giaccomo Riva. ‘Deli Hucein, welke
het eiland Kreta belegerde, was verplicht geweest het beleg op te breken, bij gebrek
aan soldaten en krijgsvoorraad. Eene vloot werd hem ter hulp gezonden. De
Kapoudan-pacha, die er het bevel over voerde, geraakte slaags met het Venetiaansche
eskader, nabij het oude Phocea. Door de schepen verlaten, waarop de Janissaren
hadden plaats genomen, en die, bij het begin van den slag, aan het muiten sloegen,
van zijne grootste vaartuigen beroofd, die voor Metelin op anker lagen, en eenige
andere verloren hebbende, die door den vijand waren verbrand, nam de
Kapoudan-pacha de wijk naar Rhodes, vanwaar hij naar Kandia zeilde’(1).
Dat deze gebeurtenis het hart van onzen dichter deed zwellen, zal elkeen beseffen,
destemeer, daar de Nederlanders in den slag bondgenooten der Venetianen waren.
Met wegsleepende geestdrift zingt Vondel

Op de Neerlaegh der Turcksche vlote
Aen
Venetie.
De Leeuw van Hollant, niet gezint
Meer Kristensch bloet te storlen,
Loopt, met sint-Markus Leeuw voor wint,
Den Turck zijn vleugels korten,
En geeft hem, onder uwe vlagh,
By Smirne trots den Koningsslagh.

(1) JOUANNIN en VAN GAVER, bl. 254.
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Daer leit d'Erfvyant atickervast,
En hobbelt op de baren,
Terwijl zijn Maen van hooghmoedt wast,
Die niemant denckt te sparen.
Alree heeft Ottoman zijn hooft
De Kroon van Kaudië belooft.
De Tarter, stout op deze vloot,
Komt draven recht op Polen.
Hij dreight ons hier met hongersnoot,
Vermeet dat lant in kolen
Te zetten, en eerlang zijn' moedt
Te koelen aen 't Sarmaetsche bloet.
Maer Godt, die d'eer van 't Kristendom
Noch hanthaeft onder 't schreien,
Sloegh zelf in 't Hollantsch hart de trom
Om tegens hondert glaien
En galeassen wel getroost,
Een kans te wagen in het Oost.
De Batavier, van outs gewoon
't Romainsch Gebiet te stercken,
Treckt weder op, en spant de kroon
Te water met zijn vlercken,
Tot afbreuck van het Turcksch gewest,
En voorstant van 't Gemeene Best.
De Bassa schimpt op 't kleen getal,
Op vijftien oorloghsschepen,
En stoft; wij zullenze in de val
Des inhams zien benepen.
Zij komen echter voor den dagh,
En Riva voertze naer den slagh.
De Sultan dondert zonder nut
Met zwangere kortouwen.
De blixem van ons grot geschut
Geschoten, met betrouwen
Op een gezegende overhant,
Zet schip bij schip in lichten brant.
Zij kappen d'anckers buiten hoop,
En drijven d'een op d'ander.
O dreigementen van Euroop,
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Hoe blaecktghe nu elckander!
Hoe druipt uw peck in d'oogen van
Den lantverslindenden Tiran!
De snelle wint komt zelf de Faem
Met vier en stof verrasschen.
Konstantinopel ziet zijn naem
En hof en stroom met asschen,
Met voncken, roock en smoock bedeckt,
En dat de Maen van 't Rijck betreckt.
Nu schrick niet meer voof Mahomet,
Noch Agars Vorstendomen:
Als d'Opperste den Leeuwsklaeuw wet,
Is 't met hun omgekomen.
Ghij ziet hoe Faroosheir verdrenckt,
Nu d'Opperste u de zege schenckt.

De Venetiaansche Republiek deed onzen verheven zanger in bewondering opgaan.
Haar hardnekkige weerstand tegen de Turken was, in zijne oogen, haar
onvergankelijkste titel op haren roem:

Aen de Doorluchtighste Heerschappye van Venetie.
Gekroonde Zeeleeuwin, ghy bouwde een heerlijck nest
In 't Adriatisch meer, beschermde Antenors zoonen
Voor Attila, den Hun, die gruwelijcke pest.
Uw Stadt en Staet verduurt der Monarchyen troonen,
Slaet Mahomets gewelt met ysre klaueuwen af,
Ten dianst van Christus Rijck, terwijl die groote Heilant,
En zijn Evangelist, Sint Marck, uw' Hertoghs staf
Bewaecken, daer uw Raet vereenight menigh eilant.
Een Stadt, een eilant, zee en 't vaste lant gebiet.
Wie noit Venedich zagh, zagh 't licht der staeten niet.

Een allerprachtigst gedicht is mede: Op den Zeetriomf der Heerschappije van Venetie.
Vondel toont er eene der meest kenmerkende en tevens schoonste zijden van zijn
dichterlijk genie in. Een juist begrip van het feit, volkomen orde en samenhang der
gedachten, moeten elkeen onmiddellijk treffen. Daarbij gevoelt men zich,
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van het begin tot het einde, medegesleept door de aanschouwelijkheid der voordracht
en de schilderachtigheid van den stijl. Bij dit alles heeft men die ongewone,
verrassende beelden, waarbij, naast al het verhevene, het geestige, het populaire nooit
zijne rechten verliest. Daaruit vloeit vooral de onweerstaanbare aantrekkelijkheid
van dit en van verscheidene andere gedichten van Vondel voort. Het ademt eene
openhartigheid, eene diepe overtuiging, die elkeen tot genegenheid stemmen. Te
midden zijner verhevenste lierzangen of treurspelen verliest onze meester nooit zijn
argeloos, speelsch karakter. Zijn humoristische, stoeiende geest breekt onophoudelijk
door, en geeft aan zijn werk eene eigenaardigheid, die hij alleen bezit. Vondel smaakt
niet alleen eene weergalooze vreugde bij het vernemen van de nederlaag der Turken.
De uitdrukking van dit gevoel maakt hem overgelukkig. Niemand zou zeggen, dat
de man, die den overheerlijken lierzang dichtte, met broodsgebrek kampte. Door al
de geestigheid en het spelend vernuft heerscht de koninklijke toon, welke bij het
verheerlijken zulker dappere zeelieden past:

Op den Zeetriomf der Heerschappye van Venetie.
Noch leeft de Zeeleeuw van Sint Marck,
En keert met afgeruckte snuiten
Van Zeegalajen, fors, en sterck,
Op trommelslagh, trompet, en fluiten,
Al brullende, uit het bloedigh perck.
Hij komt, en heeft een roof van scheepen
En monsters met zijn' klauw gegreepen.
Hij keert op 't juichen en den groet
Van duizenden verloste slaven,
En laet den zouten watervloet
Gedeckt met aes voor visch en raven,
En root geverft van heilloos bloet.
De kust van Kreten, alle wateren,
En eilanden van blyschap schateren.
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Hoe stofte 't hof, toen Ottoman
Zich wapende met Barbaryen;
Toen out Karthage in een gespan
Te water gingk met gansch Turckyen,
En wat de Zee beschieten kan.
Zoo quamenze uit de Dardanellen,
Om Christus Rijck de wet te stellen.
De wint, hun gunstig, spande 't zeil.
De riemen repten zich, als vlogels.
De hemel scheen hun niet te steil.
De wolcken schrickten voor die voogels,
Erfvyanden van 's weerelts heil.
De Turcksche maen durf zich beloven,
De zon der Kruysvlagge uit te doven:
Maer toen, na et' oorloghsonweêr, 't licht
Van Godts Evangelist aen 't stralen,
Byzantium, in zijn gezicht,
De Maen van Mahomet zagh dalen,
Voor zijn kasteelen, al te dicht,
En zijnen Bassa, bij de slippen
Gegrepen, pas den doot ontglippen;
Hoe waentghe, wiert het toen te moe?
Het zagh den wint en krijgskans keeren
Al teffens, en ons vier de roe
Des Christendoms in gloet verteeren
Tot roock, en smoock, en assche toe,
En 't overschot van zijn bravade
Vervoert, en staen tot ons genade.
Naest Godt, den grooten zegenaer,
Heeft zich de Batavier gequeeten
Met raet en daet, op 't zeealtaer
Van vader Mars, en Agars keten
Geruckt van Godts verdruckte schaer:
Want Hollants Zeeleeuw handhaeft snedigh
Sint Markus Leeuw, en stont noit ledigh.
Al maetight nu Marcelloos lijck
Den zeetriomf des Staets met rouwe;
Hij leeft by Godt en Christenrijck
Verbonden aen zijn deught en trouwe,
In noot den vroomen burgh en wijck.
Augustus neef, het licht der braven,
Wert met dees staetsi niet begraven.
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De slag had plaats den 6 Juli 1656 in de Dardanellen. Volgens Van Lennep (VIIe
Deel en Unger 1656-1657) zou Laurentius Marcello het bevel over de vloot gevoerd
hebben. Uit de laatste strophe van het gedicht blijkt, dat deze overste sneuvelde. In
het werk van Jouannin en Van Gaver vind ik echter in het jaar 1656 maar eenen
zeeslag tusschen de Turken en de Venetianen vermeld. Deze had den 14 van Ramazan
1066 (1656) in de Straat der Dardanellen plaats. Hier echter voerde de admiraal
Mocenico het bevel over de Venetiaansche vloot, terwijl de Ottomansche den
Kapoudan-Pacha Ken'an voor aanvoerder had. ‘Deze gelukte erin met veertien galeien
te onlvluchten, doch hij verloor zeventig schepen en drijhonderd zestig man. Het
zegevierende eskader maakte zich vervolgens van de eilanden Tenedos, Samotracië
en Lemnos meester.’(1) Mogelijk had er in hoogervermeld jaar een andere zeeslag
plaats. De ondervinding heeft mij althans geleerd, dat, behoudens zeer zeldzame
uitzonderingen, de historische juistheid van Vondel boven allen twijfel verheven is.
Den 22 Maart 1657 stierf de Roomsche Keizer Ferdinand III, wien Vondel zijn
Lucifer had opgedragen, en dien hij ook, gelijk men het zich zal herinneren, tegen
het Turksche gevaar had gewaarschuwd. Niettegenstaande de pogingen, welke
Frankrijk aanwendde, om de kiezing van Leopold, zoon van Ferdinand, te beletten,
werd deze door de keurvorsten, onder den naam Leopold I, Keizer uitgeroepen.
Vondel dichtte eenen medesleependen lierzang. Andermaal zal men er in zien, dat
hij zich de Europeesche gebeurtenissen fel aantrok. Het gedacht, dat hem onophou-

(1) JOUANNIN en VAN GAVER, bl. 262.
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delijk bezighoudt, kon ook hier niet verborgen blijven. De Keizer zal zijn heiligsten
plicht niet uit het oog verliezen. Hij zal de Turken bestrijden. Aldus zal hij het
roemrijke spoor van zijnen ‘grootvader’ Karel V betreden, die zich insgelijks door
zijne tochten tegen de Muzelmannen onderscheidde. ‘De schim van den grooten
Keizer zal hem uit een wolk groeten, en hem wenschen, dat hij 't Rijk vermeerdere,
als een zegenaar van 't volk, den knoop der Nederlanden ongeschonden houde, en
die voor onduitsch gebit en tanden tot den laatsten ademtocht behoede’. Op deze
laatste woorden verdient de aandacht geroepen. De slotzin bewijst hoe bevreesd onze
dichter was, dat de Turken de Nederlanden mochten overrompelen. Ziehier Vondels
gedicht.

Op het Kroonen van den Roomschen Koning en Keizer Leopoldus
Altijt vermeerderaer des Rijx.
Laet den Rijnschen berckemeier
Lustigh, rustigh ommegaen,
Nu 's Rijcks Engel, die beleier
Van het Keurrecht heeft gestaen
In den raet der Keureheeren,
Om den zoon van Ferdinand
Met den Roomschen scepter t'eeren,
En met heiligh diamant
Goud en steenen t'overstraelen.
Wierrookt nu de jonge zon,
Die, uit d'Oostenrijcksche paelen,
Endelijck den nacht verwon,
Die Europe scheen te dreigen,
Toen haer d'oude zon ontzonck,
En het hooft begon te neigen,
Tot verdriet van out en jongk.
Ziet dees zon de Main beschijnen,
En vergulden stadt, en lant.
Roock en smoock van twist verdwijnen,
Damp en mist van misverstant.
Nu verstroien Turck, en Tarter,
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Elck huns weegs, en om een' hoeck,
En wat gruwzaemer en zwarter
Duitschlant dreighde met een' vloeck.
Leopoldus eert zijn rijcken
Met Augustus majesteit,
Die geen voorzaet zal bezwijcken,
Noch in moedt, noch wijs beleit.
Out Byzanssen staet verschrocken,
En de Donau steeckt verheught
Zijn trompetten, luit de klocken.
Al de Rijnstroom juicht van vreught.
Men verwacht aen alle zijden
Vrede, en vollea overvloet,
Vrolijcke eeuwen, goude tijden.
Hoop van Ferdinandus bloet,
En den stam, die trots, als eicken
Opgedragen aen Jupijn,
Schier vier eeuwen kan bereicken,
Laet den uitgang van den Rijn
Oock gevoelen uwen zegen
En den trouwen Batavier,
Op de gunst van uwen degen,
Rustiger zijn zeebanier
En de vlagh te water voeren,
Daer men andre starren meet,
Tegens onze marmervloeren
Met den hoofde neerwaert treet,
Of den weereltkloot ter zijden
Steil of rechter ommegaet,
En ons kielen 't water snijden
Op 't kompas, tot op een draet,
Onder bey de rijzende assen,
Of in 't midden, daerze recht
In de dyningen zich wassen,
Die dan hollen gaen, dan slecht.
Lust het Cezar Barbaryen,
Out Karthage, op 's Grootvaers spoor,
Met een krijghsvloot te bestryen,
En den Mautitaenschen Moor;
Hollant heeft een vloot ten besten
Voor de maght van Oostenrijck,
Om die roovers in hun nesten
Op te komen, tot een wijck
Der geboeide Christe slaven,
Die, gesleeten van verdriet,
Hem verwachten, die de haven
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Met ons zeekortouw beschiet:
Eenen helt, die, opgewassen
Tegens ongetoomt gewelt,
Met ons hulcken en pinassen
Tunis eens de zeewet stelt,
En die met hun aangespannen,
's Handels loop en maetschappy
Steuren, recht als zeetyrannen,
Noit verzaet van stroopery.
Laet den leeuw der Batavieren,
En den Roomschen adelaer
Onder eene vlagge zwieren,
En de woestheit voor dit paer
Zwichten, en alle oorelogen
Zwijgen onder hunne tucht,
En geharrenast vermogen
In een zegenrijcker lucht.
Karel groet den triomfeerder
Zijnen neef, uit eene wolck,
Wenscht hem, dat hij 't rijck vermeerder,
Als een zegenaer van 't volck,
En den knoop der Nederlanden
Ongeschent houde, en behoê
Voor onduitsch gebit en tanden,
Tot den lesten adem toe.
Op dien wensch uit 's hemels transsen,
Geeft de Keizerlijcke kroon
Op zijn hooft nu schooner glanssen,
En de Duitschen voor zijn' troon
Roepen van omhoogh gedreven:
Lang moet Leopoldus leven.
(Vervolgt.)
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Victor Becker, S.J.
† 10 Febr. 1898.
door K..... J.S.
(Met portret.)
‘De lippen des priesters zullen de wetenschap bewaren, en de wet zal men
vragen uit zijn mond.’ MALACH. II, 7.
EN 10n Febr. 11. is aan de Hollandsche provincie van de Sociëteit van Jezus een
harer dierbaarste leden ontvallen. De ‘Studiën’ hebben een gevoelig verlies geleden
door den dood van een harer ijverigste medearbeiders; de wetenschap beeft het
vroegtijdig heengaan van een harer scherpzinnigste beoefenaars betreurd, die steeds
de rijke gaven van zijn veelomvattenden en vorschenden geest met de edelmoedigste
toewijding aan haar ten offer bracht.
P. Victor Becker werd den 27 Augustus 1841 uit welgestelde en christelijke ouders
te Maastricht geboren. Na zijne lagere studiën in het college der PP. Jezuïeten te
Sittard, met schitterend succes te hebben voltooid, trad hij op achttienjarigen leeftijd,
den 27 September 1859 in het noviciaat der Sociëteit van Jezus, te Ravenstein.
Achtereenvolgens legde hij zich toe op de beoefening der humaniora en der
wijsbegeerte. Toen straalde reeds, volgens de getuigenis van een zijner studiegenooten,
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die juistheid van oordeel in al zijn doen en laten door, welke op rijperen leeftijd in
hun vollen glans zouden schitteren. In 1865 werd hij aangewezen om de wiskunde
te onderwijzen, totdat hij in 1870 naar Maastricht gezonden werd, om aldaar zijne
theologische studiën te beginnen; hij ontving er in 1873 de H. Priesterwijding. Na
in 1875 zijn derde proefjaar te Drongen te hebben voltooid, keerde hij naar Holland
terug om eerst te Mariëndaal bij Grave, daarna te Oudenbosch het ambt van leeraar
in natuurlijke historie, wis- en sterrekunde te vervullen. Daar, in het toen pas
opgerichte College der Sociëteit, zou hij zijn verder leven slijten.
P. Becker bes reep het woord der H. Schrift, dat de lippen des priesters de
wetenschap moeten bewaren en tot vraagbaak dienen voor de anderen, omdat zij
gezanten zijn van den God der Heerscharen. Dat zijn arbeid en zwoegen niet zonder
goeden uitslag bleven, getuigen het aantal geschriften van zijne hand verschenen,
getuigen zijn verhandelingen op het gebied van geschiedenis, wijsbegeerte en
natuurwetenschappen, getuigen de verschillende tijdschriften,(1) waarin hij de schatten
van zijn gunstig ontwikkelden geest ten beste gaf.
Onwaardeerbaar blijven zijne geschriften op het gebied der geologie, vooral voor
de provincies Noord-Brabant en Limburg, waaromtrent hij zijne bevindingen
meedeelde in de Studiën en De Wachter, waarvan wij slechts eenige titels zullen
opnoemen.
Zoo verscheen van zijne hand: ‘Een blik op de hedendaagsche geologie’, waarin
hij deze drie vragen beantwoordt: 1e ‘Wat leert de geologie over den oorspronkelijken
toestand der aarde?’ 2e ‘Wat weet zij van

(1) Studiën, Dietsche Warande, Katholiek, Wachter, etc.
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den duur van het bestaan der aarde?’ 3e ‘Wat heeft zij ontdekt over de opvolging der
levende wezens, die haar achtereenvolgens hebben bevolkt?’ Verder zijn verhandeling
over ‘het Zwerfblok van Oudenbosch en zijne omgeving’ in welk uitgebreid en
merkwaardig geschrift hij niet alleen de bevindingen van vroegere aardkundigen
‘dezer streek’ - zoo als hij het Noordwestelijk gedeelte van Noord-Brabant placht te
noemen - verbeterd en hunne onderzoekingen vergeleken en samengevat, maar ook
een groot aantal nieuwe persoonlijke waarnemingen meegedeeld heeft.
Het was hem echter niet genoeg deze wetenschap uit de boeken te bestudeeren,
neen, met taai geduld en onverdroten ijver trachtte hij uit alle oorden der wereld de
voorwerpen zijner lievelingsstudie bijeen te vergaderen; getuige de kostbare
verzameling van schelpen, steenen, aardlaagjes, etc., die op de kabinetten te
Oudenbosch berusten; ja, meermalen begaf hij zich persoonlijk naar die plaatsen,
waar fossielen of gedenkstukken van vroegere eeuwen gevonden waren. Zoo woonde
hij nog in April 1897, de boring van een put bij op den huize ‘Mariëndaal’ en te
Bergen op Zoom, om zoo dieper door te dringen in de kennis der aardlagen in de
Provincie Brabant, en nog kort voor zijn dood gaf hij het voornemen te kennen, om
in den loop van 1898 zijne bevindingen hieromtrent ten papiere te brengen.
Door al deze nieuwe ontdekkingen heeft hij ongetwijfeld de wetenschap een stap
verder gebracht.
Ook op het gebied der sterrenkunde was zijn naam op lange na geen onbekende.
Zoo schreef hij zijn: ‘Overgang van Venus voorbij de zon’, waarin hij de opvolging
der overgangen van Venus, de wijze hoe zij vooraf voorspeld worden, de
grondbeginselen, toepassingen en uitkomsten der metingen met de grootste
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duidelijkheid uiteenzette, zoodat ieder beschaafde lezer die gemakkelijk kan volgen.
Zijn ‘Een blik op de moderne meteorologie’; ‘De sterren en hare kleuren, naar Angelo
Secchi’; ‘De sterrewacht te Colosca’; ‘Johannes Kepler’; zijn ‘Sterrenkunde te
Babylon,’ waarin hij voornamelijk, bij de bespreking van het omvangrijke werk van
E.I.N. Straszmaier S.J. en J. Epping S.J., over de sterrekundige kennis der ouden uit
Babijlon handelt, en zijn ‘Cosmogonie,’ voor het meerendeel een beoordeeling van
het vermaarde werk van zijn ordebroeder K. Braun, S.J., leggen de sprekendste
bewijzen af van zijn diepe kennis en uitgebreide wetenschap, en leeren ons het doel
kennen, waarmede zij geschreven werden, nl: om aan te toonen, dat er geen strijd
kan zijn tusschen de Cosmogonie en de Openbaring.
Ook als physioloog had P. Becker zich een grooten naam verworven. Van zijn
grondige kennis der natuurwetenschappen getuige die reeks van geleerde
verhandelingen, die achtereenvolgens in de ‘Studiën’ en ‘De Wachter’ verschenen.
Wij doen hier slechts een greep uit den overvloed: ‘De soorteneenheid der
menschenrassen, beschouwd in den lichaamsbouw’; ‘De soorteneenheid der
menschenrassen in het zieleleven’; ‘De afstamming van het menschelijk geslacht’;
‘De overlevering des menschdoms’; ‘De leer der zelfwording’, waarin hij de
voorstanders der zelfwording met de ontegenzeggelijkste bewijzen verpletterde, hen
uit hun bolwerk verjoeg en zegevierend de stelling: ‘Omne vivum ex vivo’
handhaafde.
Wij mogen hier niet nalaten een woord te zeggen over zijn ‘De Microben,’ welk
onderwerp in de ‘Studiën’ XVIII Jg. Dl. XXVI, verscheen. Daarin
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toch verklaart hij ons kristalhelder de algemeene eigenschappen dier allerkleinste
microscopische wezens; vervolgens eenige hunner merkwaardigheden en
toepassingen, waartoe de ontdekte feiten de natuurkundigen reeds hebben gevoerd.
Hij doorloopt in 't kort de groote rol die deze wezentjes in de orde der natuur spelen;
hoe zij mede werken ‘tot bewaring van het evenwicht in de natuur’ en tot de
instandhouding van het heele harmonische koor der schepping onmisbaar zijn; hoe
zonder deze bacteriën, microben en dergelijke meer, geen organische stof tot eigenlijk
bederf zou kunnen overgaan, maar integendeel een langzame oxydeering door de
lucht, gelijk het ijzer en andere metalen, zou ondergaan.
Over zijn alom verspreid boek: ‘De Mensch’ willen wij hier geen kritiek uitoefenen.
Genoeg zij het hieromtrent te vermelden, dat dit zijn laatste geesteskind in de geleerde
wereld met den meesten bijval werd begroet. Het is hoofdzakelijk aan het groote
werk ‘De Mensch’ van prof. Ranke ontleend. Doch het is geenszins een eenvoudig
overzicht, maar gelijk Dr Schmeltz, directeur van het ethnologisch museum te Leiden,
verklaarde, tot op zekere hoogte een nieuwe bewerking.
Ofschoon Pater Becker een vijand was van polemiek en zich ongaarne mengde in
dien strijd, werd hij toch meermalen gedwongen zijn overigens zoo bezadigde veder
te verwisselen met de zware scherpe spies en het bliksemend zwaard. Doch steeds
zweefde hem die spreuk voor oogen van een ander groot man: ‘Temper het bittere
met zachten lach’. Waar hij de waarheid, die deugd hem bovenal lief, bedreigd zag,
daar snelde hij met de wapenen in de hand haar ter hulp. Te recht werd hem dat
koninklijke, fiere woord van den Eccle-
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siast en van den Psalmist in den mond gelegd: ‘Ziet, hoe ik niet voor mij alleen
gearbeid heb, maar voor allen, die de waarheid zoeken. Eccl. 24. 47’ De
ongerechtigheid heb ik gehaat en verfoeid. Ps. 118. 163.’
Genoeg bekend is zijn strijd over het auteurschap der ‘Navolging van Christus’
door Mgr Spitzen, Mgr Malou, Cruise, Hirsche en Kraus zoo ridderlijk gevoerd, maar
door P. Becker zegevierend geëindigd(1).
In 1882 verscheen ‘L'auteur de l'imitation et les documents néerlandais, par Victor
Becker S.J. ‘waardoor schrijver den stand der toenmaals zooveel besproken strijdvraag
in een aan alle geletterden bekende taal meer en meer wilde bekend maken.
Achtereenvolgens behandelt P. Becker hierin de getuigenissen der tijdgenooten en
de bewijsgronden voor den gewaanden abt Gersen, de inwendige gronden voor het
auteurschap van Thomas a Kempis, en ten slotte de handschriften der Navolging. In
1890 werd diezelfde strijdvraag, die reeds meer dan twee en een halve eeuw Europa
bezig hield, meer uiteengezet in betrekking tot de Sociëteit van Jezus, en het bewijs
geleverd, dat de Sociëteit gedurende het geheele verloop van dien vinnigen strijd,
van 1617 tot op den huidigen dag, steeds de rechten van Thomas heeft verdedigd.
Nadat er intusschen van beide zijden én van den kant der Gersonisten én van den
kant der Kempisten, met name door den overledene, veel heen en weer geschreven
was in de ‘Studiën’ en ‘Dietsche Warande’, verscheen in het jaarboekje van Alb.
Thijm van de hand van P. Becker: ‘Thomas a Kempis, schrijver der Navolging’,
waar voor het laatst het auteurschap van Thomas van het gulden

(1) Vlg. Studiën en Dietsche Warande.
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boekje der Navolging wordt gestaafd. Te recht mogen wij dan ook met P. Alberdingk
Thijm besluiten: ‘Heeft Nederland in dien strijd een zeer eervolle plaats ingenomen
en niet weinig tot den uitslag bijgedragen, welker hoogste waarde niet in onze
nationale glorie, maar in den triomf der Waarheid bestaat: dan ishet dien roem vóór
allen verschuldigd, in 't eerste stadium van den strijd aan den Utrechtenaar P.
Heribertus Rosweijde, S.J., in het laatste aan Mgr Spitzen, pastoor te Zwolle en aan
P.V. Becker, S.J. te Oudenbosch’.
Kan het dan nog verwondering wekken dat den rijk begaafden, met zoo ongemeene
talenten toegerusten man, de onderscheiding van het lidmaatschap van de
Maatschappij van Nederlandsche letterkunde en van het Historisch Genootschap van
Oudheidkunde ten deel viel; kan het ons nog bevreemden, dat hij uitgenoodigd werd
bij de onthulling van het gedenkteeken te Zwolle den 10den November 1897, ter eere
van den schrijver der Navolging opgericht; dat hem daar openlijk door den voorzitter
van het Comité hulde gebracht werd, als aan den man, die het vraagstuk over de
Navolging tot in de kleinste bijzonderheden kende; dat men hem verzocht bij die
gelegenheid weer een reeds vroeger geschreven verhandeling in het licht te geven?
In hem schitterde vooral die deugd der waarheidlievendheid in haren vollen glans
uit, die P. Becker de deugd des priesters bij uitstek noemde. Hem zweefden voorzeker
die woorden uit de Navolging voor den geest: ‘Ex ore sacerdotis nihil nisi sanctum,
nihil nisi honestum et utile procedere debet verbum.’
Luttele dagen vóór zijn plotseling overlijden verscheen zijn laatste geschrift, onder
den titel: ‘De Mensch, zijn tegenwoordige en praehistorische rassen’, dat de kroon
zou zetten op zijnen moeitevollen en rusteloozen arbeid.
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Sinds enkele weken was zijne gezondheid een weinig wankelend. Dan zou hij op
zijn verlangen en met goedvinden zijner oversten eenigen tijd rust genieten; doch
die rust werd hem hier beneden in dit aardsche tranendal niet gegund, maar de
Oneindige riep hem van de kampplaats des levens naar den eeuwigen vrede des
hemels, waar hij het loon zou ontvangen van zijn onvermoeiden arbeid. Op den avond
van 10 Febr., na met de overige Paters de gewone avondrecreatie te hebben
doorgebracht, en met hen nog over wetenschappelijke vraagstukken gesproken te
hebben, werd hij door een beroerte getroffen en stierf hij bijna oogenblikkelijk in de
armen zijner toegesnelde medebroeders.
Zijn naam zal in zegening blijven bij de ernstige beoefenaars der wetenschap,
vooral bij hen, die zoo als hij, geloof en wetenschap weten te vereenigen, zijn
gedachtenis zal blijven leven bij zijn talrijke vrienden, geestelijken en leeken, zoowel
in ons Vaderland als elders, zij zal blijven leven bij hen, die hij zijn medebroeders
mocht noemen, voor wie hij steeds een stralend voorbeeld was van kinderlijke
oprechtheid, liefde, en eenvoud. Ja, met recht mogen wij ook vertrouwen dat de
Rechtvaardige Rechter, die hem zoo onverwachts tot zich riep, om hem zijn loon te
schenken, hem die woorden heeft toegesproken: ‘Hodie sit in pace locus tuus et
habitatio tua in sancta Sion’; ‘heden zal uwe plaats zijn in den vrede en uw woon in
het heilige Sion.’
R.I.P.
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Beowulf,
door E. Soens.
ALHOEWEL, op het gebied der Oud-Germaansche letteren, de Beowulf eene
eereplaats inneemt, is er tot hier toe in Nederland weinig over geschreven. Hij mag,
zeggen wij, in de letterkundige nalatenschap van den Duitschen stam, eene eereplaats
bekleeden, niet alleen om de eerbiedwaardige oudheid van het gedicht, - het behoort
tot de zevende eeuw, - noch ook om het eigenaardig mengsel dat er in voorkomt van
christendom en heidendom, maar veelmeer omdat verschillende der daarin
voorgestelde legenden internationaal zijn en, tevens, omdat het stuk een zoo helder
licht werpt op den beschavingstoestand van een der voornaamste Oud-Duitsche
volksstammen, de Angelsaksen, stichters van het Engelsche rijk. Immers, reeds de
grondgedachte van het gedicht, de strijd van den held Beowulf tegen het zeemonster,
en inzonderheid tegen den draak, is eene verbleekte herinnering aan de oudheidensche
legenden der Eddaliederen, alwaar S i g u r d de reus met vonkelende oogen, den
halfgod Fafnir doodt, welke zich in drakengestalte nederlegde op den vervloekten
goudschat, op de Gnitaheide. Dezelfde grondstof is ook de kern van het
Nevelingenlied, alwaar Sigurd vervangen is door Siegfried en Fafnir door den dwerg
Alberic. Dat ook in de nieuwere letterkunde de volksoverleveringen der Duitsche
rassen stand houden, bewijst ons Schiller, die, in zijnen Wilhelm Tell,
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(IIde bedrijf, 2de tooneel) eenen Winkelried voorstelt, wiens voorvader omgekomen
was in den strijd tegen den draak uit het moeras bij Weiler. De schat door Beowulf
op den draak bemeesterd, waar hij ook het leven bij inschiet, is de schat van Sigurd
en ‘der Niebelungen hort’, die eveneens vervloeking neertrekt op allen die hem erven:
Het is het eeuwige thema van Horatius: ‘A u r i s a c r a f a m e s ’, de vervloeking
van het menschdom om zijn zucht naar goud en genot, andermaal geschilderd in het
aandoenlijk gedicht Goliath, van den onlangs gestorven duitschen dichter Weber.
Ook die andere sage uit de middeleeuwsche letterkunde, de vermaarde legende
van den Ridder met den Zwaan, waarvan nog een brokstuk in het Nederlandsch en
eene geheele bewerking in het Fransch bestaan, heeft hier haar voorganger. Immers
in den voorzang van den Beowulf gaat van den held Sceaf, (of liever van dezes zoon
Scyld, want het feit is volgens de wet der epische overdracht van den vader op den
zoon gebracht), de sage uit dat hij, nog kind zijnde, op een geheimzinnig schip, aan
het zeegewoel werd toevertrouwd, te midden van wapens en schatten en zoo in
Denemarken aanlandde. Zoo zag Helias, de Zwaanridder, op zekeren morgen een
scheepje aangevaren komen, getrokken door zijn broeder, den zwaan, - (den
welbekenden Indischen geluksvogel) - voer er mede tot Nymegen, alwaar hij de hand
won van Clarisse van Billoen of Bouillon. Hierdoor werd de Zwaanridder stamvader
van Godfried van Bouillon, gelijk bij Bilderdijk Elius, of de ridder met den zwaan,
de stichter van het hertogdom Brabant.
Daarom reeds moeten wij dank weten aan de Koninklijke Vlaamsche Academie,
dat zij van een harer leden eene Nederlandsche vertaling van den Beowulf heeft
uitgegeven.
De andere reden, waarom eene goede, Nederlandsche vertaling van den Beowulf
belangrijk is, namelijk dat ze ons de beschaving leert kennen van sommige
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met ons verwante Duitsche volksstammen, zoogezegde ‘Barbaren’, zal zich van
lieverlede geldend maken bij de ontleding van het gedicht, welke nu volgt.
De heer Simons laat zijne uitgave van een zaakrijke, geleerde inleiding voorafgaan,
waarin de menigvuldige en ingewikkelde vraagpunten, nopens het ontstaan en de
beteekenis van den Beowulf geopperd, besproken of opgelost worden.
Het gedicht is opgesteld in Angelsaksische of Oud-Engelsche taal, in
Northumberland, onder de regeering van Eadwini, of Edwin, in de zevende eeuw,
toen de beschaving der Angelsaksen, of Denen en Jutten in Engeland sedert de vijfde
eeuw gevestigd, haar bloeitijdperk bereikt had. Geen andere Germaansche volksstam
was in die tijden tot eene zoo schitterende ontwikkeling gekomen. De dichter, die
blijken geeft van volmaakte kennis der plaatsen en geschiedkundige omstandigheden
in Denemarken, zal waarschijnlijk zelf een Deen, een Jutlandsche Deen, geweest
zijn, naar Engeland mede overgekomen, aangelokt door de bloeiende welvaart zijner
stamgenoten in het overzeesche, nieuwe vaderland. Dat het epos uit de zevende eeuw
dagteekent mag hieruit opgemaakt worden dat het toen juist de gulden eeuw was
voor Northumbrië, en ook dat het niet vóor de zesde eeuw kan ontstaan zijn, daar
het een voorval bezingt van het jaar 515, noch ook na de negende eeuw, daar in het
gedicht de grootste lof wordt toegezwaaid aan de Denen, die toch in de negende
eeuw ergelijke plundertochten in Engeland aanrichtten en dus niet meer na dien tijd
geestdriftig zouden worden bezongen.
Het Beowulf-Epos heeft twee verschillende kernen als bouwstof tot zijn onderwerp
verwerkt: eene geschiedkundige en eene mythische, ontwikkelingsproces dat in meest
al de volksheldendichten kan waargenomen worden. De gelegenheid der wording is
een geschiedkundig feit: de Nederlaag der Denen, onder hunnen koning Chochilaïcus
of Hygelac, in 515 ondergaan vanwege de Franken, gevestigd in den pagus Hattuarius
of de
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gouw der Hattuarische Franken, langs de Noordzee in Friesland(1). Deze Franken
hadden als hoofdman Theodorik I, van Austrasië, de legendarische Hug-Dietrich,
zoon van Clovis. De koning der Denen had eenen neef Beowulf, welke, te midden
der nederlaag, zooveel moed betoonde dat hij, met de wapens van dertig neergevelde
Franken beladen, in de zee sprong. Daardoor verdiende hij, de geschiedkundige held,
de gelegenheidskern van het volksepos te zijn. Dat eene nederlaag aanleiding geve
tot een heldendicht moet geene verwondering baren, daar wij zien dat ook bij de
Gallische Franken de nederlaag van Ronceval aanleiding gaf tot het vermaarde
Roelandslied. Het behoort immers tot de glorie van een volk in de moeielijkste
omstandigheden van zijn bestaan, alleen voor overmacht geweken te hebben. Daardoor
verdienen de gevallen helden de kroon der martelaars en de eeuwige dankbaarheid
van het vaderland. Roeland wordt veel grooter in de legende door dat hij gevallen
is, na een moedigen, heldhaftigen kamp, dan indien hij zegevierend met den keizer
ware teruggekeerd. Al zijne daden worden verbloemd, vergroot, bijna vergoddelijkt.
Zoo ook wordt Beowulf in het gedicht met bovenmenschelijke krachten bedeeld.
Iedere slag van den volksgeliefden held, gelijk van Roelands vreeselijke Durendal,
doorklieft eenen vijand van boven tot onder. Zelfs is het hoogst waarschijnlijk dat
er afzonderlijke zegeliederen, of toch heldenliederen, bestaan hebben vóor

(1) Het is opmerkenswaardig dat het eenige geschiedkundig feit, waarop men den oorsprong
van hut gedicht kan laten berusten, op Nederlandschen grond plaats gegrepen heeft. Dit is
eene reden te meer om de belangstelling der Nederlanders voor dit gedicht op te wekken, en
verklaart wellicht ten deele waarom de legende van Beowulf en Grendel zoo lang, ook in
Vlaanderen, heeft stand gehouden. Daarbij komt nog dat, gelijk Mgr. Everts zegt, eene nauwe
verwantschap bestond tusschen onze vaderen en den Angelsaksischen stam, die ons zijne
geloofspredikers zond, als de heiligen Livinus, Willibrordus, Bonifatius, alsook tusschen de
Angelsakische taal en die der Friezen.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

244
het ontstaan van het eigenlijke epos, ter eere van den moedigen Beowulf, gelijk er
heilliederen gezongen werden ter eere van Roeland vóor het epische Roelandslied
en heilliederen ter verheerlijking der Grieksche helden vóor het ontstaan van Homeros'
Ilias.
Edoch deze eerste kern, de historische, wordt zoo goed als opgeslorpt in eene
tweede, de mythische.
Daar bestond bij de Angelsaksen, Denen en Jutten in Denemarken en Jutland
gevestigde Germanen, van overouds een mythus van den held Beowa, die, in zijne
jeugd, een zwemwedstrijd had aangegaan met Brecca, het Zeewezen, en de geheele
Baltische zee, van af de Deensche of liever Jutlandsche kusten tot in Finland, met
zijne forsche armen had doorkliefd; die, in zijn rijperen leeftijd, het onheilbrengend
watermonster Grendel in een reusachtigen kamp had neergeveld en, op den avond
zijns levens, een geweldigen draak met zijn wapen gedood. Volgens de beginselen
der algemeene, vóorhistorische godenleer, is deze mythische opvatting de
verpersoonlijking, de vergoddelijking der natuurkrachten, voornamelijk van deze
waarmede de Germanen in het noorden het meest te kampen hadden: de zee en hare
stormen.
Nu wordt, in het gedicht, de mythus van den ouden halfgod Beowa samengesmolten
met de daden van den historischen, reeds verbloemden Beowulf, den held van 515,
en zoo lossen zich de twee kernen in eene grondstof op. Dit samensmelten gebeurt
volgens eene wet, of liever eene algemeene gewoonte, eene nog heden heerschende
behoefte des volks welke algemeen heerscht in de geschiedenis der epische dichtkunst
waaraan de Franschen den naam van transfert épique geven, omdat door haar de
dappere daden van verschillende personen op een enkelen uitstekenden held, als op
een middenpunt worden overgedragen. Voorbeelden daarvan zijn Hercules (met zijn
twaalf reuzendaden) bij de Grieken, in de vijfde eeuw na Chr. Theodorik, de groote
Oostgothische koning; vervolgens ‘koning
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Arthur’, dan Karel de Groote, enz. enz. gelijk onder andere schrijvers ook de heer
Kurth, in zijn voortreffelijk werk: Histoire Poétique des Mérovingiens zeer wel doet
opmerken.
Nu, volgens het gedicht, komen de heldendaden van den halfgod Beowa, mensch
geworden in den leest van Beowulf, hierop neer.
De Deensche koning Hrodgar had eene rijke troonzaal, met name Heorot, laten
bouwen, op eenigen afstand van zijn vorstelijk paleis en dezelve met luisterrijke
feestelijkheden ingewijd. Het gejubel scheen ondraaglijk aan een monster, Grendel
genaamd, dat huisde in moerassen langs de zeekust. In woede ontstoken, sloop
Grendel 's nachts in Heorot binnen en verslond er dertig Denen. Den volgenden nacht
werd nogmaals de prachtige troonzaal met het bloed van 's konings beste mannen
besprenkeld. Het land dóor heerscht groote opschudding, zoodat niemand meer in
de feestzaal durft verblijven. Dit verneemt Beowulf, de heldhaftige neef van Hygelac,
uit Jutland (ook dikwijls onder Denemarken, en zijne inwoners onder de Denen,
begrepen). Hij scheept zich met veertien makkers in naar de Deensche kusten, om
het monster te gaan bevechten, wordt op ridderlijke wijze door koning Hrodgar
ontvangen, bij wien zijn strijdroem reeds doorgedrongen was, en verzoekt om alleen
met zijne makkers, zonder wapenen, den strijd met Grendel aan te gaan. Op de
spottende toespraak van eenen ijverzuchtigen Deen, die aan Beowulfs reuzenkracht
twijfelen en op hem smalen durft, verhaalt deze zijnen zwemwedstrijd met Brecca
(of de zee) en gaat, met het vallen van den avond, in Heorot het wangedrocht
afwachten. De makkers waren ingeslapen, hij alleen hield de wacht. Opeens stoot
Grendel de deur open, verslindt een der Jutten, wil ook Beowulf grijpen, doch hier
begint de worsteling. De zaal dreunt onder het gebons van de twee tegen elkander
hotsende en botsende kampers en onder het gejammer van Grendel. De makkers
springen bij, doch hunne zwaarden hebben
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geen vat op de ruige huid van het monster. Eindelijk vlucht Grendel, maar laat arm
en schouder in de handen van Beowulf, welke die als een zegeteeken plaatst voor de
deur van de troonzaal. Van heinde en verre, ook door koning Hrodgar, wordt 's
anderendaags, het tooneel der bloedige worsteling en ook de reuzenklauw van Grendel
en zijn met bloed afgeteekend spoor naar de moeras in oogenschouw genomen. Aan
den overwinnaar Beowulf worden lofredenen toegezwaaid en koninglijke geschenken
aangeboden. Doch den nacht daarop begeeft zich Grendels moeder(1) naar Heorot om
haar kroost te wreken, en ontvlucht alleen nadat zij een voornaam ridder van den
koning en den arm van haren zoon ontvoerd heeft. Vóor dag en dauw, is Beowulf
bij den koning ontboden, opdat hij het gebeurde zou wreken en in het Grendelmeer
nederdalen. Nu rust Beowulf zich uit en gordt het vermaarde zwaard Hrunting aan:
hij springt in het meer; hij slaat geweldig met Hrunting, maar het wil niet vatten; hij
delft het onderspit en is op het punt gedood te worden toen hij, door eene schikking
Gods, aan den wand der onderaardsche krocht een reuzenzwaard bemerkt, waarmede
hij den vijand doodt en tevens het hoofd van Grendels lijk afhouwt.
Toen verschijnt Beowulf bij zijne makkers met het gevest van zijn reuzenzwaard,
wiens lemmer door het bloed van het monster gesmolten is, en met het hoofd van
Grendel.
Nogmaals wordt Beowulf prinselijk beschonken, neemt afscheid van den koning
en keert naar Jutland, bij zijn oom Hygelac, terug, alwaar hij den koninklijken troon
beklimt en zijne derde heldendaad verricht, den strijd tegen den draak.

(1) Dat de legende van Grendel en diens moeder ook in Vlaanderen langen tijd bekend geweest
is, bewijst het algemeen verspreide spreekwoord: De duivel en zijn moer en ook de eigennaam
Grendele, De grendele, welke, volgens den heer Dr GUIDO GEZELLE, in Westvlaanderen zoo
algemeen is als de naam Den dievel.
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Beowulf had reeds vijftig jaren op voorspoedige wijze geheerscht, toen op zekeren
dag een slaaf, die eene schuilplaats zocht in eene bergholte, eenen onmetelijken schat
ontdekte. Deze schat was in den grafheuvel verborgen door den laatsten afstammeling
van een oud geslacht en, na dezes dood, door den draak bemeesterd geworden. De
slaaf nu van Beowulf liet zich bekoren, bij het zien van al dit vonkelend goud en
zilver, en eigende zich eenen beker toe uit het hol. De draak ontstak in woede, vloog
uit, met den avond, om zich te wreken en zette Beowulfs woning in vuur en vlam.
Beowulf zint op wederwraak en laat zich nieuwe wapens smeden. - Hier verhaalt nu
de dichter nogmaals de wapenfeiten uit de jeugd van Beowulf, zijnen reuzenkamp
met Grendel; een klaar bewijs dat het gedicht samengesteld is uit verschillende
voorafbestaande liederen of legenden, zooals dit het geval is met het Roelandslied,
de Niebelungen, de Eddas, de Ilias en al de oude volksepopeeën: ook het historische
feit, dat aanleiding gaf tot den geestdrift der Deensche volkeren voor Beowulf, en
zoo tot het ontstaan van epische liederen te zijner eer: namelijk de oorlog met de
Franken in Friesland, waarin de nog jeugdige held met de wapenrusting van dertig
gesneuvelde vijanden in de zee springt, wordt hier ingelascht - Na deze afwijking,
welke wederom den Beowulf gelijk stelt met andere oorspronkelijke volksgedichten,
neemt de schrijver den draad van zijn verhaal weder op: Beowulf begeeft zich met
elf wapenbroeders naar het hol van den draak, heeft een voorgevoel van zijn dood
en doet eene treffende toespraak tot zijne makkers. Dan gaat hij naar den ingang der
bergholte, daagt den draak tot een kamp op leven en dood uit, zoodat de draak
verschijnt. Beowulf zwingt den geweldigen arm en hakt met het zwaard, doch het
dringt niet dóor en hij moet zich terugtrekken voor den gloed der vlammen die
opstijgen uit de diepte rond het monster. Al de makkers van den held nemen de
vlucht, uitgenomen Wiglaf, die door
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den vuurgloed dringt, de lafaards met scherpe woorden tuchtigt en zijnen meester
moed gaat inspreken. Beowulf verwondt het hoofd van den draak, doch breekt zijn
eigen zwaard. Hierop omklemt het monster met zijne tanden den hals van den koning,
welke aanstonds verwurgd zou geweest zijn indien niet Wiglaf, toespringend, den
draak doodelijk geslagen had. Beowulf, een oogenblik bedwelmd, komt weder tot
het bewustzijn en hakt met zijn slagmes het monster middendoor. Doch hij put den
dood in de zegepraal: hij voelt zich vergiftigd en zijgt neder. Zijn vriend Wiglaf
besprenkelt hem met water en ontgespt zijnen helm, zoodat Beowulf bekomt en
Wiglaf verzoekt de schatten te gaan halen in de spelonk. Deze komt weldra terug
met ontelbare kostbaarheden, maar vindt den koning wederom bedwelmd. Hij
besprenkelt hem nogmaals met water; Beowulf komt weder tot zichzelven, aanschouwt
die onmeetbare schatten en spreekt zijn laatste woorden. Hij bedankt God voor die
rijkdommen, vraagt dat men hem eenen hoogen grafheuvel oprichte aan den oever
der zee, schenkt aan Wiglaf zijn halssieraad, zijnen ring, zijnen helm, zijn harnas,
en sterft.
Wiglaf geeft dan verslag over het gebeurde. De dichter doet intusschen opmerken
dat de schat betooverd was, zooals die van Fafnir of van Alberic in de Eddas en de
Niebelungen; dan wordt een brandstapel opgericht, de schat met het lijk des konings
daarheen gevoerd, de draak in zee gestort en de lijkverbranding van Beowulf begint:
Het lijk is boven op den houtstapel gelegd: het vuur wordt er aan gestoken, onder
het gejammer en het misbaar van magen en vrienden. Men werpt eenen hoogen
grafheuvel op; de assche des konings met de noodlottige rijkdommen worden er in
verborgen, terwijl de zonen der twaalf rijksgrooten rond het graf rijden en rouwzangen
aanheffen.
Hier zou men wanen tegenwoordig te zijn bij de lijkverbranding van Patroclos of
van Hector, of de
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hartverscheurende jammerkreten te hooren van Achilleus op den dood zijns vriends
of deze van Priam, van Hecabe, van Andromache op het door Achilleus onteerde,
later verheerlijkte overschot van hunnen zoon en echtgenoot. Met eene laatste
lofspraak op den verscheiden vorst besluit het gedicht.
Ziedaar de hoofdgebeurtenissen, rond dewelke zich eene reeks episoden,
schilderingen, bijgevoegde karakters en omstandigheden scharen, welke allen te
zamen een tafereel ophangen van de Angelsaksische beschaving der VIIe eeuw, dat,
volgens het woord van den heer Simons, eene verrassing mag heeten. Men verwacht
zich immers daar niet op, bij de zoogezegde ‘Noordsche Barbaren’, omdat men geene
andere oude beschaving heeft leeren kennen dan die van Griekenland en Rome.
Wij zien hier de Staatsmacht in de handen van een erfelijken koning, wiens gezag
niet steunt op overmacht noch teugellooze bloedvergieting, maar op adel van geboorte
en van inborst. De zedelijke grootheid heeft zich reeds boven de stoffelijke
ontwikkeld.
De koning is omringd van een gevolg (comitatus), bestaande uit beproefde krijgers
en aankomende jongelingen, zoo dat hier de kiem voorhanden is van de inrichting
des ridderschaps met strijders en leerknapen. De dienstmannen ontvangen van hun
meester woning en voedsel, ook soms gronden, zooals in het leenroerig tijdvak: zij
gaan niet uit om bloed te storten uit enkele wraak of strijdzucht, maar om onheilen
af te weren en hunne broeders te helpen in den nood, zooals Beowulf den koning
Hrodgar van het zeemonster verlost. Aan het vorstelijk hof was een dienstman tot
raadsheer aangesteld, en andere als schenker, als zanger, als hofmeester. Daar
heerschte rijkdom en pracht, te oordeelen naar de kostelijke troonzaal, naar de rijke
kleederen en wapenen, naar de geschenken die gedurig gewisseld werden.
Ook de verstandelijke ontwikkeling had een veel hoogeren graad bereikt, dan de
humanisten zich die
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wel believen voor te stellen. De meest benijde en gevierde lauwer is die der wijsheid,
der ervaring. De raadsheer des konings is als de hoogste dienstman van het rijk
aanzien, de welsprekendheid wordt hoog in eer gehouden. Hierin ook gelijken de
helden op deze van Homerus: zij strijden met het zwaard, maar ook met het woord.
Ook de dichtkunst, althans de macht van overweldigend gevoel, welke liederen doet
opborrelen uit innig zieleleed, komt er tot haar recht; rouwklachten zijn er menigvuldig
en, hoewel minder ontwikkeld, hooren zij toch tot even tragische tooneelen als de
grootsche jammerkreten uit de laatste zangen van den Ilias. De grootste gebreken
welke de Angelsaksische helden aankleven zijn dronkenschap en wraakzucht. Ook
hechten zij, niettegenstaande hun vernis van christendom, blindelings geloof aan het
Noodlot, de ναγ;χ der Grieken, het Fatum der Romeinen.
De stijl van het gedicht is even min gering van waarde als zijn inhoud. Gelijk in
alle oude gedichten het geval is, onderscheidt zich de stijl van den Beowulf door
rijkdom en kracht van woorden, woordvorming en figuren, maar tevens door
eenvoudigheid, oprechtheid en eene zekere nuchterheid in den gang van het verhaal.
Dat de dichter over een rijken woordenschat beschikte, blijkt uit het overgroot
getal bijvoeglijke composita, met verzwegen voorzetsel, waarop de heer Simons in
zijne inleiding de aandacht trekt, en waarvan hij het recht tot bestaan en de
voortreffelijkheid aantoont, al wijzen sommige composita ook op de kinderlijkheid
der tale (bl. 209). Voorbeelden zijn: goldhladen, goudbeladen (met goud beladen)
daedcêne, daadkoen (koen in daden) sadol-beorht zadelglanzend (glanzend van
zadel). Verschillende dezer bijvoeglijke naamwoorden munten uit door kracht van
voorstelling en stoutheid van beeldspraak. Zoo wordt het schip genoemd Saegenga,
zeeganger of zeedoorschrijder, gelijk bij Homerus ποτνοπρος. Overigens heeft de
stijl veel van dien van den Ilias door den overvloed van omschrij-
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vingen, zooals goudgever in plaats van koning, kampvlam in plaats van zwaard,
zwanenweg in plaats van zee, door het gebruik van vergelijkingen, verpersoonlijkingen
en zelfs allegorieën. Alleenlijk zijn over het algemeen de stoute beelden minder
ontwikkeld, minder uitgewerkt dan in den Ilias, daar de geestesbeschaving der Grieken
hoogere vlucht genomen had. Een schip dat over het water ijlt wordt bij vergelijking
beschreven als volgt: ‘Het schuimhalzige schip ging over de golfzee, gelijk aan eenen
vogel.’ Het smelten van Beowulfs zwaard wordt aldus omschreven: ‘Het zwaard
versmolt geheel en al, gelijk het ijs, wanneer de Alvader den band van de vorst
losmaakt.’ Eene eigenaardigheid welke de Beowulf met vele oude gedichten, onder
andere, met de psalmen van David en andere dichterlijke deelen van den Bijbel
gemeen heeft, is de gewoonte vele zaken dubbel uit te drukken bij middel van
bijstellingen of parallelvormen. Daardoor worden vele verzen in twee evenredige
deelen of halfverzen ingedeeld, zooals (vers 82-83).
Haar was te wachten 't Vijandig vuurgewoel, de leede laaie.
Wij zegden hooger dat de verhaaltrant veel te wenschen overlaat. Dit is vooral ter
oorzaak der talrijke herhalingen, ook van langen adem, der gebrekkelijke overgangen
en ontoereikende toelichtingen. Doch oude gedichten hebben met kinderen en
ouderlingen dit voorrecht, dat zij nuttelooze herhalingen mogen doen, dat volslagen
gemis aan doorzicht en doelmatigen vooruitgang hun niet ten kwade wordt geduid.
Wanneer in de Ilias iemand antwoordt op eene vraag, spreekt hij vaak in dezelfde
bewoordingen als deze die de vraag stelde (zesde zang vers 376-385); wanneer
iemand eene opdracht ontvangt bij middel eener lange redevoering, dan herhaalt hij
deze redevoering, om zoo te zeggen, letterlijk, op het oogenblik dat hij zijne zending
vervult.
Daarenboven vallen ook vele herhalingen op rekening van de manier zelve waarop
zulke gedichten ontstonden.
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Zij werden immers niet in eenen adem uit de ziel des dichters gegoten, maar uit
verscheidene, voorop bestaande heldenliederen, samengevlochten. In deze liederen
was meermaals gedeeltelijk dezelfde stof behandeld, of althans dezelfde aanvang of
hetzelfde slot voorhanden. De latere opsteller, of liever samenvlechter, dezer epische
stukken eerbiedigde zooveel mogelijk de oude overleveringen, die somtijds nog
levendig waren in den mond van het volk, en zoo waren herhalingen onvermijdelijk.
Van den anderen kant wilde de samenvlechter zijne persoonlijkheid toch ergens door
doen gelden, en zoo voegde hij hier en daar eenige regels tusschen van eigen maaksel,
welke dikwijls deerlijk afsteken op de verhevenheid der toestanden, of den gang
verlammen, of een beeld, dat anders kern en kruim had, verwateren.
Nu zullen wij, om te sluiten, eenige staaltjes geven van beschrijvingen, genomen
uit de voornaamste plaatsen van het epos. Zij zullen hopen wij, als bewijsstukken
kunnen dienen voor hetgene wij gezegd hebben nopens stijl en toestand van
beschaving. Schijnt het uiterlijke dezer vertaling eenigszins stroef en streng, men
neme in acht dat de heer Simons niet alleen te kampen had met de moeilijkheid om
eene oude, doode taal in eene nieuwe, springlevende, over te brengen, maar ook met
dit ander bezwaar om den rijkdom, den overvloed der stafrijmen of alliteratiën (gelijke
medeklinkers in verscheidene woorden of lettergrepen van hetzelfde vers) in het
Nederlandsch te bewaren.
Ziehier, vooreerst, de beschrijving der plundering door Grendel in de zaal Heorot
aangericht, (vers 124.)
Vreeselijk, vraatzuchtig
Was ras gereed de daemon der verderfnis,
Verwoed en wild, en roofde van het rustbed
Der dappren dertigtal. Dan weder wendde
Hij, roemend op den roof, van hier zich huiswaarts
En kwam met kampbuit weer in zijne woning.
Toen bleek des ochtends bij het morgenblozen
De worstelmacht van Grendel aan de mannen.
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Toen steeg, na 't feestgelag, 't gesteen naar boven
Het machtig morgenwee. De hooge heerscher,
De eervolle vorst, was lusteloos gezeten,
Beleefde leed, de zorg om zijne strijders,
Nadat men 't spoor bespeurd had van den vijand,
Den doembren geest. De droefheid was te drukkend,
Geweldig, onverpoosd..........

Nu hoort de held Beowulf het gebeurde en wil er heen om hulp te bieden: (vers 198.)
Nu hoorde Hygelaces leenman, onder
De Gooten (Jutten) goed, te huis de gruwlen Grendels.
Hij was in weerbaarheid der menschen machtigst
In gindschen leeftijd, eêl, doorluchtig. Treflijk
Een waterros (schip) gebood hij uit te rusten;
Hij zeide dat hij zoo den krijgerkoning,
Den hoogen heerscher, langs het zog der zwanen (de zee)
Opzoeken zou, wien mangel was aan mannen.
Bij lang niet laakten wijze lien die reize,
Hoe waard hij was; den wildgezinde zetten
Zij aan en namen waar gewenschte teekens.
De boot was vlot, het schip nabij 't gebergte.
De helden stegen uitgedost ten steven.
De strooming krulde zich, de zee op 't kustzand.
Zij droegen op den schoot des schips de schoonste
Juweelen neer, de weidsche kampgewaden
En tot de lustvaart boomden nu de lieden,
De kampers, hun gebonden kiel naar buiten.
Door winden aangewakkerd vloog, een vogel
Gelijk, 't schuimhalzig schip langsheen de baren,
Totdat ten tweeden dag, ter eigen ure,
De slankgedraaide boeg was voortgedrongen,
Dat land de varenslieden zagen blinken,
Strandklippen, steile bergen, breede kapen.

De aangelande helden trekken met Beowulf naar den koning Hrodgar: (v. 321).
De baan was bont bevloerd; de straatweg voerde
De strijders al te zaam. Hun kamphemd straalde.
Het harde, handgevlochten. 't Staal, het heldre,
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Het ringversierde, zong op hunne rusting,
Juist als ze in 't schrikgewaad ten zaalbouw schreden.
De zeevermoeiden zetten 't schild, het machtig,
Het strijdrondas geweldig sterk, nu tegen
Den buitenwand des bouws en bogen bankwaarts.
De rusting rinkelde, der helden harnas.
De lansen stonden saam, der zeelien strijdtuig,
Hun esscheschacht, blauwschemerig van boven. -

Verder verhaalt Beowulf zijne vroegere heldendaden en op vers 580 beschrijft hij
een zonopgang:
Van 't Oosten zeeg het licht, de zegestanderd,
De glanzende van God. De stormen stilden,
Zoodat ik de oeverkapen kon beschouwen
Het windbestreken strand. - Vaak strekt het noodlot
Tot redding van d'onvoorbestemden stervling,
Indien zijn sterkte deugt. - Ik trof het trouwens
Te dooden met den degen negen nikkers, (zeemonsters)

Ziehier nu het monster Grendel in strijd met Beowulf: (vers 739).
De wrevelzieke, woedend was hij, wrikte
Der halle monding los en haastig stapte
De vijand langs den bontgeverfden bodem
En ging al grijnzend voort. Gelijk aan vlammen
Schoot onheilspellend uit zijn oog een schemer.
Daar zag hij menig man in slaap gezonken,
Te zamen in de zaal de zwaardgenooten,
Den heldenhoop. Toen lachte daar zijn harte....
.............. Eensklaps
Ontrukt hij de eerste reis een slapend ridder,
Verscheurt hem schielijk, breekt de beengeleding,
Slurpt beken bloed en halst met rustloos rijten.
Zoo had hij zonder dralen doorgezwolgen
Den levenlooze heel met hand en voeten.
Hij rukte naderbij en greep op 't rustbed
Met handen naar den hooggestemden strijdheld.
De vijand voer hem tegen met de vuisten,
Ontving hem snel, den valschgezinde, en stutte
Zich op den arm. De moordbeschutter merkte
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Fluks, dat hij nooit ontmoette op 't ondermaansche,
Op 's aardrijks schoot, bij eenig ander sterveling
Een vaster vuistgreep. 't Werd hem bang in 't binnenst,
In 't hart. Niet kon hij des te sneller henen.
Zijn inzicht was ter vlucht, hij wilde wijken,
Naar zijne krocht, der duivels drijven zoeken.
Hij (Beowulf) rees dan recht in zijne gansche grootte.
Omving hem vast. De vingers borsten open...
......... Heel de halle dreunde.
Den Denen al gewerd, den burgbewoners,
Der koenen elk, der kampers, doodsontzetting......
Zoolang de een leefde, was 't den andre leedvol.
't Verwaten wezen vond er leed des lichaams;
Ten schouder werd de onheelbre wonde schouwbaar,
De zenuw zwichtte, 't beengetimmert barstte;
Aan Beowulf bleef de zege.

Nu de kamp van Beowulf met Grendels moeder: (vers 1546).
Nu zag de dappre de wolvin der diepte
Het schrikbaar waterwijf. Hij schonk het slagzwaard
Een reuzenzwaai. Niet trokken zich terugge
De handen tot den houw, zoodat de degen
Op haren schedel zong een hongrig kamplied.
Toen ondervond de vreemde dat de strijdstraal
Niet wilde vatten, noch het leven letten;
Het lemmer liet den vorst in nood verlegen.
Alsdan ontwaarde hij bij andre wapens
Een zeegrijk zwaard, een oud rapier der reuzen
Geducht van snee, der strijders sier......
Hij vatte toen 't gevest. der Schijldings strijdwolf (Beowulf)
Hij zwaaide 't zwaard vergramd en ijzergrimmig,
Het ringgetooide, reeds aan 't leven twijflend.
Hij hieuw in 't wilde, dat het hard ten halze
Naar binnen drong en brak de beenderwervels,
Het lemmer 't veege hjf geheel doorvlijmde.
Ten bodem bonsde zij. Het staal was bloedig
En over 't werk verheugd de wapenkrijger.
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Nu bliksemde de kling; van uit haar binnenst
Ontschoot een schemer, evenzoo als schittrend
Vanaf den trans de hemeltoortse blikkert.

Hier staken wij aanhalingen en beschouwingen, den lezer verzendend naar het werk,
waarvoor de heer Simons dank en hulde verdient.
Gent, Maart 1898.
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Boekenkennis.
Poëzie en Proza, uit de werken van de beste Zuid- en Noord- nederlandsche
schrijvers, ten gebruike van Middelbaar en Normaal Onderwijs,
aangenomen als klassiek leesboek voor de Middelbare scholen van beide
graden. Gent, Ad. Hoste, 47, Veldstraat, 1898.
Een bundel Proza en Poëzie ten gebruike -van Middelbare scholen... En onwillekeurig
denkt men, - met een retrospectiven geeuw, - aan zijn jeugd!... en aan een breed,
beigegrijs gebouw met grauwe banken, grijze muren, grauwe, hooge duikelramen
zonder gordijnen, die uitzien op een binnenplaats, waar een enkele vochtdroppelende
plataan met zwarte moedervlekken op de helgeele blaren, staat te treuren op een
glimmend natte binnenplaats.
Het was een echte drupregendag in het begin van November... De jongens
geeuwden, en de verveelde leeraar analyseerde voor de duizendste maal Het Loofwerk
der Batavische Arcadia of De Lijkzang op mijn Dochtertje, of De Lofzang der Barden
uit de Hollandsche Natie of Het Choor uit het treurspel ‘Nero’...
De jongens dutten in, onder het zeurig klepperen van de droppels op het losse
lood, over de Schatten der Vaderlandsche Poëzie.
Ik weet niet, of dit bij ú zoo was, lieve Zuid-Nederlandsche broeders, maar bij ons
in Noord-Nederland was het zoo - in mijn jeugd!
Maar nu kijk ik een beetje lager op het nette, bruingrijze omslagje, en daar staat:
‘Door Pol de Mont, Leeraar aan het Koninklijk Athenaeum en aan de
Koninklijke Akademie van fraaie kunsten te Antwerpen.’ en dan denk ik, als ik
mij zijn eigen verzen herinner, dat dit schoolboek voor de Vlaamsche jeugd en
‘Aankomende Jonghelinghschap’, toch onmogelijk vervelend kan zijn.
En werkelijk, ik vond in die 320 keurig en duidelik gedrukte, zorgvuldig verbeterde
bladzijden, geen aasje, geen droppeltje, geen greintje verveling.
De rol van verzamelaar, van uitzoeker, van 'n bundeltje, is geloof ik lang zoo
gemakkelijk niet, als men denkt. Een vervelend mensch zoekt vervelende verzen
uit..., vervelend lang en droog en taai.
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Geheel onwillekeurig doet hij dat, even zeker als een blondine zonder smaak zich
kleedt in geel en rood en groen.
Maar een leuk, aardig, opgewekt mensch, een mensch met merg in zijn knoken
en bloed in zijn hart, zoekt leuke, aardige, opgewekte verzen uit of andere... met echt,
diep-waar menschengevoel zonder geteem, - en, vooral niet al te lang - jongens
houden niet van lang.
We vinden hier inderdaad, ditmaal liegt de titel niet... 't mooie, 't allermooiste, uit
de beste Zuid- en Noord-Nederlandsche schrijvers, verzen die waarlijk niet alleen
door schooljongens met genot zullen worden gelezen - in Noord- en Zuidbroederlijke
en zusterlijke eendracht naast elkaar.
Het boek eindigt niet zooals elke rechtgeaarde Nederlandsche chrestomatie
behoorde te eindigen - bij Potgieter, Loveling, Beets en Van Beers; neen, ook de
nieuwste en de allernieuwste: Swarth, Van Eeden, Kloos, Couperus, Gorter, zijn er
in opgenomen. Van Duyse en Dautzenberg naast Staring, Couperus naast Kloos,
Vondel naast Da Costa en Nolet de Brauwere, allen als een schoon fonkelend snoer
van glinsterende, bonte sterren.
En geen van de ál te bekende verzen, die de ooms en grootooms van die nu op de
banken zitten, al van buiten leerden, komen er in voor, al lang, een beetje
afgerammeld, een beetje afgezaagd, hoe mooi ze ook waren.
Van Van Duyse niet de Germaansche Slaaf te Rome maar twee parelen,
Ontmoediging en Vaderzucht; van Staring niet de eeuwige Adolf en Emma, maar
Ariadne, en eenige kleine meesterstukjes. Van Da Costa Hagar, De Slag bij
Nieuwpoort; van Bilderdijk het allermooiste uit zijn balladen en uit zijn onvoltooid
epos.
En dan van Vondel! Welk een heerlijke, teeder-artistieke keus uit die schoone,
glinsterende blankblonde verzen, met hun sonoren klank van Beethovensche muziek:
De Rijnstroom en de Olijftak aan Gustaaf Adolf, Het Eeuwig Eden en Het Aardsche
Eden, en Palamedes rechters met Hoe die van Keulen het lijk van Ursula uit het
Hunnenkamp haalden.
Uit Tollens ook is een zeer nieuwe en mooie keus gedaan alsmede uit De Geyter,
Hiel, Gezelle, Rodenbach, Swarth, Kloos, Gorter, Boddaert, enz., enz.
De gedichten van Luyken zijn bizonder schoon... Alles heeft zijn Mond en De
Morgenstond. - Ieder Hart en ieder Huis zocht ik te vergeefs, maar misschien heb
ik niet goed gezocht.
Van Swarth hebben we o.a. Als een gevangene in zijn enge cel, van Kloos het
verrukkelik sonnet De Zee en van Boddaert Kindersproke en haar eenig Laat dicht
de luiken.
De Verzamelaar zelf gaf een zeer, zeer bescheiden keuze uit zijn eigen werk. De
voorzichtige leeraar (der jeugd) overschaduwde even, heel even maar, den dichter,
en zijn aller-, allermooiste verzen staan hier niet in, als minder geschikt voor een
schoolboek, natuurlijk!... en ik zal hier de namen dan ook maar niet noemen, - anders
mochten de jongens ze toch eens gaan lezen! Maar we hebben toch Als Jezus zou
slapen en De
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Roode Zwaan, Langs 't lijze vloeiend water, Een Tarwemei, De Beek en
Uchtendhymne.
Gij dauw zijp neder
Van ranken en blaân;
Groengouden gerst, wieg weg en weder;
Gij leeuwerik stijg uit een zee van graan
en sla uw lied, van kwalen vrij en zorgen!
En zie! Van dauw omkleed, de blanke berken staan
en hooren... 't ‘worden’ van den morgen.

Ook van den ouden, lieven dichter ‘Het volk’ zijn er hier verscheidene opgenomen,
die zeker wel in alle andere bloemlezingen ontbraken: Dat Liedeken van Here
Halewine, Lestmaal op een zomerseken dag, De Koekoek in de Mei! ik vond hier
eindelijk het oude liedje weer, dat mijn grootmoeken zong zomers onder de bloeiende
linde:
‘Er was eens 'n oud manneken van tachtig jaren!’
Kom, ik wil eindigen, ook met een idylle, met een paar coupletten van het mooie
liedje van den goeden ouden Vader Guido Gezelle, die eindelijk-, voor den eersten
keer, in dit boekje vertegenwoordigd is.
O! 't Ruischen van het ranke riet!
O wist ik toch uw droevig lied,
Wanneer de wind voorbij u voert
En buigend uwe halmen roert.
Gij buigt, ootmoedig nijgend, neer,
Staat op en buigt ootmoedig weer,
Ea zingt, al buigen, 't droevig lied,
Dat ik bemin, o ranke riet!
Nogtans, o ruischend ranke riet,
Uw stem is zoo verachtlijk niet!
God schiep den stroom, God schiep uw stam,
God zeide: ‘Waait!’ En 't windje kwam,
En 't windje woei, en wabberde om
Uw stam, die op en neder klom!
God luisterde..., en uw droevig lied
Behaagde God, o ruischend riet!

Ik heb hier alleen van de Gedichten gesproken, - de Prozabundel is eerst veel later
bij denzelfden uitgever verschenen.
A. W. SANDERS-VAN LOO.

Horand de Zanger, zangspel in vier bedrijven. Tekst door J.-H. Scheltema.
's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1897.
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't Is verdienstelijk onderwerpen voor het tooneel uit onze nationale overleveringen
te putten. Indien bovengenoemd gedicht er iets toe bijbrengt Goedroen op nieuw te
doen lezen en liefhebben, dan heeft de schrijver reeds veel bereikt.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

260
Moge eenmaal het hs. van Goedroen teruggevonden worden, gelijk het voorzeker
op de kusten van Vlaanderen in het Nederlandsch heeft bestaan.
Hier is alleen het eerste gedeelte van het episch gedicht behandeld: de bruidstocht
van Wate en de zijnen om de hand van Wilde, de iersche prinses, voor koning Hetel
van Hegelingeland te verwerven, die, betooverd door Horand's zang, zich laat
medevoeren.
Tegen storting van fl. 25, ten voordeele der Maatschappij tot opvoeding van de
weezen in het huisgezin, is er toestemming te bekomen van den schrijver, Borneostraat,
29, 's Gravenhage, het gedicht in muziek te zetten.

Beknopte Geschiedenis des Boerenkrijgs, door J. Fr. Pallemaerts,
Mechelen, 1898.
Het eeuwgetijde van den Boerenkrijg, den Vendeeschen oorlog der Belgische
provinciën, heeft eenen tocht van geestdriftige bewondering voor de zoogenaamde
Brigands aangeblazen. Tot herdenken van dien strijd, zijn in Vlaamsch-België
algemeene en plaatselijke comiteiten tot stand gekomen om in den loop van den
zomer de gesneuvelden en dezer christene en vrijheidslievende gevoelens te
verheerlijken. Woord en schrift, dicht en geschiedenis, tooneel- en toonkunden
wedieveren onderling om de Boerenkrijgers om 't meest te huldigen. Voor het muziek
o.a. componeert Wambach, op woorden van Hilda Ram, eene Cantate: Boerenkrijg;
Benoit bewerkt, op tekst van Hiel, zes liederen over hetzelfde onderwerp. Het
eeuwfeest van den Boerenkrijg doet als bij tooverslag eene gansche letterkunde uit
den grond rijzen. De katholieke pers, zoo fransche als vlaamsche, wijdt tal van artikels
aan het herdenken dier gebeurtenis; in alle katholieke vereenigingen worden over
dit onderwerp voordrachten gegeven door geestelijken en wereldlijken, b.v. door
Pater Verstraeten s. J., den eerw. heer E. Claesen, en den heer Lodewijk Van Boeckel;
op honderden plaatsen voert men tooneelstukken op met hetzelfde inzicht, als
‘Besloten Tijd’ van Kervijn en Van Britsom, in Januari door het Davidsfonds
uitgegeven. Orts en Thys (Les Conscrits Belges) hadden de feiten verhaald;
Conscience in den Boerenkrijg, Snieders in Onze Boeren hadden den opstand
gedramatiseerd; Hiel had Wilm de Lantsheere bezongen; Kanunnik Muyldermans
had Sansculot en Brigand geschreven. Nu zagen het licht over die episode onzer
geschiedenis, schriften van Van Caneghem (in het fransch), Robyns, Pattyn, - drie
priesters, - Van Laeken, Opde Beeck, Sevens, Thijs (La persécution religieuse en
Belgique pendant la domination française, Antwerpen, Kennis, 1898, 3 fr.).
Iets meer wil ik zeggen over de beknopte geschiedenis van den Boerenkrijg door
den eerw. heer J.F. Pallemaerts, leeraar in 't Klein Seminarie te Mechelen (Mechelen,
Van Velsen, 80 bladz., 1 fr.).
Kanunnik Muyldermans van Mechelen schreef ter inleiding een puik voorwoord,
waarin hij de redenen opsomt van den opstand der boeren tegen de uitheemsche
dwingelandij. Die opstand, waarbij de wet op de
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loting eene bijoorzaak kon zijn, neemt zijnen oorsprong in de liefde tot het vaderland
en in de trouw aan den godsdienst. Ten gevolge van dien strijd bleef de zucht naar
vrijheid en zelf bestaan in het herte van ons volk levend.
De schrijver wil zoo eenvoudig en kort mogelijk, achtereenvolgens in de
verschillige streken waar de Jongens optraden, den dag des opstands aanteekenen.
de wisselvalligheden van den strijd verhalen en de benden Patriotten volgen tot den
dag, waarop zij door de Fransche soldaten uiteengeslagen of verpletterd werden. Zoo
leidt de heer Pallemaerts ons beurtelings door het Land van Waas, dan naar Boom,
dan in Klein Brabant, voorts naar Edingen, Hal, Ninove, Ronse, Kortrijk en Izegem,
Duffel, Mechelen, Lier en omstreken, Turnhout en Herenthals, Aarschot, Diest en
Leuven, Gheel, Meerhout, Moll en Diest, Hasselt en het Departement der Wouden.
Tot slot dient een belangrijk en tot heden onuitgegeven stuk, van den E.H. Pastoor
De Winter, van Mariekerke.
Die beknopte maar treffende bijdragen over den Boerenkrijg verdienen bijval en
waardeering!
K.J.A.M.C.

Gedichten van A. Binnewiertz, Pr., Utrecht, Wed. J. Van Rossum, 1898.
Een sierlijk uitgedoscht boekdeeltje, waarin ook sierlijke versjes staan, en niet alleen
sierlijke, maar ook zulke, die in eenvoudigen vorm een diep gevoel bergen. Lees
Hoogste Poëzie:
‘Is poëzie de zang van 't harte, dat bemint,
Dan zijt gij 't schoonst gedicht, o moeder met Uw kind!
Maar dan is 't hooglied van der Heemlen poëzie
De zoete Moedermaagd met Jesus op haar knie.’

Lees ook de Liefderozen op bl. 65:
‘Ik weet op aarde een Kruis te staan,
Daar bloeien rozen voor eeuwig aan!
Daar hangt in smarten de Menschenzoon,
Om 't bleeke voorhoofd een doornenkroon.
En aan die doornen in overvloed,
Ontspruiten rozen uit godlijk Bloed!
Wie 't Kruis wil dragen volg' Jesus na,
En plukke Rozen op Golgotha.’

Het eerste der Meiliederen is getoondicht door Ph. Loots. Wij zouden hiervoor liever
die gedichtjes verkiezen die niet reeds volledig zijn op zich zelven en aan de muziek
overlaten er bij te voegen, wat er nog in het hart van den dichter is blijven schuilen...,
b.v.
‘Ik heb zoo menig liedje diep in mijn hart bewaard.’
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Wij wenschen de lieve Gedichten van Binnewiertz rasse verspreiding in de christelijke
huisgezinnen.
N.
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Inhoud van Tijdschriften.
België.
Archéologie (Annales de la Soc. d'). XII. 2. Tihon: Les cavernes préhistoriques de
la vallée de la Vesdre. - Bovy: La limite des mondes Gaulois et Germanique. -Laloire: Plombs de marchandises sous Charles VI. - Claerhout: Le cimetière païen
de Pithem. - Clerbout: La bourgeoisie de l'anc. Bruxelles au point de vue histor. et
juridique. - De Loë: Statuettes en bronze trouvées à Anderlecht. - Donnet: Docum.
p. servir à l'hist. des ateliers de tapisseries. - De Raadt: Bataille de Bäsweiler. Cumont: La coll. numismatique de Charles de Lorraine.
Belfort (Het). 4. Muyldermans: Spreek- en schrijftaal. - De Marez: Hélène Swarth.
- De Vreese: ‘Van swighen’, eene collatie van J. Brinckerinck. - De Gryse: Zijn de
HH. Vaders voorloopers der socialisten geweest?
Fédération artistique. 21-29. Baes: Les lois du pittoresque. - De Taeye: Is. Meyers.
- La collection Sorazée. - Les habitations ouvrières. - Emile Claus. - Paul Küstohs.
- Baes: La nature et l'art.
Revue de l'Art chrétien. IX. 2. Helbig: Edw. v. Steinle. - Chabeuf: L'égl. de Rouvres.
- Müntz: L'anc. basilique de St. Paul-hors-les-murs. - L'expos. Guffens de copies
d'après des maîtres italiens. - Mosaïques d'Aix-la-Chapelle. - Le couronnement de
la Sainte Vierge.
Revue Générale. 3. Goffin: Pise. - Vanden Bossche: La situation agraire en
Allemagne. - Castelein: La question du nombre des élus. - Grandir: Le colonel Changy
en Terre-Sainte. - Verlant: En Allemagne, reliques du Saint Empire. - Woeste: La
Russie et la France. - Deschamps: Léon Ollé-Laprune. - Malpy: Cyrano de Bergerac.
Revue Néo-Scolastique. Févr. Mercier: La philosophie de H. Spencer. - Descamps:
La science de l'ordre. - De Lantsheere: L'évolut. moderne du droit naturel. - Thiéry:
Was soll Wundt für uns sein? - De Wulf: Les récents travaux sur l'hist. de la philos.
médiévale.
Spectateur Catholique. Janv. Hymn. in Epiphania. - Quatre chansons des rois. Les manuscr. de Denys le Chartreux. - Huysmans: La Crypte de Chartres. - Mithouard:
Les poètes mystiques. - Mitjana: L'oeuvre future de Verdi. - L'an de Melchers; Van
Jezus de Pol de Mont. - Maus: Les criminels de l'art et de la littérature.
Vlaamsche School. 1-2. Sanders van Loo: De onbekende
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meester van het Rijksprentenkabinet te Amsterdam. - Verbruggen: Karel Mestdagh.
- L'an, v. F. Melchers.
Toekomst (De). 4-7. V. Loveling's Madeleine. - † Alphonse Daudet. - Vermast: De
composities in 't middelb. onderwijs. - Galle: De sprookjes als kinderlectuur. - A.
Germain. - F.E. Beneke. - Galle: Onze taal op de lagere school. - Melis' Koning
Hagen.
Volkskunde. 4. De Waal in h. vlaamsche volkslied. - Spreekwoorden. - Eene
bedevaart voor de ‘Sessens’. Contes berbères. St. Maartenszomer.
Volksleven (Ons). 10-12. Cornelissen: Te Kernobis komen. - Lied v. de hl. Godelieve.
- Sagen. - Harou: De Kermissen. - Hoe men drinkt. - St. Antonius. - Panken:
Kinderspelen enz. uit N.-Brab. - Geudens: De straten v. Antwerpen 1374. - Harou:
Spotnamen op steden en dorpen. - Mees: Vonnissen op de Vierschaar v. Hingene. De tranendoek.

Nederland.
Gids (De). 3. Drucker: Het woningsvraagstuk. - Ovink: Grieksch op de Gymnasia.
- Quack: De graaf de Mun. - Savornin Lohman's Het eene noodige.
Hollandsche Revue. 2-3. De oneindige deelbaarheid v.d. tijd. - De vrouw en het
geslachtsleven. - Amboina en de aardbevingen. - John Ruskin. - C. Huygens' Barthold
Meryan. - Het woningsvraagstuk. - Gedachten over God. - De volksvoeding. - Kerkel.
ceremoniën en de eischen der Hygiëne. - Een oud Fransch en een nieuw Duitsch
kanaal. - Mr. Goeman Borgesius, minister v. binnenl. zaken. - Busken Huet's Jozefine.
Navorscher (De). 3-4. Hodenpijl: Delft bij de verkiezing van Willem IV tot
stadhouder. - Fabius: Overijselsche geslachten. - Schouten: Kerkbrief uit den
Patriottentijd. - De Jager: Bilderdijkiana. - Hodenpijl: Nederl. pamflettenschrijvers
in hechtenis. - - Spinoziana. - Haagsma: Scheepsjournaal v.d. Schout-bij-nacht 1667.
- Geslacht- en Wapenkunde. - Volksuitdrukk. betreffende het drinken. - Geschriften
v. Jac. Baselius.
Noord en Zuid. XXI. 2-3. Kok: Arenlezing. - Meerwaldt: Spreekonderwijs op de
lagere school. - Bijbelsche citaten. - Biblioth. v. Middelned. Letterk. - De Beer: Jakob
Cats. - Het Middelnederl. Woordenboek. - Vander Mate: Etymologie en taalgebruik.
- Bergsma: De voorvoegsels der werkwoorden. - Citaten uit Nederl. schrijvers. Dante-vertalingen. - Labberlottig. - Roeseling: Het daghet in den Oosten. - Stoett:
Iemand een loer draaien. - Warenar, regel 567. - De leekedichten van de Génestet. Onderwerp of voorwerp? - De Beer: Bilderdijk. Seelmann's Niederdeutsche
Schauspiele älterer Zeit.
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Katholiek (De). 3-4. Taskin: Gesch. v.h. seminarie Hageveld. - Poels: Belangrijkh.
d. gesch. v. Israël. - Konings: Patroonsvereenigingen. - Schaepman: St. Peters Stoel
tot Rome. - Poelhekke: Lapidoth's Eva.
Oud-Holland. XV. 4. Hofstede de Groot: Heeft Rembrandt in Engeland vertoefd?
- Jacobsen: Het Ferdinandeum te Innsbruck ten opz. v. oude Holl. kunst. - Rogge:
Album v. Emanuel v. Meeteren. - Dozy: De graveur P. Nolpe.
Spectator (Nederl.). 10-18. Historische genootsch. in h. West. - Vander Stok:
Grieksch voor medici. - Beeloo: A. de Vigny. - Brugmans: Archief v. Reimerswaal.
- Vander Meulen: Naber's herdenk, v. Pierson. - Francken: Het proces Zola. - Gorter's
School der Poëzie. - Volkmann's Dante-Iconografie. - Grieksch of geen Grieksch?
- Sociale ethiek. - Legaat van † Dr. Doeders aan de Maatsch. v. Letterkunde. - Nijhoff:
De Souterliedekens. - Van Nouhuys: Roosdorp's Kinderen. - Koopmans: Oud-Nederl.
op de scholen. - De Zwolsche school in de middeleeuwen. - Daniel Vierge. - Verzen
v. Lovendaal. - Oud-Holl. kunst te Cadiz. - Plato. - Koopman: Virgilius' Metamorfoze.
Studiën op godsdienstig, wetensch. en letterk. gebied. L. 1-3. † V. Becker. - Allard:
Simon Cornelisz. van Veen. - Zeegers: De Madonna in de Duitsche schilderscholen
d. 15e eeuw. - Van Kasteren: Scripturistisch overzicht. - Van Gestel: De christelijke
opvatt. v.d. arbeid. - Bolsius: Darwiniana; Yves Delage. - Ergänz. zu Janssen's Gesch.
d. deutschen Volkes. Luthers Lebensende. - Wilde: De gemalinnen van Prins Willem
I. - De Groot: Tele- graphie zonder draad. - Allard: Canisiana. Pastor's vervolg van
Janssen's Gesch. d. deutschen Volkes.
Taxandria. 2. De slag v. Lekkerbeetje. - Sassen: De kasteelen Coudenhove en het
Hof. - Juten: Beleg v. Bergen-op-Zoom 1747. - V. d. Aura: Schepenen v. Gastel enz.
- Juten: Fam. Cuypers. - Uit het archief v. Bergen-op-Zoom. Grafschriften aldaar.

Duitschland.
Anzeiger d. German. Nationalmuseums. 6-1. Bösch: Süddeutsch. Bürgerl.
Wohnhaus v. Beginne d. 18 Jhd. - Stegmann: Geheimmittelindustrie d. 18. Jhd. Schaeler: Das Baumeisterbuch des Wolf J. Stromer. - Von Bezold: Epitaph aus
buntglasiertem Thon. v. J. 1554. - Forrer: Der Kölner Zeugdruck mit Mutter Anna,
Maria u. Seraphim. - Hampe: Autographen Melanchthons in einem Gebetbuch der
Kirchenbibliothek zu St. Lorenz.
Fl. Blätter f. kath. Kirchenmusik. 3-4. Gedankensplitter. - Der Volksgesang beim
einfachen Amte (Missa cantata). Was ist eigentlich Kindermusik
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Magazin für Litteratur. 8-17. Steiner: Max Burckhard. - Olden: Herzl und der
Zionismus. - Schmidkunz: Franz Brentano. - Zum Gedächtnis Rud. Brockhaus. Fred: Neues v. Max Nordau. - Büchner: Shakespeareana. - Valentin: Fabers Ewige
Liebe. - Ludwig Tieck als Dramaturg. - Ibsen der Darwimaner. - Die Geliebte
Petrarca's. - Felice Cavallotti, Dichter u. Volkstribun. - L. Tieck als Dramaturg. Der ‘wahnsinnige’ Strindberg. - Harden als Kritiker. - Die Juden in der dramat. Litt.
d. 18 Jhds. - Die Duse ín d'Annunzio's Traum eines Frühlingsmorgens. - G. v.
Ompteda's Roman Der Ceremonienmeister. - Bungerts' Homerische Welt. - Volksseele
u. Einzelseele. - Zur dramat. Technik Ibsens. - J. Jacobseus Lyrik. - K.A.
Tavaststjerna. - H. Rebell's La Nichina.
Stimmen aus Maria-Laach. 3. Cathrein: Rechtssocialismus. - Schreiber: Die
Mondnomenclatur Ricciolis u.d. Grimaldische Mondkarte. - Dreves: Der Hymnus
d.h. Ambrosius zur dritten Gebetstunde. - Pfülf: Lamennais' Höhe u. Sturz. - Kreiten:
Hauptmann's Versunkene Glocke. Rauschen's Jahrb. d. christl. Kirche unter
Theodosius d. Grossen. - Braun: Die liturg. Kleidung in den ersten fünf Jahrhunderten.
- Bock: Das Blattgrün u. seine Bedeutung. - Baumgartner: Der Cid in Geschichte u.
Poesie. Pastor's Savonarola u. Fortsetz. v. Janssen's Gesch. d. deutsch. Volkes.
Zeitschr. f. christl. Kunst. 10-12, 1. Firmenich: Hugo van der Goes. - Keppler:
Ueber moderne Malerei. - Kraus' Gesch. d. christl. Kunst, Bd. II. - Neumann's Der
Kampf um die neue Kunst. - Ebe's Führer durch die Kunstschätze d. Länder deutsch.
Zunge. - Schnütgen: Die Beleuchtung d. Landkirchen. - Renard: Altes, kirchl.
Silbergerät aus Sachsen. - Hugo vander Goes. - Goyau's Der Vatikan u. die
Civilisation. Oidtmann's Die Glasmalerei bis 1400. Kraus' Dante. Steinle's
Briefwechsel. - Beissel: Das Evangelienbuch des Priesterseminars zu Köln. - Keppler:
Kanzeln aus mittelalt. Dorfkirchen. - Schnütgen: † Leop. Kaufmann.

Frankrijk.
Correspondant. Déc.-févr. De Broglie: Voltaire av. et pend. la guerre de 7 ans. - E.
Daudet: Le duc d'Aumale. - Chantavoine: Alph. Daudet. - Couret: La France en
Terre-Sainte à la fin de 1897. - Th. Jouffroy, docum. inéd. - Dans les sables de l'Asie
centrale. - Le cardinal Wiseman. - Le monde millionnaire américain. - Ed. Rostand
et son oeuvre. - Mgr. Dupanloup et la canonis. de Jeanne d'Arc. - G. d'Annunzio. De Broglie: Voltaire av. et pend. le guerre de 7 ans. - Pailhès: Joubert, le conseiller
et le morallste. - Johanet: La vie en Klondike.
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Polybiblion. 2-4. Intermèdes espagnols du 17e s., p. Rouanet. - Die polit. Beziehungen
Kaiser Ludwigs des Bayern zu Frankr. 1334-1337, p. Sievers. - Lacordaire
journaliste, p. Fesch. - Stud. Shakespeariani, p. Chiarini. - Mémoires de St. Simon,
publiés par Boislisle. - Le roi de Rome, p. Welschinger. - Henri Baron et ses oeuvres,
p. Estignard. Ouvr. récents sur Napoléon et son époque. - Books and their makers
during the middle ages, p. Putman. - Lexique de la langue de Molière comp. à celle
de nos temps, par Livet. - De Dante à Verlaine, p. Pacheu. - Les Juifs devant l'Egl.
et dev. l'histoire, p. Constant.
Revue de Paris. Déc-mars. A. France: Alph. Daudet. - Dilke: L'Empire britannique.
- E. Renan et Berthelot: Correspondance. - Vedel: Une journée à Canton. - Victor
Hugo, lettres de Bruxelles 1851. - Une héroïne de Goethe. - Chateaubriand et Madame
de Duras. - Les théâtres en Allemagne et en Autriche. - H. Beecher Stowe. - Rome
et l'Ombrie.
Revue des Deux Mondes. Déc-mars. Sorel: L'Europe et le Directoire. - Doumic:
Une apothéose du naturalisme. - Bouquet: Paris port de mer. - Sydney Lanier, un
musicien-poète. - Centenaire d'Aug. Comte. - L'oeuvre d'A. Daudet. - Victor Duruy.
- La dernière des Condé. - Le fer chez les êtres vivants. - L'historien Treitschke. Cyrano de Bergerac. - Le Désastre de P.V. Margueritte. - La corresp. d'un
préraphaélite anglais. - Une tragédie de Sudermann.
Revue des Traditions populaires. Déc.-févr. Le diable et le roc de Lourdes. - La
Toussaint. - Contes de la Grèce ancienne. - Folklore Auvergnat. - Les croix
légendaires. - Médecine popul. arabe. - La danse du fromage. - Coutumes de mariage
en Suisse. - Les gants. - Les météores. - Contes de la Grèce ancienne. - La cathédr.
de Nevers. - Superst. de Noël. - Coutumes du jour de l'an. - Médecine superstitieuse.
Revue Internationale de Musique. Avril. Poirée: Le Discours musical. - Tiersot:
Etudes mus. sur le 16e s. - De Curzon: Chopin et Lisst jugés par Schumann. - De
Bréville: L'Ile du Rêve à l'Opéra- Comique. - Gauthier-Villars: La Littérature du
Wagnérisme en Allemagne. - Gallet: 4 directeurs de l'Opéra. - Jessica à Toulouse. Fierers: La Passion de Bach à Bruxelles.
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Omroeper.
Letterkunde.
Koninklijke Academie. - Zitting van 14 Februari. - Voor de tentoonstelliug van
Parijs in 1900, werd eene commissie gekozen, bestaande uit de heeren van den Berg,
Groeneveld, de Louter, de Goeje en Kern om het ontwerp te overleggen eene
wetenschappelijke inzending naar de tentoonstelling te sturen.
Dr. C.P. Burger JO's strijd tusschen Kome en Sammium werd besproken door de
heeren Boot en Valeton; er werd besloten deze verhandeling in de werken der
Academie op te nemen. Prof. de Goeje geeft lezing eener verhandeling over het
onvoltrokken werk van wijlen prof. Kosters betrekkelijk de Psalmen van Salomo en
welk door prof. Oort voltooid is geworden.
Adam en Eva. - De Deensche schrijver Henrite Pontoppidan is op den wonderlijken
inval gekomen, het Bijbelverhaal over de schepping van Eva tot eene novelle te
verwerken.
Adam, zoo verhaalt ons de heer Pontoppidan, verveelde zich schrikbarend in het
Paradijs. Zijn eenzaamheid dreef hem tot allerlei wonderlijke streken. Soms lag hij
uren lang op zijn rug in het gras, nu het eene, dan het andere been oplichtend en de
dierengeluiden of het geratel van den donder nabootsend; dan verschrikte hij de
vogels, zette de jonge beren achterna, of vervolgde onschuldige eekhorentjes. De
Heer zag zijn droevigen toestand en besloot hem te troosten met eene zusterziel. Eva
werd uit een van Adam's ribben geschapen, en aan Adam, toen deze ontwaakt was,
als zijne levensgezellin voorgesteld.
Toen des avonds de Heer weder in het Paradijs kwam om te zien hoe het met Adam
in zijn nieuw geluk ging, riep hij hem met luider stem. Adam kwam uit de struiken
te voorschijn, met gloeiende wangen en takken en bladeren tusschen de haren. Bevend
viel hij op de knieën en riep: ‘Heer! Meester! neem al mijn ribben en maak er mij
vrouwen van!’ Toen werd het aangezicht van den Schepper somber, en toornig
wendde hij zich van Adam af. Zwarte wolken pakten zich samen boven het Paradijs,
en de Schepper beval den Cherub met gouden vleugels: ‘Ga, en verjaag den mensch
en zijn wijf uit mijnen hof, opdat zij in de woestijn van ellende en uitputting
omkomen!’
Smakeloozer kan het wel niet!
Othello. - In de archieven van een Venetiaansch klooster is een curieus handschrift
ontdekt. Het bevat de aanteekeningen, een soort van dagboek, in 1542 door een
afgezant van Candia bij de Republiek Venetië opgeschreven. Het is vol eigenaardige
bijzonderheden, maar belangwekkend is vooral de geschiedenis van Othello. De
Candioot heeft hem in Venetië zien aankomen, door den doge zien ontvangen; hij
vertelt verder van zijn krijgsmansloopbaan, zijn vertrek naar Cyprus en zijn dood.
Hij is dus inderdaad met Desdemona getrouwd, maar, zooals uit het manuscript blijkt,
lang vóór haar gestorven. Ook hun beider karakter komt er anders in uit dan in
Shakespeare's drama; misschien zal uit een latere vondst nog blijken dat Desdemona
in een aanval van jaloezie den Moor onder een kussen gesmoord heeft.
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Antoon Bergmann. - Reeds werd gemeld, dat de Gemeenteraad van Lier had
ingewilligd een gedenkteeken op te richten voor Antoon Bergmann, te Lier overleden
en als schrijver gunstig bekend. Het gedenkteeken, dat den 11n Sept. zal ingehuldigd
worden, zal het werk zijn van Joris van Antwerpen, en Fleerackers van Lier. Er zal
een feestrede worden gehouden en een cantate uitgevoerd worden van Benoit en
Hiel.
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Payn. - De bekende Engelsche romanschrijver James Payn is te Londen overleden.
Payn was in 1830 te Cheltenham geboren; hij zou eerst militair worden, later
geestelijke, maar besloot van zijn pen te leven. Hij schreef tal van romans, o.a. Lost
Sir Massingberd, By Proxy, Cecil's Tryst, Married beneath Him, Not Wooed, but
Won, High Spirits, Kit, The Luck of the Darrels, The burnt Million, The Mystery of
Mirbridge, A Modern Dirk Whittington, A Trying Patient, Ln Market Overt.
Souterliederen. - Verschenen: D.F. Scheurleer, De souterliedekens. Bijdrage tot de
geschiedenis der oudste Nederlandsche psalmberijming, met 24 gefacsimileerde
titelbladen. Gedrukt in honderd exemplaren.
Blancefloer. - De heer Léonce Du Catillon werkt aan een opera in één bedrijf,
Blancefloer, waarop de heer Ernest Brengier van Vyve St. Elooi muziek zal maken.
Op een anderen opera-tekst van denzelfden schrijver maakt de heer De Boeck, leeraar
in het orgelspel aan het Conservatorium te Brussel, de muziek.
Everaert. - De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden heeft de
uitgave op zich genomen van den Brugschen dichter Cornelis Everaert, die in het
begin der 16e eeuw leefde. Hij schreef een dertigtal tooneelstukken, die alleen in
handschrift ia de Koninklijke Bibliotheek te Brussel zijn bewaard gebleven. Daaruit
deelden reeds Jan-Frans Willems, Dr. J. Van Vloten en anderen uittreksels mede,
maar het meerendeel zijner werken bleef voor het publiek een gesloten boek. Dr.
J.W. Muller van Leiden en Dr. L. Scharpé van Gent hebben de uitgave op zich
genomen. Eerlang verschijnt het eerste deel er van. Het werk is vies, gemeen,
onzedelijk.
Cyrano de Bergerac. - Iedereen weet dat Rostand's drama C. de B. te Parijs reeds
meer dan honderdmaal werd opgevoerd. Maar niet iedereen weet dat de ware Cyrano
de Bergerac, die een tijdgenoot van Molière was, een kluchtspel schreef getiteld Le
Pédant joué, en dat in het tweede bedrijf (vierde tooneel) van dit stuk voorkomt het
‘gevleugeld woord’:
‘Que diable allait-il faire dans cette galère!’
Molière heeft het dus aan Bergerac ontleend voor zijn Fourberies de Scapin, tweede
bedrijf (elfde tooneel), en door hem werd het beroemd.
E. Rostand, de dichter van Cyrano, werkt aan een vertaling in verzen van Faust.
De dichter hoopt, dat Sarah Bernhardt den Méphisto (travesti) zal willen spelen!
Is verschenen: L'Egalité des langues, lettre ouverte à M. Tournoy- Detilieux.
sénateur, par Lucius Vindex, eene brochure waarvan wij de lezing aan al onze lezers
aanbevelen.

Toonkunst.
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Franciscus, van Tinel, is den 12en Mei te Bonn a.d. Rijn, in de Beethovenhalle
uitgevoerd, ter gelegenheid van het 25jarig jubelfeest eener Koormaatschappij en
zooals overal met buitengewonen geestdrift ont-
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vangen. Het werk zal ook te Insterburg (Oost-Pruisen), het 2de Lithausche Muziekfeest
(29-31 Mei), opluisteren. Op het program der drie feestdagen komen ook het
‘Requiem’ van Brahms, Beethoven's ‘Negende’ en Wagner'sche werken voor.
Berlioz' opera Les Troyens is met groot succes te Keulen uitgevoerd. Men weet dat
de meester bij zijn leven het stuk nooit in zijn geheel opgevoerd kon krijgen. Te
Carlsruhe werd het, eenige jaren geleden, voor het eerst, onder Mottl's leiding
uitgevoerd.
Opera te Berlijn. - Er is sprake van een nieuwe opera, een van den eersten rang te
Berlijn. Waarschijnlijk zou Lautenburg de technische leider zijn en er wordt
onderhandeld met Weingartner, d'Albert en Siegfried Wagner voor het dirigentschap.
Het plan zou zijn engagementen voor niet langer dan maanden en weken af te sluiten.
Weingartner zal zich te München vestigen, hij is voor tien jaren geëngageerd als
directeur der Kaim-concerten aldaar.
Mascagni's opera Ratcliff is te 's Gravenhage voor de eerste maal uitgevoerd. De
ontvangst was groot, de bijval klein.
Dvorak's oratorio De H. Ludmilla moet zeer schoon zijn. Leest daarover een artikel
van William Ritter in het Magasin littéraire van 15 December 1897.
Karel Mestdagh. - In afl. 1-2 der Vlaamsche School komt een artikel voor over den
Meizanger van Brugge en diens innige, fijn getoetste liederen.
Mestdagh heeft thans een drama-libretto van Pol de Mont, zijn lievelingsdichter,
in handen, heel en al opgevat in den landelijken geest, waarin de toonkunstenaar tot
nog toe de beste inspiraties vond.
Bach. - De wereldberoemde bestuurder van het Brusselsch Conservatorium, F.A.
Gevaert, heeft thans het klavieruittreksel laten verschijnen van de door hem bewerkte,
nl. naar Bach's aanduidingen geharmoniseerde Matthäus-Passion, waarvan hij ook
dezen winter een prachtige uitvoering ten gehoore gaf. Aan de orgelbegeleiding, die
op zich zelf een meesterwerk is, werkte Gevaert 25 jaren. Nu zal het aan sommige
halfbakken orkestbestuurders niet meer mogelijk zijn phantastische uitvoeringen van
dit grootsche werk te geven, zooals dit maar te dikwijls geschiedde.
Leoncavallo schrijft een hymne die te Weenen zal worden uitgevoerd bij gelegenheid
van het 50-jarig regeeringsjubileum des keizers, op 18 Augustus.
Van Richard Strauss' te Keulen uitgevoerde Don Quixote-variaties, wordt in het
algemeen niet veel goeds gezegd. Het Berl. Tbtt. zegt: ‘Die Komposition bietet an
bizarren Extravaganzen und gesuchtesten Häszlichkeiten geradezu Unbeschreibliches.
Die Grenze des im Konzertsaal musikalisch Möglichen wird an vielen Stellen in
kaum glaublicher Weise überschritten.’
En hiermede valt het oordeel van de Köln. Ztg. vrijwel samen.
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Schilderkunst.
Van Christus. - Er is tegenwoordig te Londen een tentoonstelling van negen
levensgroote portretten van Christus, de opvatting van negen bekende Duitsche
schilders aangaande het gelaat van Ons Heer.
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De kunstenaars zijn: Ferd. Brütt (Düsseldorf), Arth. Kampf (id.), Gabriel Max (id.),
F. Skarbina (Berlijn), Franz Stuck (Munchen), Carl Marr (id.), Fritz von Uhde (id.),
Ernst Zimmermann (id.), Hans Thoma (Frankfort a.d. M.).
Volgens de Vlaamsche School, die een goed oordeel in kunstzaken ontwikkelt,
zou Franz Stuck's portret het best geslaagd zijn, het minst conventioneel, het meest
mannelijk en goddelijk verheven en geheel het zoetsappige missend dat de meeste
der overige Christustypen ontsiert:
‘Een overschoone lijn vormt de overgang van voorhoofd en neus, het donkere haar
hangt welig op de schouders. In de diepste diepten van de fluweeldonkere oogen ligt
een verheven uitdrukking van wilskracht en macht... De tengere hand, een hand van
lijden..., is half als ter betoog geopend... De achtergrond heel donker, heel rustig,
vormt bijna een geheel met het inktdiepe zwart van hoofd- haar en baard.’
Kampf schilderde een mooie, interessante, magere Jood, met al 't eeuwen lang
lijden van het volk van God in de droeve, diepe, donkere oogen. De handen zijn echte
martelaarshanden.
C. Marr. Zeer schoon, kalm en rein gelaat, met een roerende uitdrukking van
weemoed en vrede.
G. Max. Een mooie, blonde man met een nietszeggend gelaat.
Skarbina. Een prachtig avondlandschap en daarin een half-krankzinnige in een
wijdvlottend gewaad.
Thoma. Het sentimenteele type der Rheinländer toonend, breed, grof, kalm en
geduldig. Het geheel bedorven door een gillende bonte lijst.
Von Uhde. Een leelijke man zonder distinctie, met de starre uitdrukking van half
krankzinnigheid in de oogen. Is op louter effekt geschilderd.
Uhde's Christustype op zijn nieuw schilderij Christus bij den arbeider is
daarentegen zeer schoon en edel.
Zimmermann. Schoon gelaat. De houding edel, eenvoudig en rustig. Maar het
geheel bevredigt niet.
Brütt. Gewoon en alledaagsch. Het meest in den smaak van het gewone publiek
vallend. C'est tout dire.

Allotria.
Militaire disciplien. - Kapitein: ‘De sergeant X. krijgt drie dagen arrest: hij ging uit
en kocht een haring zonder sabel en kraag.’
In Pruisen dragen, zooals men ziet, zelfs de haringen een sabel..
Nieuwe tijdrekening. - Twee boeren van Bierbeek zitten laat in een herberg:
A. - Jongen, 't zal gaan tijd worden, da' me aangaan, zulle!
B. - Allo! zijde verveerd van Mieke?..
A. - Neeje! maar ze zullen gaan d'herberg sluiten; wal uur peisde wel dat 't is?
B. - Hewel! Is nog een pinte voor 12 uren...
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Bijlagen.
Aan Prof. P. Alberdingk Thijm voor het Pinksterfeest 1897.
Aan Uw voeten geknield, kus ik den zoom Uws kleeds,
Mij dorstte, Heer! zoo lang, en 't leven was vol leeds,
O strek Uw handen uit over 't vermoeide hoofd
Dat zooveel jaren lang van peluw was beroofd.
Gij zaagt het angstig uitzien naar een koele bron
Van Hagar, Israëls moeder, als de heete zon
Haar felle stralen zond over de zandwoestijn
- En Gij schonkt lafenis en duldelooze pijn.
Voor mij, o Heer! wilt G'het water doen ontspringen
Het levend water - 't heil der stervelingen Op 't Pinksterfeest voedt mij de honig van uw Woord
En schenkt Ge mij een zielevrede nooit gestoord.

Aan de Muzijk.
O god'lijke Muzijk, waar Gij in zielen vaart
Daar bloeien eeuwig schoone lente-rozen!
Vol blanke reinheid, en vol passie-blozen
Geen vaster snoer, die hemel bindt aan d'aard.
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Avond aan het Lucernermeer.
Smaragd groen stroomt de Reuss in 't grijs Lucernermeer
De zilvre maan belicht de bergentoppen
En trilt op 't water als een witte pauwenveer;
Het alpenroosj' ontplooit haar teêre knoppen;
En d'eene ster knikt d'andre toe mysterie vol!

Aug. 1897.

Rigi en Pilatus,
Opgedragen aan den heer D.F. v. Heyst, letterkundige te 's Gravenhage.
Als een steile rots veel duizend voeten hoog,
Staat fier het trotsch gevaarte van den Pilatus.
Ver boven wolken; als een sterk gespannen boog,
En met zijn voet, rust hij aan 't zilver meer.
Hij ziet op 't lieflijk beeld der Rigi neêr,
Die eeuwig zich verheft in 't maagdhjk groen.
Als éénmaal Abélard naar Héloise zag
Zoo ná en toch zóo ver, gescheiden door het meer.

Lucerne, Juli 1897.
M. ZUBLI V.D. B. V. H.
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Frantz M. Melchers.
Naar aanleiding van zijn geïllustreerden kalender ‘L'an’, tekst van
Braun, uitgaaf van Lyon-Claesen te Brussel.
Door Pol De Mont.
I.
MAURICE BARRÈS bestudeerde onlangs, in een dadelijk beroemd geworden
wijsgeerigen roman, Les Déracinés, welke gevolgen het, zoo niet in stoffelijk, dan
des te zekerder in zedelijk opzicht voor de meeste menschen meesleept, wanneer zij
zich door den uiterlijken glans van een moderne wereldstad en door de hoop op
allerlei bijval en genot laten verlokken, om het kalme, maar veilige bestaan in het
natuurlijke midden van ‘het kleine vaderland’, dat men de ‘provintie’ noemt, in te
ruilen voor het van ver schoon schijnende leven in een hoofd- en wereldstad, die in
werkelijkheid slechts onuitputtelijk zijn zou in het baren van altijd nieuwe
ontgoochelingen en teleurstellingen. Ik acht mij overtuigd, dat - hoe voortreffelijk
Barrès' boek ook geschreven is, - het toch, qua thesis, niet tegen eenigszins ernstige
kritiek bestand is. Dat in Frankrijk Parijs, - en zeker
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Brussel - heel wat menschen naar ziel en lichaam in het verderf stort, wie zal het
loochenen? De fout, door Barrès begaan, licht echter hierin, dat hij van eenige,
desnoods als talrijk aan te nemen ‘bizondere’ feiten, tot een vaststaanden ‘algemeenen
regel’ heeft besloten, terwijl het, om het verkeerde van zulk een redeneering in te
zien, voldoende was, een blik te werpen op de lijst van de politieke mannen, financiers,
kunstenaars van allen aard, welke, ginds in Frankrijk, in de provintie geboren en
opgevoed, toch te Parijs en te Parijs alleen naam en fortuin maakten en zeker niet de
geringste reden hebben, om zich over den gedanen ruil te beklagen.....
Ook komt het mij voor, dat er naast de ontwortelden, waarvan Maurice Barrès
gewaagt, althans op ónzen tijd nog een ander soort van déracinés bestaat, welke veel
meer dan de door hem bedoelden deze benaming wettigen. Ik spreek van degenen,
welke niet zoo maar hun provintiestadje verlieten, om zich in de hoofdstad van het
eigen vaderland toch nog steeds, - maar degenen die hun vaderland zelf vaarwel
zegden, om zich in een geheel vreemde streek te vestigen. En ook deze tweede soort,
ofschoon zeker heel wat radikaler..... ontworteld dan de Lorreinen van Barrès, is,
door den band, al zeer weinig geschikt, om de gegrondheid van de thezis van den
geestigen, doch zeer op paradoxen belusten Franschman te doen uitschijnen. Waren
de Vlaamsche Hervormden, die in de 16e eeuw, en de Fransche réfugiés, die in de
17e in Nederland en Duitschland een wijkplaats zochten en vonden, geen dergelijke
‘ontwortelden’? En toch - wat al voortreffelijke mannen weet de geschiedenis - tot
heden toe zelfs - niet onder hen en hun afstammelingen aan te duiden, en wat al
diensten bewijzen zij niet zelfs in hun nakomelingschap nog aan den Nederlandschen
of den Duitschen staat!

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

275
En - om nu even een drietal bijna tot onzen eigen tijd behoorende namen te noemen
- waren Kleber en Kellermann geen déracinés, even goed als de romanhelden van
Barrès? - En was Napoleone Buonaparte er geen, ja, zelfs een van de tweede kategorie
nog wel? En nogtans..... On parlera de sa gloire sous le chaume bien longtemps, en
wij weten immers allen, dat de dichter, die deze voorspelling waagde, geen valsch
profeet is gebleken!
Intusschen, wie of daar nu, hier of elders, déraciné of ontworteld mag heeten, die
heeft dan toch nog duidelijk bepaalde en bekende racines, wortels, - AFSTAMMING,
zoo gij wilt. Ook op een eigen nationaliteit zal hij in de meeste gevallen nog wel
kunnen aanspraak maken. Meer nog: ook in het latere, tweede vaderland - dat
vaderland van zijn vrijwillige keus nu - zal hij, in meer dan éen van zijn daden, wel
een of ander kantje van die aangeboren nationaliteit verraden. Was Napoleon wel
ooit, in een enkele gewichtige omstandigheid van zijn veelbewogen leven, iets anders
dan een heusch Italiaan? En Mazarin dan? En Catarina dei Medecei? En bleef Vondel
- ofschoon niet eens hier in het Zuiden geboren, ofschoon van eerst af onder louter
Noordnederlandsche invloeden levend, ja, tot zelfs in zijn door de onderwerpen zelf
al meest Hollandsche gedichten, toch niet, malgré tout, in en door Vlaamsch? En
hoe gemakkelijk zou 't wezen, deze voorbeelden te vermenigvuldigen?
Maar, wat nu te zeggen van menschen, wier geslachtsboom zoo veelvuldig en
gecompliceerd -, wier bloed zoo gemengd -, wier opleiding in zooveel onderling
verschillende streken en onder zulke ver-uiteenloopende invloeden voltrokken werd,
dat alleen volslagen willekeur of - om 't met den echten naam te noemen - een besliste
daad van dezen of genen bewindhebber - ‘naturali-
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zatie’ dus, zoo als men dat tegelijk heel wijs en heel gek heet! - hun een bepaalde,
nu althans wettelijke nationaliteit kon verleenen!
Geen ‘ontwortelden’ ditmaal, neen, volslagen ‘wortelloozen’; ‘des sans-racine’
in den volsten zin van het woord - ofschoon toch geen ‘sans-patrie’ daaróm, vermits
niet eigen keus - maar alleen het toeval van een geheele reeks huwelijken en geboorten
hen van alle heusche nationaliteit beroofde. Van deze kategorie nu geloof ik niet,
dat de Oudheid, of de Middeleeuwen, of zelfs de twee vorige eeuwen, vele
voorbeelden opleveren. De ‘wortelloozen’ zijn wel en wis produkten van dezen tijd,
en zij moesten dit wel zijn ook, vermits de vreedzame uitwisseling van individuën,
dank aan de duizendvoudige verkeersmiddelen, die heden tusschen de volkeren
bestaan, een zoo alledaagsch, doodgewoon en banaal iets is geworden, dat wij
dagelijks in elke moderne stad meer dan éen ‘sans-racine’ ontmoeten, zonder er ons
nog degelijk rekenschap van te geven, dat zij geen van de onzen zijn.
Wat vooral opmerking verdient - en dit zou wel eens een argument kunnen worden
ten gunste van de even hardnekkig bestreden als heftig verdedigde leer van het
croisement des races - dat is de groote, niet langer te miskennen invloed, welke deze
‘wortelloozen’ op de kunstbeweging van dézen tijd geoefend hebben en nog
voortdurend oefenen. Om alleen van Frankrijk te spreken: dáar wordt haast de geheele
jongere literatuurbeweging en voor een niet gering deel ook de plastieke beweging
beheerscht door wat men pleegt te noemen ‘les exotiques’, een benaming die men
in de meeste gevallen door ‘sans-racine’ zou mogen vervangen. Men denke maar
even aan Jean Moréas, d.w.z. aan den Griek Papadiamantopoulos;
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aan den Duitsch-Joodschen Gustave Kahn; aan den
Engelsch-Schotsch-Amerikaanschen Stuart-Merrill; aan den Amerikaansch-Franschen
François Vielé-Griffin; aan den Vlaamsch-Waalschen Georges Rodenbach; aan den
Luikerwaalschen, genialen César Franck, hun eenigen werkelijk grooten toondichter
sedert Berlioz; aan den wonderbaren eroticus, Félicien Rops; aan de teekenaars
Merson, Mucha, de Feure, Henri Héran(1), Schwabe, enz.; allen mannen, wier namen
in de Parijsche letter- en kunstwereld zeker geen kwaden klank hebben.

II.
Er zal wel eens iemand op den inval komen, de goede en kwade eigenschappen van
de werken dezer mannen te toetsen aan de respektieve nationaliteiten (in het
meervoud), die tot de wording van hun zeer gemengde individualiteit het hare hebben
bijgedragen.
Zeker, een uiterst ingewikkelde, doch tevens bizonder belangwekkende studie!
Belangwekkend vooral, als men er in slaagt, duidelijk te maken, welke van die
vele samenwerkende bloeds- en aanlegsinvloeden zich, in elk gegeven individu, en
onaangezien de taal, waarvan zij zich bedienden, het machtigst en krachtdadigst
deden gelden.
Gaarne wilde ik het nu wagen, dit onderzoek - zonder daarom al te uitvoerig uit
te weiden - in te stellen naar aanleiding van een jong kunstenaar, dien ik met het
volste recht een wortellooze meen te kunnen noemen, namelijk Frantz M. Melchers.
Een bij uitstek

(1) Een Munchenaar, eigenlijk Paul Hermann.
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Nederlandsche familienaam, ja wel! Doch, hemel! wat een zonderlinge,
mirakuleus-veelkleurige stamboom!
Ziehier, wat ik lees in het Journal des Gens de lettres Belges van 15 Juni 1897:
‘C'est du sang bien mêlé qui coule dans les veines de Melchers! Lors des luttes
tragiques qui ensanglantèrent leurs pays, aux siècles derniers, ses ancêtres paternels
d'origine bohême, ses ancêtres maternels d'origine française s'en furent, les uns et
les autres, vers l'exil, en Allemagne d'abord, dans les Indes néerlandaises ensuite.
C'est là que le père de sa mere, un noble Français, émigré sous le nom de Pecqueur,
se maria avec la fille d'un général Hollandais et d'une Javanaise, Mlle Van Haastet.
De cette union naquit Sophie Pecqueur, qui épousa Jean Melchers, né à Amsterdam,
mais établi aux Indes. Peu après leur mariage, ces derniers s'en vinrent à Munster,
où naquit en 1868 Frantz Melchers.’ Zoodat vier zoo duidelijk van elkaar
onderscheiden nationaliteiten als de Boheemsche, de Fransche, de Nederlandsche,
de Javaansche, vertegenwoordigende twee hoofdrassen: het Indo-Germaansche en
het Maleische; en vier onderrassen: het Slavische, het Latijnsche, het Duitsche, het
Javaansche, het hunne bijdroegen tot de wording van dit éene menschelijk individu.
Daar komen dan nog de invloeden bij, welke land en lieden, in al de streken, waar
deze kunstenaar van 1868 tot 1898 toe verbleef, op de ontwikkeling van zijn
natuurlijke geaard- en begaafdheid oefenden.
Melchers sleet zijn eerste kindsheid in Westfalen, zijn knapen- en jongelingsjaren
in Nederlandsch Indië, en verbleef daarna opvolgenlijk in Nederland, België,
Duitschland, Engeland, Frankrijk. Men zal toegeven, dat Melchers niet is een
wortellooze zonder meer! Zoon van ontwortelden, déracinés, spruit van twee hoofd-,
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vier onderrassen, vier nationaliteiten; geleefd hebbende in zes onderscheiden landen
van twee werelddeelen, is hij - als 't ware - het volmaakst denkbare type van de door
mij bedoelde klas van moderne menschen.

III.
Wie hem persoonlijk kent, zal mij niet tegenspreken, als ik zeg dat zijn geheele
uiterlijke verschijning een indruk maakt van gecompliceerdheid en exotisme. Klein
van gestalte en opvallend tenger van bouw, met bizonder soepele en teere ledematen,
nerveus en zwak tegelijk: zwak als een meisje en nerveus als een tijger, herinnert hij
wel het meest - of zie ik hem soms geheel verkeerd? - aan een van die Hindoes, in
wier geheele gedaante men tegelijk en op een en hetzelfde oogenblik asketische
versterving en voloptueuze begeerte, weemoed tot den dood toe en kracht en lust tot
het genieten van het laatste sprankeltje leven bespeuren kan. Bruin van huid, met
pikzwarten eenigszins blauw glanzenden baard en haar, groote, heel mooie, heel
zoete droom- en verlangoogen en onder een fijnbesneden neus met beweegbare
vleugels ietwat gezwollen lippen, verraadt hij, in geheel zijn uiterlijk, niets van den
Germaan of den Slaaf, nauwelijks iets - maar iets, dat alleen te gevoelen, niet te
omschrijven is - van den Latijn, terwijl men toch niet heel lang met hem behoeft te
spreken om zich te overtuigen, dat de ziel, die in dat karakteristiek Oostersche lichaam,
juister: lichaampje huist, een zooal niet onvermengd, dan toch hoofdzakelijk
Westersche is. Een Westersche, - en meer nog dan dit: een Duitsche of Germaansche,
meer bepaald een Hollandsche. Ja, dit is het zonderlinge, ik zou haast zeggen: het
mirakuleuze in Melchers, dat van de

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

280
vier nationaliteiten waarmee hij verwant is, de Duitsch-Hollandsche(1) onbetwistbaar
het meest bijdroeg tot de vorming van zijn aanleg, van zijn geheel innerlijk ik. Aan
die paar droppels gezond Nederlandsch bloed, die in zijn aderen vloeien, dankt hij
niet alleen zijn levendig gevoel voor kleur, maar tevens zulk een voorliefde voor
eenvoudige onderwerpen en stille menschen, stille gewaarwordingen en eenvoudige
wedergeving daarvan, dat stilte en eenvoud de meest in 't oog vallende kenmerken
zijn van haast alles, wat hij tot heden onderteekende. ‘Prodigieusement intime et
taciturne’, zoo noemde Edmond Picard eens zijn kunst. En de, driemaal eilaas!
Fransch schrijvende Vlaming Maurice Maeterlinck, die beter dan een van ons allen
het wezen van de stilte en haar waarde begrepen heeft, verzekert, dat van alle
modernen alleen Melchers er in slaagt, om, door de simpele voorstelling van ‘une
maison avec des volets verts, une porte entr'ouverte au bord d'une eau dormante,
un petit jardin dans l'attente du dimanche,’ zooveel diepzinnigs en schoons te zeggen
als de grootste denkers en de grootste poëten, en misschien zelfs nog iets meer dan
dezen.
Ik geloof wel, dit bij uitstek Nederlandsch karakter te mogen houden voor de
hoofd- en grondhoedanigheid van zijn talent, hoezeer dit dan ook door een anderen
dubbelen invloed wordt gewijzigd.

(1) Opzettelijk schrijf ik: Duitsch-Hollandsche, om eens te meer en met allen mogelijken nadruk
deze door geschiedenis, ethnografie en filologie onomstootbaar bewezen daadzaak te doen
uitkomen, dat Hollanders en Vlamingen, allen die tot den Nederlandschen stam behooren,
wel Nederduitschers, maar daarom niet minder echte, zuivere Duitschers, ja, - en ook dit is
bijna een geschiedkundig mirakel, - ondanks eeuwen van afzondering en zelfs van
taalverdrukking, de echtste en zuiverste van alle Duitschers zijn. Dit verliest men, benoorden
en bezuiden Moerdijk, al te zeer en vaak met voorbedachten rade uit het oog.
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IV
Wat hij van zijn Nederlandsch bloed noch heeft noch hebben kán, en wat toch juist
een opvallenden trek in zijn karakter uitmaakt, dat is de intellektualiteit van zijn
streven aan de eene, de fijne distinktie van zijn kleurschakeeringen aan de andere
zijde. Toch herken ik in beide veel meer den invloed van verkeer en studie dan van
eigenlijke afstamming. Zijn herhaald verblijf te Parijs en zijn omgang met de
zoogenoemde symbolisten en mystieken van de letteren en de plastiek, zullen die
intellektualiteit zeker wel ontwikkeld -, en zijn grondige studie van de Japansche
kunst, vooral van Hirosjiege en van Oetamaro, zal ongetwijfeld ook wel zijn
koloristenoog gelouterd hebben.
Wie geen rekening weet te houden met de hierboven in breede trekken omschreven
invloeden, zal bezwaarlijk genot vinden in de - op den eersten blik - vreemd doende
land- en stadgezichten, welke Frantz M. Melchers, na 1890, onder deze opschriften:
Les Simples, Les Bourgeois, Les Aristocrates, enz., in de tentoonstellingen van La
libre Esthétique en van La Maison d'Art, beide te Brussel, en in meer dan éen lokaal
te Parijs te zien gaf. Ook zijn pas verschenen plaatwerk, L'An, zal voor dezulken wel
niet veel aantrekkelijkheid bezitten. Wie dit boek in handen neemt, moet beginnen
met zijn eigen Hollandsch-Vlaamsche realisten- of naturalistenwijsheid het zwijgen
op te leggen, ten einde, zoo vrij en onbevooroordeeld mogelijk, sine ira, ofschoon
ook sine studio, en natuurlijk met den oprechten wensch om te begrijpen en te
genieten, dit werk van een niet met de gewone el te meten kunstenaar te beschouwen.
Nóg een raad wilde ik geven! Wie L'An door-
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loopt, bekreune zich niet om de verzen, welke de heer Braun er bij schreef.
Slecht zijn zij niet, maar zij passen eenvoudig niet bij de platen van Melchers. Hij
schaffe zich liever een van de bundels aan van Max Elskamp, b.v. Dominical of
Salutations, en leze daarin eenige bladzijden, alvorens met de platen kennis te maken.
De Vlaamsch voelende Elskamp had de twaalf maanden van het jaar moeten bezingen,
zoodra het bepaald was, dat Melchers voor elke daarvan éen plaat zou teekenen.
Hiermede is dan ook het eenige groote gebrek van de anders zeer mooie uitgaaf
aangewezen.
Dat overigens Melchers zelf zijn eigen gangetje gegaan is, bewijst zijn werk op
elke bladzijde. Hij werkte niet op, voor, maar naast Braun's verzen, er even langs,
zoo men wil..., en - vooral - er ver over heen!
En ook - zie, wat verschil tusschen het illustratieve en het letterkundige gedeelte
van L'An. Zooals de heer Braun de maanden beschrijft, zijn zij eigenlijk nergens en
overal; zooals Melchers ze ons laat zien, zijn zij alleen in onze eigen gewesten. Vergis
ik mij niet, dan verplaatst de kunstenaar ons nu eens naar die wijdstrekkende, welig
groene weiden, vol van het heerlijkste vee van de wereld, het vee waarmee Verwee
zijn kranige landschappen stoffeerde, dus naar den noordoosthoek van
West-Vlaanderen, dan weer naar den eenzamen, tot droomen stemmenden
Waleherschen Polder, en naar het stille, poëtische, in den dood sterflevende Veere.
Daar of hier vond hij - en een enkel keertje op het zeestrand, - en een enkel keertje
ook in een of ander landhuis, - de motieven, welke hem in staat zouden stellen, dat,
wat hij zelf in elke van de twaalf maanden voor het meest wezenlijke en kenmerkende
houdt, saam te vatten en uit te drukken in een prent.
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En nu komt het mij voor, dat de geheele wijze, waarop hij de maanden gevoeld en
gezien heeft, vrij wel overeenkomt met die, waarop het volk, het landvolk zelf, die
voelt en ziet en die dan ook kenschetst met een enkel krachtig woord in zoovele tijden weerrijmpjes, welke het er sedert eeuwen zelf op gedicht en onthouden heeft.
Januari is voor hem de donkere maand, Maart die van buien en stormen, April die
van hoop en jeugd, frischheid en ongebreidelde pracht, enz.. Een zeer alledaagsche,
bijna banale opvatting dus. Doch, van die banaliteit bleef geen spoor in de platen,
die L'An versieren. En wilt gij weten waarom? Eenvoudig omdat Melchers de natuur
behandelde, niet van het standpunt van den gewonen, naturalistischen schilder, maar
van het zijn -, dat is dat van een intellektueel-ontwikkeld negentiendeeuwer. Niet die
vaart, en die baan, en dien tuin, en dien akker en die weide, zooals ze door honderden
geschilderd en door millioenen gezien werden, gaf hij ons te zien. Alleen de groote,
stijl-hebbende lijnen van al die lapjes natuur behield hij, tegelijk met de
werkelijkheidsbazis van de oorspronkelijke kleur. De bijzaken liet hij boudweg ter
zijde.
Kortom hij gaf de natuur niet weer; hij verklaarde ze, hij gaf er een kommentaar
op, hij vertolkte ze. Hij vertolkte ze zóo goed, dat zijn interpretaties niet het
allergeringste opschrift behoeven, om allen, die de natuur zelf hebben leeren zien,
met zekerheid te laten aanduiden, welke maand er in bedoeld is.

V.
Ik zou niet willen volhouden, dat al de platen van Melchers even artistiek zijn. De
titel, Januari, als de donkere maand, de boomgaard in Mei, en de sneeuw-
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en ijsmaand December, zijn de andere stellig niet waard. Om slechts van twee van
de vier pas bedoelde iets te zeggen: de titel is me te zwaar, ook niet mooi van toon,
en dat gewarrel van kronkels in roze en wit, uit Mei, is veel te log, om aan al het
feeënachtig fijne en teere van de appel- en kersenbloesems te kunnen herinneren.
Des te meer houd ik van de andere platen - en, onder deze, wel het allermeest van
‘bootjes in de Lente,’ ‘den blijden April,’ ‘vee in de Meibeemd,’ ‘Zomer,’ ‘Juli,’
‘het oogstveld in September,’ ‘de mistige Oktober,’ ‘de velden in het Najaar,’ en ‘de
weemoed van November’.
Tusschen twee rijen hoogopgeschoten, dunstammige boomen, die alle overbuigen
als onder den adem van den dwazen Aprilwind, weerspiegelt de stille vaart den
jongblauwen, hier en daar door wat witte wolken bezeilden hemel... Twee drie
scheepjes liggen, heel stil, vroolijk nogtans, in het diepe nat wat verdubbeld, vóor
anker... Heel ver, over frisch groen en meer en meer aftonend jong koren, wat stipjes
roode daken en een torentje.
Willen wij - met de volgende plaat - wat dichter bij dien toren? Hier naast dien
ouden knotboom staan wij het best. Breed kronkelt de malsche, effen aardweg vóor
ons naar dat rijtje boomen, ginds... Wat schaapjes komen ons tegenloopen, zeker wel
voor den eersten keer ‘uit’ sedert weken... En achter de aardige, kokette huisjes,
ginds achter die boomen en verder onder die andere boomen nog, steekt, log en
trotsch, de achtkantige stomptoren in de lucht.
Aan de andere zij van de kerk komen we in de weide... 't Is Mei. Koetjes staan of
liggen hier en daar... Liefelijk kronkelt het riviertje in allerlei bochten door het groen,
en onder heel hooge, weelderig in het blad
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staande popels, staat, met zijn bloedrood dak schaterlachend, tusschen sparren en
doornenhagen een aardig huisje.
Juni..... Een heete, snikheete zomerdag..... Al de vensters van het landhuis
geopend..... Op het raamkozijn vervelen zich, in haar potten, wat bloemen.....
Ledigstaande stoelen vervelen zich op het propere parket..... De kat slaapt van
verveling op het voetbankje... De klok is van verveling stilgevallen..... Tastbaar ligt
de hitte, buiten, over tuin en veld...
Is dat niet alles echt en onvervalscht Nederlandsch, Vlaamsch en Zeeuwsch? Een
onbewust-heusche illustratie op dat uitstekende vers van V. Loveling, Zondag op
het Land!
In een paar platen schijnt Melchers een poging te hebben willen doen - of
geschiedde het misschien onbewust? - om onze opvatting van het landschap te
verruimen. Om de waarheid te zeggen heeft, tot hier toe, bijna niemand werkelijke
landschappen, - men versta nu eens het woord in zijn oorspronkelijke beteekenis, gegeven; alleen stukjes, lapjes, fragmenten van landschappen gaven ons de meesten.
Men zou verder kunnen gaan en beweren, dat het haast onmogelijk is voor een
vreemde, zich uit het beschouwen van de werken onzer schilders een eenigszins juist
idee te vormen van de karakteristieke lijnen, van den stijl van onze Nederlanden. En
dit kon wel niet goed anders, vermits die zucht, om maar zoo uitvoerig mogelijk elk
voorwerp op het doek te brengen, vanzelf reeds dwong het kader te verkleinen. In
zijn platen, ‘de oogst in September’ en ‘de velden in het Najaar’, gunt Melchers ons
een blik op een veel grooter uitgestrektheid lands. In de eerste zien wij, ver over
akkers en akkers heen, tot aan de kerk en de omgevende dorpshuizen; in de tweede
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strekt zich de vlakte, op en neer golvend met mooie lijnen in allerlei richting, als een
staalkaart van veelkleurige lapjes, doorsneden met wegen, waarlangs onder aardige
boompjes lieve, nette huisjes staan, uren en uren ver, tot ginds aan de stad, waarvan
de torens, spierwit, uitkomen op de regenachtige lucht.
Deze beide prenten zijn mij bizonder lief.....
De mistige Oktober brengt ons naar Veere..... Een oude stadspoort, te midden van
een brug, waaronder, door dubbelen boog, heenkruipt, het halfslapende, drabbige en
bekroosde water van den stadswal..... Treurwilgen buigen weenende takken over dit
water..... Daarachter wuiven, door den wind gezweept, de reeds hall ontbladerde
kruinen van heel hooge boomen..... Het regent..... De geheele wereld is als in rouw
gedompeld..... Er is iets tragisch in deze prent. Er moet iets gebeurd zijn; iets tragisch
moet er gebeurd zijn in dat oude gebouw of achter die dichtbegroeide treurwilgen
daar..... Dat zal wel de reden wezen, waarom het water, het vreemde, donkere water
zoo stil staat! Zoo stil, zoo ijs- en steenstil van angst!
Ben ik er in geslaagd, den lezer een denkbeeld te geven van de kunst van F.M.
MELCHERS en van zijn zeer aantrekkelijk boek, L'An?
In elk geval durf ik aanspraak maken op éen kleine verdienste, deze - dat ik de
eerste wel zal geweest zijn, die in een Nederlandsche uitgaaf, zoo niet dezen zeer
eigenaardigen kunstenaar, dan toch vast zijn bizonder welgeslaagd jongste werk
eenigszins uitvoerig heeft gesproken.
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Vondel en de Turken,(1)
door Gustaaf Segers.
IN het jaar 1664 scheen het Turksche gevaar voor gansch Europa dreigend. ‘Buiten
het Duitsche Rijk verleenden ook andere Staten en Vorsten den Keizer - of veelmeer
de gansche Christenheid, welke door de Barbaren bedreigd waren - hunnen bijstand.
Lodewijk XIV zond 6000 man uitgelezen troepen onder Graaf Colligny. Ook gaf hij
aan den Franschen adel de toelating om aan den krijg deel te nemen. De aanvragen
waren echter zoo talrijk, dat de toelating ingetrokken werd. Paus Alexander VII
beloofde 700,000 dukaten, de Republiek Genua 200,000. Ook Florence en Mantua
zonden geldsommen en vrijwillige strijders. De Koning van Zweden zond, behalve
wat hij als Duitschen Rijksvorst verschuldigd was, nog 3500 man, terwijl Frederik
III zich met den laatsten, uitbrekenden oorlog verontschuldigde’. Daarentegen werd,
bij deze gelegenheid bewezen, welke volkeren van Europa, niettegenstaande hun
kolenbrandersgeloof, geld en handel hooger schatten, dan Christendom en beschaving.

(1) Zie Dietsche Warande, bl. 231.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

288
‘De kramers van Europa, aldus de rijkste Christen volkeren, de Engelschen en
Hollanders, namelijk, verontschuldigden zich, daar zij, wegens hunnen handel, de
Turken niet tot vijanden mochten maken.’ Zoo spreekt de Duitsche geschiedschrijver
Schlosser. In het vorige gedicht heeft men gezien, hoe gaarne Vondel de Hollandsche
zeemacht ten dienste van de bestrijders der Turken hadde gesteld. Later zal men hem
nogmaals de stem in dien zin hooren verheffen. Doch, die stem klonk in de woestijn.
De Levantsche handel vulde de koffers der Amsterdamsche kooplieden. Wie kon
dwaas genoeg zijn, om dezen toevloed van guldens te stremmen?
Keizer Leopold beschaamde het vertrouwen niet, dat Vondel in hem gesteld had.
Zijn leger stond in den begin onder het bevel van Graaf Strozzi, en telde 60000 man.
Nabij de rivier de Murr staken 600 Janissaren op vlotten over den stroom, doch
Strozzi randde hen met zooveel onstuimigheid aan, dat haast geen enkele overbleef.
Ongelukkiglijk werd de keizerlijke opperbevelhebber insgelijks gedood. Deze werd
opgevolgd door Graaf Raymond van Montecuculli. De geschiedenis dezer tijden
levert gewis zonderlinge karakters op. Doch het leven van weinigen biedt, denk ik,
zooveel afwisseling aan, als dat van dezen krijgsman, die in 1627 als muskettier zijne
loopbaan begon, en haar in 1690 als Duitschen Rijksvorst en Ridder van het Gulden
Vlies eindigde. Hij blonk uit door zijne dapperheid en talenten ten oorlog; tevens
schatte hij de wetenschappen hoog. Ook droeg hij wezenlijk tot de stichting der
Academie voor natuurstudie bij. Men beweert, dat zijn geheugen zoo sterk, en zijn
gemak van voordracht zoo groot was, dat hij geheele werken uit het hoofd kon
opzeggen. Deze krijgsman had het opperbevel over het keizerlijke leger, waarin zich
de bloem van den
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Westerschen adel bevond. De slag had plaats den 1 Aug. 1664, tusschen Kormend
aan de Raab en het klooster van St-Gothard, hetwelk zijnen naam aan den slag heeft
gegeven.(1) Deze was bloedig. De jonge hertog Karel VI van Lothringen rukte den
Turkschen standaarddrager, die hem met de spits der stang wilde doorboren, den
standaard uit de hand, en doodde den aanvoerder der lijfwacht van den Grootvizier.
De Christenen behaalden eene schitterende zegepraal. ‘Tevens was deze slag de
eerste, waarin de Turken hunne onverschrokkenheid in den aanval niet toonden,
terwijl zij zelven van Montecuculli, wiens wachtwoord was: Overwinning of dood!
krachtdadig werden aangevallen.’(2)
De Turken verloren ongeveer 25000 man. Een twintigjarig verdrag kwam tusschen
den Sultan en het Heilige Roomsche Rijk tot stand.
Vondel was alsdan zeven en zeventig jaren oud; doch zijn dichterlijke gloed was
even weinig gekoeld als zijn haat tegen de volgelingen van Mahomet. Onder den
titel DE GEZEGENDE ADELAER VAN LEOPOLDUS herinnert hij den slag van St-Gothard.
Hij brengt hulde aan 's keizers veldheer, verheugt zich in de overwinning, door het
leger van Leopold, juist op den verjaardag zijner kroning behaald. Vondel wijst op
dit

(1) Het gesticht ligt aan de monding der Laufnitz in de Raab.
(2) Aldus spreekt Schlosser 276. Jouannin en Van Gaver doen nochtans de onversaagdheid van
den Ottomaanschen aanvoerder Krupuli uitschijnen. Men wees hem op het gevaar, waaraan
hij zich blootstelde tusschen een leger en eene rivier post te vatten. Doch, hij was zoo zeker
van de overwinning, dat hij met vastberadenheid antwoordde: ‘Wanneer men wil overwinnen,
ziet men niet achteruit.’ Men beweert zelfs, dat hij, weinige oogenblikken voór den slag, aan
den Sultan schreef, dat de kinderen van den Profeet eene glansrijke overwinning op de
ongeloovigen gingen behalen.’ (274)

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

290
feit, aan het slot van zijn vers, een bewijs van 's dichters ijzersterk geheugen, wat
zelfs de kleinste feiten betreft.

De Gezegende Adelaer van Leopoldus by den Raabstroom.
Nu blijckt het klaer hoe 't hoogh beleit
Veel meer dan 's menschen brein kan vatten,
Der dwingelanden onbescheit
Belet in 't woeden uit te spatten;
Want toen de Turksche Rijkxvizier,
Door zijnen menschenroof in Meeren
Gemoedight, zwoer met zwaert en vier,
Den Roomschen Adelaar de veêren
Te korten, in zijn volle vlught,
Dat die, als stot, voor wint, verstoven,
Bestont hij trots uit blinde zucht,
(Wat durf verwaentheit zich beloven!)
Oock tegens alle krijghsgebruick,
Langs eene brug van leêr en koorden,
Te rucken over borst en buick
Des Raäbstrooms,(1) daer langs de boorden
Het gantsche kruisheir hem verwacht.
Noch wint hij echter d'overzyde,
En sloopt de heirwacht, die met kracht
Dien beer den overtocht benyde.
Hier blixemt Oostenrijck naer toe,
Doch moet geperst wel tweewerf wijcken,
En na zes uren, worstlens moe,
Staet in beraed het kruis te strijcken
Uit noot voor Achmets halve maen:
Maer Raimont, van Gots hant gesteven,
Vermaentze tegens dien orkaen
Door kling en kogel aen te streven.
Hy draeftze zelf in 't harnas voor,
Op 't zeste paert, en rept de handen.
Hij moedightze, op zijn bloedigh spoor,
Op Godts erfvyandt los te branden.
De regementen volgen hem,
Met nedervellen en met sloopen.

(1) Vondel keurt hier de krijgstaktiek der Turken af. Zij hadden echter het grootste gelijk de
maatregelen te treffen, die hun doelmatigst schenen.
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Trompet noch trom verdooft zijn stem.
Zoo wint men door den drang een open,
En jaeght den vyant in den stroom,
Wiens keel, gestopt van doode vloecken
En levenden, nu los van toom,
Uit noot een andre kil loopt zoecken.
Zoo bruischt Janitzer, en Spahy,
En Tarter, en Albaner heenen,
Komorre en zijne vest voorby,
Den Donau af, tot vreught van Weenen,
Daer Leopoldus juicht en leeft,
Nu d'opperste den Roomschen Koning
Zoo zegenrijck gehanthaeft heeft,
Op 't jaergetyde van zijn krooning.

De belegering en inneming van het eiland Kandia, (waarover in deze dagen zooveel
werd gesproken) door de Turken, is een der voornaamste oorlogsfeiten uit de
krijgsgeschiedenis. Vondel wijdde er verscheidene gedichten aan. Daarom mag er
hier eenigszins breedvoerig over gehandeld worden.
‘Sinds lang benijdden de Turken den Venetianen het bezit van het eiland Kandia.
De gevolgen van een eenvoudig serailavontuur lokten de Ottomaansche wapens naar
deze bezitting der Republiek. De Kyzlar-Agaçi Sunbulli had in zijnen harem eene
jonge en schoone slavin, die hij in zwangeren staat gekocht had. Zij baarde eenen
zoon, terzelfder tijd als eene uitverkoorne het leven schonk aan Prins Mahomet.
Sunbulli-Aga wist voor zijne slavin het ambt van voedster des jongen prinsen te
bekomen. Zoozeer won hij de gunsten van den Sultan, dat de levendige genegenheid,
die hij voor haar gevoelde, op haren zoon overging, dien hij boven den zijnen verkoos.
Deze onrechtvaardige voorkeur, en de gunst, welke de voedster en haar beschermer
genoten, wekten de afgunst op der Sultane-Kassèki, moeder van prins Mahomet.
Zekeren dag, dat Ibrahim in de hoven van het serail wandelde, vergezeld van de
voedster en
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haar kind, hetwelk hij met liefkoozingen overlaadde, naderde de Sultane Kassèki,
die dit zag, den Grooten Heer. Zij toonde hem den jongen Mahomet, dien zij op de
armen droeg, en zegde met nadruk: ‘Dit is uw zoon: hij heeft recht op uwe liefde.’
Deze geweldige toespraak vergramde zoozeer den Sultan, dat hij Mahomet van den
boezem zijner moeder rukte, en hem in eenen regenbak wierp, waar de keizerlijke
spruit zou omgekomen zijn, hadde men hem niet onmiddellijk gered.
Na dit voorval vreesde de Kyzlar-agaçi de wraak der Sultane-Kassèki. Hij verkreeg
de toelating met de slavin en haren zoon het serail te verlaten, onder voorwendsel
eene bedevaart naar Mekka te ondernemen. Sunbulli-Aga vertrok met eene kleine
vloot, die door de Maltezer-Ridders werd aangevallen, en in hunne macht viel. De
Kyzlar-agaçi sneuvelde in den strijd. De overwinnaars meenden, dat zij den
vermoedelijken troonopvolger der Osmanlis in handen hadden, en de kleine slaaf
werd met de grootste eerbewijzen bejegend..... Na de overwinning was het Maltezer
eskader verplicht naar Kandia te zeilen, waar het door de Venetianen zeer wel werd
onthaald. Dit was het voorwendsel, waarvan Sultan-Ibrahim zich bediende, om de
Republiek den oorlog te verklaren.’(1)
De belegering van het eiland werd dus besloten. Den 30 Mei 1645 verliet de
Turksche vloot, meer dan vierhonderd zeilen sterk, en met honderdduizend koppen
bemand, Konstantinopel. Den 24 Juni wierp zij het anker in de baai van Cogna. Drij
dagen later werd al het geschut en de krijgsbehoeften ontscheept.

(1) JOUANNIN en VAN GAVER, bl. 246.
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De loopgraven vóor Canea werden geopend. Na veertig dagen gaf de stad zich over,
doch het duurde vijf en twintig jaren, eer de Turken zich van geheel het eiland meester
konden maken. In De Getemde Mars, een overheerlijk gedicht, dat Vondel in 1648,
ter gelegenheid van het sluiten van den Munsterschen vrede schreef, hangt de dichter
een weergaloos tafereel op van den krijg, die weinige jaren vroeger over gansch
Europa was losgebroken. Hij spreekt er ook over Kandia:
Ja d'ooiloghsvlam sloegh over in de daken
Van Krete.
DE MONSTERS ONZER EEUWE dagteekent van 1650. Het was in dit jaar, dat de aanslag
van Prins Willem II op Amsterdam plaats had. Men zal zien, dat Vondel vooral de
staatkundige twisten der Europeësche vorsten betreurt, welke hen beletten Kandia
ter hulp te komen.

De Monsters onzer Eeuwe
Men hoeft om Monsters niet te reizen
Naer Afrika:
Europe broetze in haer paleizen,
Vol ongena.
De Groote Moeder van Europe
Vint schut noch scherm,
En sterreft balling, zonder hope,
Verdruckt, en arm.
Der Engelanderen tongen lecken
Hun Vaders strot,
En toonen 's Konings hooft in 't becken,
Om snoot genot.
De wraeck wil Ottoman niet borgen:
De moeder laet
Den Keizer, haren zoon, verworgen,
Uit blinden haet.
Oranje, in 't harnas opgezeten,
Ruckt Hollant in,
Op Amsterdam, te helsch gebeten,
's Lants nootvriendin.
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Hij wenscht zijn dol rappier te stooten,
Door 't hart des lants.
Hoe heeft de Deught haer verf verschoten!
Waer is haer glans?
Verbeet oit wolf een lam verwoeder?
Waer baert de tijt
Een'zoon, zoo boos, die zijne moeder
De borst afsnijt!
En Kandie, om zijn hondert steden
Van outs befaemt,
Verzinckt door 's Kristens trouloosheden
Al t' onbeschaemt.
Het schreit, op 't uiterst strant geronnen:
O Kristendom,
Ghy hebt den Turck op my geschonnen
Met bus en trom,
't En zy een Engel my verstercke,
Ick zijgh ter neer.
Ghy broght uw eer en schaemt ter Kercke?
Wat rest er meer?

IN NOOTWEER TEGENS DEN INBREUCK VAN TURCKYEN voorziet Vondel den val van
Kandia. Hij herinnert, dat Keizer Zunchin zich zelfmoordde, toen China door de
Tartaren veroverd werd. Hij verwijt den Christen vorsten hunne onverschilligheid,
niettegenstaande de Turken dagelijks dreigender worden. Het smart hem, dat geen
Scanderbeg, noch een Karel Martel optreedt, om de Muzelmannen afbreuk te doen,
en voorziet de schrikkelijkste onheilen, welke weldra over Europa zullen neerstorten:

Nootweer tegens den inbreuck van Turckyen.
Toen Chinaes rijxmuur open lagh
Borst 's Tarters heir verwoet
Ten rijcke in, zonder stoot en slagh,
Gelijck een weereltvloet.
De vorst van 't Indiaensche Euroop,
Verraên van inheemsch zaet,
En overrompelt, zonder hoop,
In dien benauden staet,
Verhing zich zelven op den troon,
Aen eenen zijden strick.
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Aldus streeck Chams gebroet die kroon
In eenen oogenblik:
Noch spiegelt Christenrijck zich niet;
Is 't zulck een titel waert
Te draegen, daer, tot Godts verdriet,
Men d'eer van 't kruis niet spaert,
En, in het nijpen van den noot,
Godt laeft met gal en eeck.
De kruisgrens leght gesloopt en bleeck.
Out Kreten, eer door hondert steên
Ten hemel toe vermaert,
Wort vast de hartaêr afgesneên:
De Donau onbewaert,
Roept hulp, verdaeght een Scanderbeg,
Een anderen Martel,
Die 't Sarazijnsch geweld ontzegg',
En heenstier' naar de hel:
Maer d'ooren zijn gestopt en doof.
Inheemsche staetreên wet
Het zwaert, en geeft het ongeloof,
Den vloeck van Mahomet
Het velt gewonnen. Kan men dit
Verdaedigen? Zy staen
Verstockt, hoe droef de grenswacht bidt,
En schreit: de Turck treckt aen.
Indien Byzansse, dus gesterckt
Europe voort afloop,
Met een gedruisch, en op zijn merckt
's Volkx overschot verkoop',
Gelijck het vee, dat deerlijck blaet,
Dan zal men ommezien,
En smeecken al te spade om raet,
Wie kan die plaegh ontvlien?

De Turken zetteden intusschen de belegering met krachtdadigheid voort. In gansch
Europa begon men het gevaar in te zien, hetwelk de Christene beschaving dreigde.
Doch onderlinge verdeeldheid der vorsten, vooral hunne ingewortelde afgunst jegens
elkander belette hen doeltreffende maatregelen te nemen, om de vorderingen van het
Islamismus te keer te gaan. Paus Klemens IX riep de hulp der Christen Staten in;
Fransche hulpbenden gaven aan zijne stem gehoor, doch de machtige
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Nederlandsche Republiek weigerde volstrekt zich in de Oostersche aangelegenheden
te mengen. ‘Hier te lande,’ zegt Jacob van Lennep, ‘was de vraag, of men weder
tegen den algemeenen vijand te velde zoude trekken, wel in beraad genomen; doch,
men had, meende men, in de laatste jaren, al schatten genoeg aan den krijg voor
eigen haardsteden te koste gelegd, en men was niet zoozeer zeker omtrent de
vriendschap der naburen, dat men het raadzaam kon oordeelen schepen en troepen
te zenden, tot hulp van een ver verwijderden bondgenoot. Daarbij kwam, dat men
vele voordeelen trok van den Levantschen handel, en ongaarne met de Turken breken
wilde’(1).
Joost Van den Vondel, die het Gouden Kalf al even vurig haattte als de volgelingen
van Mahomet, die niet eens begrijpen kon, dat het mogelijk was zijne idealen aan
stoffelijke belangen op te offeren, verhief luide de stem tegen zooveel
onverschilligheid. Hij wijst op het gevaar, dat Europas veiligheid, dat den Christen
godsdienst dreigt, en roept de schimmen van Karel Martel, van Godfried van Bouillon,
van den heiligen Lodewijk, van de Ridders der Duitsche orde op, die zich zoo beroemd
door hunnen strijd tegen de Ongeloovigen gemaakt hebben. De vrede heerscht
tusschen de Christen vorsten, het is nog tijd, om het grootste ongeluk te voorkomen.
Men heeft de gelegenheid onverwelkbare lauweren te plukken.
Het gedicht KANDIA OP HAER UITERSTE is zeer merkwaardig. Het werd korts vóor
den val van het eiland vervaardigd. Vondel was alsdan tachtig jaren oud.
Zijn poetische gloed is nog even krachtig als in

(1) XI, 259.
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zijn besten tijd. De Turken uit Europa! is steeds zijne leus. Het motto Pallida morte
futura, (bleek door 't naderen van den dood) dat hij aan Virgilius ontleent, bewijst,
dat onze dichter den val van het eiland voorziet.
Na over den lof van het oude Kreta uitgeweid te hebben, roept Vondel uit:
Maer Kandie, och wat baet dit roemen,
Op d'oude hantvest, hier ten loon,
Voor 't schaeken van haar bloem gegeven,
Nu gij ten leste wort verkracht
Van Ottoman, die 't al leert beven,
En onderdrukt houdt door zijn maght?
Wat baet het, dat u Godt verlichte,
Toen hier de groote kruisgezant
Met Titus d'eerste kerken stichte,
En 't hooft der afgoôn trapte in 't zand?
Wat baet het, dat de vont u wijde,
En 't heilig kruis, een grooter eer,
Die d'afgrond brullende u benijde;
Zoo, na langduurigh tegenweer,
De zeeleeuw van Sint Mark uw eilant
En hooftstaat entlijk slaeken moet?
Zoo gy, getrout aen 's weerelts heilant,
Verdrinkt in eene zee van bloet?
De Middellantsche zee gesloten,
Gelijk 't Venetiaensche meer,
Zal dootsch voortaen geen rijke vlooten
Door 't schuim zien bruizen heene en weêr.
Het Turkendom wil trotsch braveeren.
Al 't omgelegen Christenrijk
Zal lant- en zeekust zien schoffeeren,
En Christus kroon getrapt in slijk,
Het gansche Europe, in bloet verzoopen,
Wil treuren om dees nederlaegh.
Wat raet? de kruisgrens leght nu open,
En daghvaert zelf Godts vloeck en plaegh.
De felle Turksche sabel schittert,
Te moedigh op haer halve maen,
Terwijl men, onderling verbittert,
De zon van 't kruis ziet ondergaen.
Wij staen, als met gevleugelde armen,
En zien al koel dien ondergang
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Van 't kruis, hetwelk men kon beschermen,
Vergeefs verdaedight eeuwen lang.
Waekt op Martel, Buljon en Kroie,
Sint Luidewijk, en 't Duitsche huis:
Men haelt het Griexe paert in Troie,
En niemant zet zich schrap voor 't kruis.
Maer, als gansch Asië, aengespannen
Met Tarters, inberst, als een zee,
Dan zal men spa de muuren mannen,
En 't zwaert ontkleeden van zijn schee.
Nu is 't noch tijt, naerdien de vrede
De Christe-werrelt overstraelt,
Dat elk om 't eerst het slaghzwaert smede,
En zette alle ongelijk betaelt.
Och heilant, spaer uw bruit voor 't schennen
Des voorhuitloozen erftyrans.
Beschut de volken, die u kennen.
Zoo blinke uw eer met vollen glans.

Den 27 September 1669 was Kandia verplicht zich over te geven. ‘Nooit, “zegt een
geschiedschrijver,” had men, in de historie van welk land ook, eene zoo merkwaardige
belegering gezien, als die van Kandia. Zij duurde vijf en twintig jaren. Het
Ottomaansche Rijk besteedde er al zijne krachten aan. Ongehoorde voorbereidselen
gingen haar vooraf: dertigduizend Venetianen en honderdduizend Turken schoten
er het leven bij in.’(1)
De Groot-Vizier Kupruli-Ahmed Pacha stond den Venetiaanschen bevelhebber
Morosini tamelijk milde voorwaarden toe.
Rechtstreeks herdacht Vondel Kandia's val niet. Hij maakte echter van de
gelegenheid gebruik, om Graaf Koert, Christoffel van Koningsmark zijne hulde te
bewijzen. Deze Brandenburgsche krijgsman had reeds in Zweedschen dienst veel
roem verworven, wanneer

(1) JOUANNIN en VAN GAVER, 279.
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hij hoopte, aan het hoofd van Nederlandsche troepen, het veege Kandia te mogen
redden. Doch de bede der Venetianen, welke aan de Republiek geld en krijgsvolk
gevraagd hadden, werd afgewezen, zoodat Koningsmark zich met Fransche
hulpbenden naar het eiland begaf. Zijne pogingen mislukten. Hij keerde in Nederland
terug, en werd door Vondel bezongen. De dichter telde alsdan drie en tachtig jaren.

Lauwerkrans ter eeuwige gedachtenisse van Zijne Exellentie den
Grave Curtius Christoffer Koningsmark Generael in Kandia.
Wat Duitsche Flakkus zet nu best
Den heldentoon met schelle snaeren
Op dezen krijghshelt, die de vest
Van Kandië, ruim dertig jaren
Bestormt, verdadighde in het endt,
Een gantsche maent lang op de wallen
Van Sint-Andries, doormynt, geschent,
Gescheurt, geschokt en ingevallen,
In 't midden van het blixemvier,
Kortouwen, donderkloot, en donder.
Dit eischt een koningklycke lier,
En krijghstrompet. o Wereltswonder!
Men zagh hier ooreloghsbeleit
En raet en daet zich openbaeren,
En moedt, en rype ervaerentheit
In 't hooft, met geene gryze haeren
Bezaeit. Laet Titus veder vry
Nu stillezwijgen van Romainen:
Wy streven Kurtius voorby.
Die ridder moet geen Duitsch verkleinen.
Dempte een Romain de helsche pest
Vrijwilligh, op het paert gezeten:
Dees heeft een' Etnaes brant gelescht,
En Ottoman, op 't kruis gebeeten,
In 't uiterste gewont, gestuit
Op 't eenigh punt van zijnen degen,
Gedwongen tot een vreêbesluit,
En wapenstilstant, trots verkregen,
Venetie en heel Christenrijck
Ten dienst. Laet alle d'ouden stoften
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Op dapperen, der volken wyk:
Zij zagen Hektor nederploffen,
En helt Achilles, door 't geweer
Van Paris, een half man, verslagen.
Nu dooft een eenigh helt al d'eer
En glans der ouden, op den wagen
Met staetsie omgevoert ten toon.
Sint Mark onthaelt de deught met offer.
Zelf Rome vlecht een lauwerkroon,
En triomfeert met dien Christoffer,
Dien Christusdrager, groot van faem,
Waervan de werrelt zal gewaegen,
Zoo lang de volken Christus naem
En heiligh merk op 't voorhoofd draegen.
Nu stemmen naem en heldenmerk,
Nu heet het billyk Koningsmerk.

Na den val van Kandia vinden wij geene gedichten van Vondel meer, welke betrekking
op de Turken hebben. Wij treffen echter nog een gelegenheidsvers aan, hetwelk er
mede in verband staat. Daarom mag er wel een woord over gerept worden.
De heer Frans De Wit had zich in den krijg tegen de Ottomanen op Kandia
onderscheiden. Hij werd door zijne eigen handgranaat gekwetst, en voelde den dood
nabij. Hij nam voor in de Orde der Minderbroeders te treden, en bracht dit besluit
ten uitvoer. Vondel moet met De Wit in innige betrekking hebben gestaan. Dit wordt
men gewaar aan den gemoedelijken, hartelijken toon, die het stuk kenmerkt. Overigens
is het, als gelegenheidsgedicht, uiterst bevallig, en ik stel mij, met wezenlijk
welbehagen, den vijf en tachtigjarigen Vondel voor, die zoo lang en zoo forsch de
krijgstrompet had gesteken, en zoo overheerlijk den heldentoon had getroffen, thans
het vertroostende, balsemende vredelied aanheft ter eere van den vromen man, die,
strijdensmoê, het zwaard in de scheede steekt, om zich voortaan uitsluitend aan Godes
dienst te wijden:
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Inwydinge van den E. Heere Franciscus De Wit, Minderbroeder, in
d'Orde van den H. Vader Franciscus.
O Franciscus, trouwe hoeder,
Zegen met een blijden geest
Uw genan, den Minderbroeder,
Uit den hemel op dit feest;
Nu hy zich laet innewijden
Om den Kruisheer na te treên,
Op het voetspoor van zijn lijden,
Hier op d'aerde doorgestreên.
Sterk De Wit met uw gebeden,
Die vrywilligh en bereit
Kiest uw beide uitstekentheden,
Armoede en ootmoedigheit;
Armoêe, rijk door al 't ontbeeren,
En ootmoedigheit, zoo groot,
Dat zy staatzucht en 't regeeren
Rustigh met de voeten stoot.
In zyn jeught en eerste hette
Zoekt hij d'Italjaensche lucht,
En begroette te Lorette
't Heilighdom, niet zonder vrucht,
Ook de hoofdstadt aller steden,
Daer Godts Stedehouder zit,
Die voor zijne medeleden
Offert en geduurigh bidt.
Maer om Christenrijk te vryen,
Luste het dien jongeling
Den Erfvyant in Hongryen
Aen te tasten met de kling,
En in Cezars dienst getreden,
Stont op schiltwacht, hem ten spijt,
Daer de Donau, dan beneden,
Dan van boven, aenstoot lijdt.
Een rechtschapen staet niet ledigh.
Kandië, rontom betreên,
Roept den krijgshelt van Venedigh
Met zyn vaendel derwaert heen,
Om de glorie van den heilant
Te beschermen in dees wijk,
Het van oudts doorluchtigh eilandt
Eertijts hondert steden rijk.
Maer hij wort hier neêrgeslagen
Van zijn eigen hantgranaet,
En gevoelt de doot by vlaegen:
Doch, de hooghste, die hem slaet,
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Zulk een ramp ten beste wende,
Zalft den kranken in den druk,
En verandert al d'elende
In een onverwacht geluk.
Nu versmaet hy 't zwaert te gorden
In den dienst van 't vaderlant,
's Konings amptenaer te worden,
Om een kostelijker pant,
En gevoelt een bly vertrooster,
Die hem heendrijft naer den staet
Van het Minderbroeders klooster,
Daer men 't al om Godt verlaet.
Hoe, Franciskus! in dees veders
Die het oogh uitwendigh ziet,
Koorde, geessel, haire kleeders,
Schuilt, noch duikt de monnik niet.
Satan kan zich wel vermommen,
Als een engel van het licht,
Maer, zoo 't hart spreekt, dan verstommen
Wat de schijn versiert en dicht.
't Zij zoo, zegt hy, maer die 't zegel
Aen dees heilige orden hing,
d'Innesteller van den regel
Wilt dit mede zonderling:
Evenwel, hoe vreemd men oordeelt,
Naer de werrelt trat hij heen
Met zyn eigen stichtzaem voorbeelt,
Daer een Serafijn uit scheen.
Godt, die u heeft uitgekoren
Tot dees waerdigheit, geef kracht,
Dat gij zuiver en herboren
Lichten mooght in 's werrelts nacht,
Tot dat Jesus alle helden,
Die hier kampen voor zijn kroon,
Naer verdienste koom' vergelden
Met hun toegeleiden loon.

Ik meen, dat deze studie eenig licht op eene nieuwe zijde van Vondels karakter moge
werpen, en elkeen overtuigen, dat in zijne werken veel te bewonderen, en tevens veel
te leeren valt.
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Schilderkunst.
Amsterdam op doek en paneel,(1) door Ch. C.V. Verreyt.
IV. - Stadhuis, Beurzen en Markten(2).
134 Gezicht op den Dam, in een der laatste jaren der 16e eeuw, waarschijnlijk 1592,
van de zijde der latere Beurssteeg; op den tweeden grond, in het midden, de Waag;
ter linkerhand het oude Stadhuis. Op den achtergrond vertoonen zich de Nieuwe
Kerk, en de huizen en schepen van het Damrak; geschilderd in 1633 door Adriaan
van Nieulandt. D.H. 212, b. 305. Stads-Archief.
De Dam is gestoffeerd met den optocht der Leprozen, voorafgegaan van het
Houtzagersgilde, op Koppertjes-maandag, om giften voor het Leprozenhuis in te
zamelen. Boven op de schilderij staat: ‘Jaarlijkse ommeganck der Leproozen op
Copperties-maandag, opgehouden in het jaar 1604.’
Dit stuk was vroeger geplaatst in het spreekvertrek van het Leprozenhuis.
135 De Dam, gestoffeerd met de inhaling van prins Maurits bij zijne komst te
Amsterdam op 23 Mei 1618, door A. Oltmans in 1842, gestoffeerd door R.
Craeyvanger, D.H. 102, b. 135. Raadhuis.
Deze schilderij werd door den Heer J.F. Oltmans gelegateerd aan de stad.
136 Het oude Stadhuis op den Dam, door Pieter Janszn Saenredam. P.H. 65, b.
84. Raadhuis.

(1) Zie Dietsche Warande, Nr 3, 1898, blz. 208.
(2) Zie verder 628-677.
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De schilder heeft zelf op zijn stuk eenige inlichtingen aangaande zijn werk gegeven.
Op eene lijst van de luifels der huizen naast het Stadhuis staat geschreven: ‘Dit is
het oude raethuys der stadt Amsterdam, welck afbrande in 't jaer 1652 den 7en Julii,
in drie uren tijts, sonder meer.’
Onder de vierschaar leest men: ‘Pieter Saenredam heeft dit eerst naer 't leven
geteeckent met al sijn coleuren in 't jaer 1641 ende dit geschildert in 't jaer 1657.’
Voorts blijkt uit de aanteekeningen van Thesaurieren, dat deze schilderij door
Pieter Saenredam in 1657 gemaakt is naar eene teekening, welke hij van den 15en
tot den 20en Juli 1641 vervaardigd had.
Thesaurieren betaalden hem daarvoor 400 gulden op den 31en Juli 1658, tevens
ordonneerende, dat het stuk voortdurend in Burgemeesters-kamer zou blijven hangen.
Bedoelde fraaie teekening met de pen, zacht gekleurd waarop vooral de vierschaar
zeer uitvoerig behandeld is, behoort tot den Atlas van Amsterdam van den Heer
Louis Splitgerber in het stedelijk archief.
137 Het oude Stadhuis, zonder torenspits. Bij den Heer G. van der Velde.
138 Gezicht op het oude Stadhuis en de aangrenzende huizen met een gedeelte
van den Dam, bij winter en met sneeuw bedekt, door Antonie Beerstraaten, gestoffeerd
door Johannes Lingelbach. P.H. 48, b. 63. Museum Boymans. Rotterdam.
139 Het oude Stadhuis, waarvoor eene terechtstelling, plaats heeft, 1648, door
A(ntonie B(eerstraaten)? P.H. 40, b. 34. Veil. Palier. Den Bosch 1843.
140 De brand van het oude Stadhuis, door Pieter Janszn Saenredam. P.H. 31, b.
36. S.J. Roosdorp, 1873.
141 De puinhopen van het oude Stadhuis na den brand van 7 Juli 1652, door Jan
Abrahamszn. Beerstraaten. D.H. 106, b. 141. Rijks-Museum.
142 Eene dergelijke voorstelling, toegeschreven aan vorige schilder. P.H. 26, b.
32. Veil. Palier. Den Bosch 1856.
143 De Dam in 1653. Het gezicht is genomen van de zijde der Kalverstraat, ter
linkerhand ziet men het Stadhuis in aanbouw. Vóór het Stadhuis het huisje, waar
destijds, bij het heerschen eener besmettelijke ziekte, de dooden werden aangegeven;
op het bordje leest men: ‘895 dooden’. Midden op den Dam de Waag; ter rechterhand
het Damrak en de Oude Kerkstoren in het verschiet; ter linkerhand de
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Nieuwe Kerk met het Ellendige Kerkhof; door Johannes Lingelbach. D.H. 120, b.
202. Raadhuis.
144 De Dam met het in opbouw zijnde Stadhuis, door Jacob van Ruisdael. D. Bij
Markies van Lansdowne, kasteel Bowood, Engeland.
145 Gezicht op den Dam met het Stadhuis, bij winter en met sneeuw bedekt; aan
de eene zijde ziet men de Kalverstraat en aan de andere eenige woonhuizen; door
Jan Abrahamszn. Beerstraaten. P.H. 48, b. 58. Raadhuis.
146 Gezicht op den Dam met het voltooide Stadhuis, 1667, door Jacobus van der
Ulft. D.H. 65, b. 84. Raadhuis(1).
Het Stadhuis, als een ‘achtste wereldwonder’ gevierd, werd gebouwd van
1648-1655 onder leiding van Jacob van Campen, heer van Randebroeck.
Door koning Lodewijk Napoleon in 1808 als Paleis betrokken, heeft het deze
bestemming tot heden behouden.
Om dien vorst het uitzicht op den Dam te veraangenamen, liet men in hetzelfde
jaar de fraaie Waag slopen.
Het Gemeentebestuur gebruikt sedert dien tijd het Prinsenhof of Zeekantoor als
Raadhuis.
147 Gezicht van den Dam met het Stadhuis en de Waag, van de zijde der
Kalverstraat naar de Nieuwe Kerk en Nieuwendijk, 1668, door Jan van de Heyde,
gestoffeerd door Adriaan van de Velde. D.H. 72, b. 86. Louvre-Museum, Parijs.
148 Gezicht op den Dam met het Stadhuis, genomen van de zijde der Kalverstraat
naar de Nieuwe Kerk, 1667, door vorige schilders. D.H. 83, b. 90. Museum te
Florence.
149 De Dam, van de zijde der Kalverstraat naar de Nieuwe Kerk gezien, door
vorige schilders. D.H. 54, b. 65. Bij den Heer J.F. van Lennep.
150 De Dam met het Stadhuis, in de 17 eeuw, gem. J. Steen, D. Museum
Muntgebouw.
151 Gezicht van den Dam met de Waag naar het Damrak, in de 17e eeuw, door
Jacob van Ruisdael, gestoffeerd door Eglon Hendrik van der Neer of Gerard van
Battem. D.H. 52, b. 65. Museum te Berlijn.
152 De Dam naar het Damrak gezien, door Jacob van

(1) Houbraken, Schouwburg der Nederl. Kunstschilders, II, blz. 197, noemt deze schilderij een
kunststukje alléén genoeg om den schilder en zijne kunst eeuwen door te gedenken.
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Ruisdael, gestoffeerd door Gerard van Battem. D.H. 53, b. 66. Museum Boymans,
Rotterdam.
153 De Dam naar den Nieuwendijk gezien, links het Stadhuis, rechts het Damrak,
1675, door Abraham Storck. D.H. 124, b. 168. Rijks-Museum.
154 De Dam met het Stadhuis, de Waag en de Nieuwe Kerk. P.H. 41, b. 55,5.
Museum te Dresden.
155 Een dergelijk onderwerp, 1668. D.H. 70, b. 110. Museum te Antwerpen.
156 Gezicht op den Dam met het Stadhuis, de Nieuwe Kerk en een deel der Waag,
1677. D.H. 32, b. 39.
157 De Dam, gezien naar het Stadhuis, de Nieuwe Kerk en de Waag, 1693. D.H.
51, b. 62.
158 Hetzelfde onderwerp, doch nu het gezicht naar de Nieuwe Kerk gericht, 1694.
D.H. 44, b. 60. Deze drie in het Rijks-Museum.
159 Gezicht op den Dam, ziende op het Stadhuis en de Nieuwe Kerk, terzijde de
Waag. P.H. 44, b. 60. Wed. H. Rijfsnijder-Fisler, 1872.
160 De Dam met het Stadhuis, 1690. D.H. 52, b. 62. Chr. R. Ruhl. Keulen, 1876.
161 Gezicht op den Dam met het Stadhuis en de Waag, een deel der Nieuwe Kerk
en de ingang van den Nieuwendijk. D.H. 55, b. 85. Bij de Heeren C.F. Roos en Co.
162. Gezicht op den Dam. P.H. 52, b. 40. W.C.P. Baron van Reede van Outshoorn
1874. Deze negen zijn van het penseel van Gerrit Adriaanszn. Berckheyde.
163. De Dam in de 17e eeuw met het Stadhuis, de Nieuwe Kerk en de Waag,
gestofferd met eene optrekkende afdeeling schutters met vaandel en slaande trom,
burgers, kooplieden enz., door C. Springer. P.H. 49, b. 64. Bij de Heeren Fred. Muller
en Co.
164. Het Stadhuis, Veil. Roos, Mei 1882.
165. De Dam in 1748, bij de terechtstelling van Piet van Dorth en Mat van den
Nieuwendijk. D.H. 61, b. 94. Bij den Heer G.H. Bünte. Zij werden opgehangen aan
een uit de vensters van de Waag gestoken balk.
166. Gezicht op den Dam, van het Damrak naar de Beurssteeg, met de achterzijde
van de Waag en den voorgevel van het Huis onder 't Zeil, 1780, door Paul C. La
Fargue. P. Bij den Heer Halgerhout, Vlissingen.
167. De Dam met rechts de Waag, links het Stadhuis,
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op den achtergrond de Nieuwe Kerk, 1782, door Isaak Ouwater. D.H. 63, b. 78. J.
Roelofs Thijssen, 1883.
168 Gezicht op den Dam met het Stadhuis en de Nieuwe Kerk, door vorige schilder.
P.H. 62, b. 93, Veil. Roos, Nov. 1879.
169 Gezicht van den Dam met het Stadhuis, van de zijde der Kalverstraat naar de
Nieuwe Kerk, 1786, door Jan Ekels de Jonge. D.H. 37. b. 49,5. Bij Prins van
Arenberg, Berlijn.
170 De Dam met het Stadhuis, de Waag en de Nieuwe Kerk, door J(an) v(ander)
H(eyden)? P.H. 31, b. 39. J. Roelofs Thijssen, 1883.
171 De Dam met de Waag. Wed. J.J. Beerekamp-Schottelinck, 1879.
172 De Dam met de Nieuwe Kerk en de ingang van den Nieuwendijk bij het vallen
van den avond, door Isaac Israëls. D.H. 93, b. 77. R. Fielliettaz Goethart, 1891.
173 De Dam en het Koninklijk Paleis, door C. Springer. P.H. 31, b. 44. H.M. van
Hengel, 1871.
174 Gezicht op den Dam, door F.F. Renard. Jhr. van Beyma thoe Kingma, 1876.
175 De Dam met het Koninklijk Paleis en het Monument gewijd aan den
Nederlandschen Volksgeest in 1830. Schets op paneel toegeschreven aan P.G. Vertin.
H. 41, b. 58. Veil. Schwaebe. Rott., Nov. 1868.
176 Gezicht op den Dam met de Nieuwe Kerk op den achtergrond. D.H. 102, b.
152. Bij den Heer Hidde Nijland, Dordrecht.
177 De Dam bij avond met op den achtergrond de Beurs. D.H. 83, b. 190. Museum
te Dordrecht.
178 Een dergelijk onderwerp. Kleiner van afmeting. Bij de Heeren E.J. van
Wisselingh en Co.
Deze drie door G.H. Breitner.
179 Op den Dam, door F.G.W. Oldewelt. Tent. Den Haag 1891.
180 Gezicht op de oude Beurs, toegeschreven aan Jan vander Heyden. P.H. 22, b.
34. N.A. van Keymeulen. Brugge 1865.
181 De oude Beurs, in de 17e eeuw. Koper. Bij Commissarissen van het voorm.
Makelaarsgild.
Schoorsteenstuk der vroegere Kamer van dit gild.
182 De oude Beurs, in de vorige eeuw, door Jan Stork. D.H. 64, b. 85. J. van der
Hoop. Rott. 1864.
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183 Copie naar vorige schilderij, door A.A.W., 1842, D.H. 40, b. 55. Veil. Lamme.
Rott., Juni 1865.
184 Dit gebouw van binnen, in de tweede helft der 17e eeuw, door Job Adriaanszn.
Berckheyde. D.H. 82, b. 103. Museum Boymans, Rotterdam.
185 Een dergelijk onderwerp, door vorige schilder. D.H. 86, b. 112. Rijks-Museum.
186 Gezicht in de oude Beurs, door K. Karsen. D.H. 86, b. 108. Rijks-Museum.
187 Kermisvermaak op de oude Beurs, door C.L. Hansen. P.H. 85, b. 72. Bij
Mevrouw de Wed. S. Beyerink-Pieck, Den Haag.
188 De oude Beurs van binnen, 1678, door Job Berckheyde. D.H. 95, b. 121,5.
Bij Prins van Arenberg, Brussel.
De Beurs werd gebouwd door den vermaarden bouwmeester Hendrik de Keyser
tusschen 1608 en 1611. Dit merkwaardig Oud-Hollandsch gebouw is gesloopt in
1836.
189 De Korenbeurs vóór de verbouwing van 1768, zonder het hek en de huisjes
op de Oude Brug. De Beurs aan de achterzijde open. Omstreeks 1720. Bij den Heer
D. Haverkamp.
190 De Schippersbeurs en de Nieuwe Brug aan den ijkant bij winter, in de helft
der 17e eeuw, door Jan Abrahamszn. Beerstraaten. D.H. 82, b. 98. Rijks-Museum.
191 Gezicht op de Nieuwmarkt met de Munt en de Amstel in het verschiet, 1666,
door Jan van der Heyde. D.H. 20, b. 22. Ermitage te St.-Petersburg.
192 Deze markt in de helft der 17e eeuw met de St.-Antonispoort (later Waag,
thans Stedelijk Archief), door C. Springer 1869. D.H. 65, k. 55. Wed. Dr. J.R.
Kemper-Tutein Nolthenius, 1884.
193 Deze markt, in de eerste helft der vorige eeuw, door Jan ten Compe. D.H. 70,
b. 105. H. Vettewinke Dzn., 1878.
194 Gezicht op deze markt, in de tweede helft der vorige eeuw, door Isaak Ouwater.
D.H. 90, b. 110. Jhr. J.H.S. van de Poll, 1880.
195 Deze markt met de Waag, door E.P. van Bommel. P.H. 44, b. 56. Wed. J.
Roelofs, 1878.
196 Dergelijk onderwerp, door Gerrit Berckheyde, tweede helft 17e eeuw. D.H.
48, b. 65. Bij den Heer P.J. Helders.
197 Deze markt, door C. Springer. P.H. 30, b. 38. Veil. Roos, Oct. 1874.
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198 De St.-Antoniswaag op deze markt, gezien van de zijde der Bloedstraat, door
Isaak Ouwater. D.H. 58, b. 71. Rijks-Museum.
199 Bij de St.-Antoniswaag, 1873, door C. Springer. P.H. 22, b. 17. J.H. Rennefeld,
1878.
200 Gezicht op de Botermarkt (tegenwoordig Rembrandtsplein) met de Waag en
Vleeschhal (gesloopt), gezien komende uit de Amstelstraat, 1765, door Jan Ekels.
D.H. 42, b. 53. Bij den Heer L.R. Schaap.
201 De Regulierswaag op deze markt, in de tweede helft der 18e eeuw, door Isaak
Ouwater. P. Koninkl. Oudh. Genootschap.
202 Gezicht op het Rembrandtsplein, door P. Tétar van Elven. P.H. 32, b. 43. Veil.
Roos, Febr. 1875,
203 De Groote Vischmarkt aan den Dam, 1648, door A(ntonie) B(eerstraaten)?
Pendant van 139.
204 De Vischmarkt, met uitzicht op een gedeelte van den Buitenkant en het IJ,
1672, door Emanuel de Witte. D.H. 64, b. 73. Museum Boymans.
205 De Kleine Vischmarkt aan de Haarlemmersluis, den zoogenaamden
Mosselsteiger, 1828, door J. Jelgerhuis Rzn. D.H. 36, b. 46. Rijks-Museum.
206 Een dergelijk onderwerp, 1825, door vorige schilder. D.H. 39, b. 54. G.H.
Bervoets. Breda, 1868.
207 De Vogelmarkt met het Stadhuis op den achtergrond, in de tweede helft der
17e eeuw, door Ludolf Backhuysen. D.H. 47, b. 40. W. Gruyter, 1882.
208 De Bloemmarkt naar het stadhuis gezien, in de tweede helft der 17e eeuw,
door Gerrit Adriaanszn. Berckheyde. D.H. 44, b. 60. Rijks-Museum.
209 De Bloemmarkt, door J.C. Greive Jr. P.H. 22, b. 31. R.L. Fiellittaz Goethart,
1891.
210 De Groenmarkt op de Prinsengracht, in de 17e eeuw, door Gabriel Metsu.
D.H. 65, b. 82. Louvre-Museum, Parijs.
211 De Noordermarkt, door Chr. Dommershuizen. P.H. 25, b. 29. Bij den Heer
Oldenzeel, Rotterdam.
212 De Muntbrug (thans Sophiaplein), door J.F. Hulk. D.H. 76, b. 62. Veil. Roos,
Oct 1878.
213 Op het Frederiksplein, door J.D. Ebersbach, Tent. Rott. 1882.
214 Gezicht op het Amstelveld, door J. Hardenberg. D.H. 96, b. 128. Veil.
Oldenzeel, Dec. 1877.
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V. - Kerken en Liefdadige Gestichten.
215 Gezicht op de Oude Kerk in de 17e eeaw, langs de Bierkaai en Groenmarkt, door
C. Springer. D.H. 40, b. 56. Bij den Heer A. Kloek, Rotterdam.
Deze kerk, oudtijds de St.-Nicolaaskerk, is gesticht omstreeks het begin der 14e
eeuw, in den loop der tijden vergroot en in het midden der 16e eeuw met een nieuwe
torenspits versierd.
216 Deze kerk, door het Agnietenpoortje gezien, door H.G. Ten Cate. D.H. 92, b.
72. J. Wurfbain, 1892.
217 Gezicht op deze kerk, door A. Wijnants. P.H. 32, b. 42. H. Vetterwinkel, 1878.
218 Deze kerk van binnen, in de 17e eeuw, door Emanuel de Witte. Nederl.
Hervormde Gemeente.
219 Een dergelijk onderwerp, naar vorige schilder. P.H 32, b. 25. W. Th. van
Griethuysen. Rott. 1887.
220 De Oude Kerk van binnen tijdens den dienst, met vele figuren; 1664, door
Hendrik van Vliet. D.H. 52, b.45. Kasteel te Heeswijk.
Dit doek heeft veel geleden,
221 Gezicht in deze kerk, 1734, door J. Ewin of Ewins. Kerkbestuur.
222 De Oude Kerk van binnen, door J.J. Schenkel. P.H. 63, b. 52. W.C.P. Baron
van Reede van Outshoorn, 1874.
223 Een zelfde onderwerp, door J. Bosboom. P.H. 74, b.99. Stedelijk Museum.
224 Gezicht op de Doopkapel dezer kerk, omstreeks de 18e eeuw, door Hendrik
van Streek. Nederl. Hervormde Gemeente.
225 De Oude Kerk van binnen. Mr. C. Baron van Lamsweerde, 1874.
226 Gezicht op de Nieuwe Kerk en onvolmaakte toren, alsmede een gedeelte van
het Stadhuis, in de vorige eeuw, door Jan Ekels. D.H. 38, b. 48. J. Bleuland, Utrecht,
1839.
De Nieuwe Kerk, tot wier stichting bisschop Frederik van Blankenheim 14 Nov.
1408 vergunning verleende, werd begonnen in 1414. Zij was ingewijd onder
aanroeping der H. Maagd en Catharina.
De kerk verbrandde in Jan. 1645, doch werd onmiddellijk herbouwd.
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227 Gezicht op de zuidzijde dezer kerk, omstreeks 1600. P. Kerkbestuur.
228 De onvoltooide toren dezer kerk, op het laatste der vorige eeuw, door Isaak
Ouwater. D.H. 58, b. 71. Rijks- Museum.
229 Gezicht in deze kerk tijdens den dienst, genomen van het koor naar het schip,
in de 17e eeuw, door Emanuel de Witte. D.H. 83, b. 67. Museum te Berlijn.
230 Deze kerk van binnen met negen figuren, door vorige meester. P.H. 62, b. 50.
Bij den Heer F.A. Huizenga.
231 Gezicht in deze kerk met preekstoel enz, gestoffeerd met figuren uit de vorige
eeuw, door J.J, Schenkel. P.H. 60, b. 48. Bij den Heer A. Preyer.
232 Deze kerk van binnen tijdens den dienst, door vorige schilder. P.H. 30, b. 23.
Bij Mevrouw Wed. S. Beijerlink- Pieck, Den Haag.
233 Gezicht in deze kerk, door A. Waldorp. P.H. 81, b. 64. J. de Vos, 1883.
234 Een dergelijk onderwerp, door J. Bosboom. P. Museum te Munchen.
235 Het koor der Nieuwe Kerk, tijdens den dienst, gestoffeerd met figuren der 17e
eeuw, door J.J. Schenkel. P.H. 30, b. 37. Wed. Dr. J.R. Kemper-Tutein Nolthenius,
1884.
236 Deze kerk van binnen, door C. Springer. Schets op doek. H. 49, b. 39, C.
Springer, 1891.
237 Gezicht in deze kerk, gestoffeerd met het inkomen der Burgerweezen, door
J. Bosboom, P.H. 30, b. 23. H.M. van Hengel, 1871.
238 Deze kerk van binnen, naar den predikstoel gezien door vorige meester. P.H.
25, b. 19.
239 Deze kerk, naar het orgel gezien, door dezelfde schilder. Pendant van vorig.
Beiden van D van de Wijnpersse. Den Haag 1871.
240 Gezicht in deze kerk van uit den zijbeuk onder het kleine orgel op den
hoofdingang, door vorige meester. D.H. 89, b. 69. J. Wurfbain, 1892.
241 Deze kerk van binnen gezien, door J.J. Schenkel. D.H. 60, b. 48. Baron J. van
Pallandt van Westervoort, 1885.
242 Gezicht in deze kerk voor aanvang van den dienst, rechts de preekstoel, de
banken vullen zich met geloovigen, levendig verlicht door de zon, door varige
schilder. P.H. 59, b. 69. Bij den Heer Joh. M. Giethoorn.
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243 Gezicht in deze kerk, door J.B. Tétar van Elven, P.H. 50, b. 36. J.F. Bangert,
1878.
244 Een dergelijk onderwerp, op den voorgrond eenige personen in de banken,
door J.J. Schenkel P.H. 37, b. 27. Bij den Heer A. Preijer.
245 Gezicht op de graftombe van admiraal Michiel Adriaanszn. de Ruyter in het
koor der Nieuwe Kerk, 1683, door Emmanuel de Witte, Rijks-Museum.
246 Een dergelijk onderwerp uit de vorige eeuw, P.H. 38, b. 30. Bij den Heer F.J.
Krijzer, Rotterdam.
247 De Amsterdamsche Burgerwees Jan Carel Josephus van Speyk (later de
bekende held der Schelde vóór Antwerpen, gesneuveld 5 Februari 1831) brengt een
bezoek aan bovengemelde praalgraf, door H. Breukelaar, D.H. 76, b. 62, J. de Vos
Jzn., 1883.
248 De Oude-Zijdes-Kapel, P.H. 40, b. 48. Veil. de Visser. Den Haag, Juli 1859.
‘Zeer oude schilderij, waarschijnlijk van het midden der 16e eeuw. Gebarsten en
beschadigd.’
Dit bedehuis, oudtijds de St. Olafskapel, is volgens sommige stedebeschrijvers de
oudste kerk van Amsterdam, volgens anderen is het gesticht in de 15e eeuw.
249 Deze kapel, omstreeks het midden der 17e eeuw, door Antonie Beerstraaten,
D.H. 88, b. 106. Bij Jonkheer Dr. J.P. Six.
250 Een dergelijk onderwerp, door C. Springer. P.H. 63, b. 48. Veil. Algem.
Verkooplokaal. Rott., Oct. 1881.
251 De Westerkerk, door J.C. Greive Jr. Intern. Tent. Parijs 1889.
De eerste steen van deze kerk is gelegd 9 Sept. 1620. Het gebouw werd voltooid
in 1631.
252 De zuidoostelijke deur der Westerkerk, 1822, door P.J. van Veen. Bij den
Heer P.L. Posthumus.
253 Gezicht op de Eilandskerk, door K. Karsen, D.H. 58, b. 40. Veil. Roos, Maart
1875. Deze kerk is als houten loots opgericht in 1660, van steen herbouwd in 1736.
254 De Gasthuiskerk van het Gasthuishof gezien, in het midden der vorige eeuw,
door C. Springer. D.H. 28, b. 37. Bij den Heer J.C. Smith, Londen.
Deze kerk is in het begin dezer eeuw voor openbare godsdienstoefening buiten
gebruik gesteld.
255 De Amstelkerk in haren vroegeren staat, omringd
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door hoog geboomte op het Amstelveld. P. Nederd. Hervormde Gemeente.
Afgebeeld op een wapenbord uit de vorige eeuw van kerkmeesteren dezer kerk.
De Amstelkerk is gebouwd in 1670.
256 De R.K. kerk ‘het Duifje’ aan de Prinsengracht, einde der 18e eeuw. P.H. 38,
b. 47. Bij den Heer J.F.M. Sterck.
Deze kerk gebouwd in 1796, is sedert geheel veranderd. Het is het eerste R.K.
kerkgebouw dat in Nederland na de hervorming aan den openbaren weg is opgericht.
257 De R.K. Mozes- en Aäronskerk aan de (gedempte) Houtgracht, door E.A.
Hilverdink, P, H. 42, b. 50. J. Braet, van Uberfelt, 1895.
258 Gezicht in deze kerk naar het Hoog-Altaar, door B.J. van Hove, D.H. 38, b.
30. Veil. de Visser. Den Haag, Sept. 1861.
259 De St. Catharinakerk aan den Singel bij den Heiligenweg van binnen, op het
oogenblik dat bisschop baron van Wijkerslooth, de pontificale H. Mis gedaan
hebbende, den laatsten zegen geeft, omstreeks het midden dezer eeuw D.H. 60, b.
54. Pastorie dezer Kerk.
260 De R.K. kerk ‘de Posthoorn’ van het Westerdok gezien, door J.C. Greive, Jr.
D.H. 71, b. 51. J.C. Greive Jr., 1891.
261 Gezicht op de Luthersche Nieuwe Kerk van de zijde van Droogbak en Singel,
door J.C. Greive Jr. D.H. 90, b. 68. Quarles van Ufford, 1885.
262 De Hersteld Evangelisch-Luthersche Kerk, door vorige schilder. D.H. 53, b.
40. Bij de Heeren C. Goupil en Co, den Haag.
263 De Portugeesche Israëlietsche Synagoge op de Muidergracht, omstreeks het
midden der vorige eeuw. Bij den Heer D. Henriques de Castro.
264 Deze synagoge van binnen, door J.J. Schenkel. P.H. 59, b. 49. Wed. A.
Goldberg-Keyser, 1886.
265 Gezicht in deze synagoge, tijdens den dienst, door J. Bosboom. P.H. 25. b.
18. S.B. Bos, 1888(1).

(1) Men leest in de Catalogus der Tentoonstelling Bosboom (met eene auto-biographie van den
schilder), Den Haag 1891, blz. 12: ‘Meermalen koos ik de Synagoge te Amsterdam en hier
(Den Haag) tot onderwerp voor schilderijen.’
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266 Een dergelijk onderwerp, door vorige meester. Bij wijlen den Heer Marius
Vlierboom, Brussel.
267 Een zelfde onderwerp, door vorige schilder, P.H. 19, b. 14. N.S. Raphaël,
1882.
268 Het Huiszitten-Weduwenhof van binnen, in de vorige eeuw. Burgerlijk
Armbestuur.
269 Het Aalmoezeniers-Weeshuis (later Gymnasium) aan den Singel, in de helft
der 17e eeuw, door C. Springer 1878. P.H. 49, b. 64. J. Steffelaer, 1879.
270 Gezicht op een der binnenplaatsen van dit gesticht, 1820, door J. Jelgerhuis
Rzn. Bestedelingenhuis.
271 Het Oudezijcs-Huiszitten-Aalmoezeniershuis, door J. Hulswit. P.H. 29, b. 35.
G.J. Schouten, 1884.
272 Gezicht op den ingang van het oude Dolhuis aan den Kloveniersburgwal, in
de helft der 17e eeuw, door C. Springer. D.H. 48, b. 62. Bij den Heer H.J. de Marez
Oyens.
Thans is daar ter plaatse de kerk der Hersteld-Luthersche Gemeente.
273 Het Leprozenhuis, te zien van de groote binnenplaats, 1765, door L. Chalon.
D.H. 40, b. 50.
274 Het Leprozenhuis, te zien van de kleine binnenplaats, 1765, door vorige
meester. D.H. 40, b. 50.
275 Dit huis, gezien van de groote binnenplaats, 1821, door J. Jelgerhuis Rzn.
D.H. 51, b. 63.
Deze drie vroeger in het Leprozenhuis, thans in het Raadhuis.
Eene afbeelding van dit huis op eene ronde plaat van Delftsch aardewerk (18e
eeuw) bewaart het Koninkl. Oudh. Genootschap.
276 Gezicht op dit gesticht en de Hoogduitsche Synagoge, in de tweede helft der
vorige eeuw, door Isaak Ouwater. P.H. 38, b. 50. Veil. Roos, Nov. 1879.
277 Het Diakonie-Weeshuis der Nederd. Hervormden van den Zwanenburgwal
gezien, in de vorige eeuw. In het Huis.
278 Een dergelijk onderwerp, door E.A. Hilverdink. D.H. 40, b. 62. Veil. Roos,
Nov. 1879.
279 Gezicht in den hoofdgang van het Weeshuis, met uitzicht op de binnenplaats,
door H. van Hove. P.H. 52. b. 42.5. A.F. van Geertruyen Brussel 1872.
280 Het Corvershof, het Bestedelingenhuis en het Oude Mannen- en Vrouwenhuis
der Nederd. Hervormden, langs
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de Nieuwe Heerengracht gezien, 1875, door J.A. Rust. Bij den Heer P.L. Posthumus.
281 Een dergelijk onderwerp. Schets door of naar vorige schilder. D.H. 40, b. 58.
Veil. Schierbeek. Groningen 1880.
282 Het Corvershof, in de vorige eeuw. In het Hof.
283 Gezicht op het Corvershof, door J.C. Wijlacker. D.H. 150, b. 82.
284 Dit hof van de binnenplaats gezien, door vorige schilder. Pendant van vorig.
Beiden bij den Heer K.J. Wijlacker, Rotterdam.
285 Het Oude Mannen- en Vrouwenhuis der Nederd. Hervormden, in de vorige
eeuw. In het Huis.
286 Het Begijnhof, gezien van de westzijde naar de kerk der Presbyterianen, 1754,
door Jan ten Compe. P.H. 46, b. 57. Bij de Heeren Fred. Muller en Co.
De kapel der Begijnen werd in 1607 door de Engelsch- Hervormde Gemeente in
gebruik genomen.
287 Het R.K. Maagdenhuis aan het Spui, vóór de verbouwing van 1785. Fraaie
schets op paneel door C. Springer. H. 22, b. 36. Veil. Jos. Dirickx. Antw., Mei 1867.
288 Dit huis, kort na de herbouwing in 1785. P.H. 41, b. 51. Bij den Heer J.F.M.
Sterck.
289 Het R.K. Huis van Barmhartigheid, in de vorige eeuw. Schets op doek door
C. Springer. H. 30, b. 35. Veil. Jos. Dirickx. Antw. Mei 1867.
290 Gezicht uit de eetzaal in het Luthersche Wees-Oude Mannen- en Vrouwenhuis,
op de Regentenkamer, 1820, door J. Jelgerhuis Rzn. In het Gesticht(1).
(Vervolgt.)

(1) Zie verder 678-705.
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Een wijsgeer op de locomotief.
Uit de gedenkschriften van een spoorweg-beambte door Alfred Birk.
(Slot.)
THANS naderde de locomotief den tunnel, die met een scherpe kromming de rotsen
doorboorde. Muhr waagde zich niet in zijne diepte. De tunnelmuren veroorloofden
den blik niet ver voor zich uit te zien, en de daverende echos van het gesnuif en gerol
der locomotief tusschen de naakte rotssteenen waarlangs zij heenliep, verhinderden
het gedruisch der naderende wagens te vernemen. - Hij zou dus de vluchtelingen
eerst hebben kunnen bemerken wanneer het te laat was. Hij hield daarom de
locomotief staande, op slechts enkele meters afstands van den tunnel-ingang, legde
den stuurhevel om, opdat zij terstond van koers zouden kunnen veranderen, en boog
zich uitvorschend en scherp toeluisterend over de ijzeren verschansing van zijn
wachtpost heen. Eensklaps sprong hij snel achteruit, en terwijl de machinist met
krachtige, vaste hand de remmen van den tender losmaakte, ontsloot hij den engen
weg tot de cylinders van den stoom, en in het volgende oogenblik snelde de locomotief
het steile pad, dat zij zoo pas had bestegen, weder af.
Uit de duisternis van den tunnel kwamen thans
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met schellen gloed de roode lichten der losgeraakte wagens te voorschijn. Met angstige
blikken zagen de beide moedige mannen ze naderen. Bij alle heiligen! Zij komen al
dichter, steeds dichter bij; zij snellen voort als een stormwind, die zich fluitend, door
de lange, smalle grot een weg naar het dal zou banen.
In 's hemelsnaam, dan maar alle stoom in de cylinders! Wat spoedt de locomotief
zich ijzingwekkend snel naar omlaag! Als thans de tender brak! Als de machine eens
van de rails afgleed! Indien het hem eens niet gelukte de wagens tegen te houden,
als locomotief en wagens te zamen tegen den achtergelaten trein aanbotsten!
Maar wat is dat? Zou men niet zeggen dat de afstand tusschen wagens en locomotief
grooter werd? De onverschrokken man haast zich nu den dollen spoed te verminderen,
totdat de vaart der locomotief slechts weinig minder, maar toch geringer dan die der
wagens is. Langzaam vermindert ook de afstand tusschen het stoomros en de
vluchtelingen; maar afnemen doet hij onophoudelijk en de wagens naderen al meer
en meer. De hand van Muhr siddert op den stuurhevel, zijn hart schijnt van ontroering
stil te staan, zijne oogen staren op de roode lichten voor hem uit en zien hen al grooter
en grooter, en vuriger en verblindender van glans worden; nog slechts op eenige
meters, thans op eenige passen afstands flikkeren zij..... daar volgt een gekraak... een
ruk! Nu wendt Muhr den stuurhevel der locomotief om, zij staat stil.... en met hem
de losgerukte wagens: de vluchtelingen zijn gevangen!
De inspecteur, de hoofdconducteur en de stoker
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hadden de naar boven stoomende locomotief wanhopig nagestaard.
‘Een heldhaftige kerel!’ mompelde de inspecteur hoofdschuddend. De schrik had
zijn bloed geheel in beweging gebracht.
‘Maar hoe... ik begrijp het niet..... zal hij het wagen, die heer!’ stamelde de
baanwachter rillend: ‘Ze te gemoet stoomen is niet mogelijk!’
‘God beware hem daarvoor!’ riep de dikke hoofdconducteur ontsteld: ‘Dan zouden
locomotief en wagens allen verbrijzeld worden.’
‘Hij moet trachten zoo dicht mogelijk in hunne nabijheid te komen,’ verklaarde
de jonge stoker, die zich als man van het vak tot eene opheldering geroepen voelde:
‘Daarna moet hij terugstoomen, met flinke vaart, slechts wat langzamer dan de
wagens, en het zoo berekenen en aanleggen dat zij van lieverlede dichter bij komen
en om zoo te zeggen ten slotte op de locomotief aanloopen. Het is een ongeloofelijk
waagstuk, en dat thans in de duisternis. God sta hem bij!’
‘Heidaar, hoofdconducteur!’ riep de inspecteur: ‘Draag zorg dat wij van achteren
goed beschut zijn; laat ook de remmen vast aanschroeven; de wachter moet een
remschoen aanleggen, en help hem met de steenen en balken daarginds om het
wachtershuisje heen een flinke barricade over de rails heen te slaan. Daardoor wordt
de snelheid van de vaart ten minste wat gebroken, en men kan niet zeggen wat ons
nog te wachten staat! Een goed veldheer denkt ook aan de slechtste kansen!’
In de wagens werd het bitter koud, want de stoom der locomotief doorstroomde
niet langer hunne ijzeren aderen. De reizigers begonnen te morren en
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ontevreden te worden. De portierraampjes werden geopend; men riep de conducteurs
en overstelpte hen met vragen, die natuurlijk ontwijkend werden beantwoord; uit de
met studenten en soldaten gevulde waggons weerklonken allerlei misplaatste grappen;
tot zelfs de bakvischjes verloren haar geduld, maar haar neusjes verdwenen rasch
weder achter de vensterruiten, die kletterend naar omhoog werden gehaald, nog voor
dat er een antwoord op haar vragen had kunnen volgen. Het was zoo ontzettend koud
daarbuiten. De pelzen, sjaals en mantels, de mutsen en kappen, likeur en wijn, alles
werd te voorschijn gehaald om de passagiers weder te verwarmen, en groote en kleine
voeten stampten en trippelden van ongeduld op den houten vloer der wagens.
Ten slotte verloor zelfs de inspecteur zijn in den dienst verworven, oud geworden
en beproefd geduld. Uit den hoek van den goederenwagen te voorschijn tredend,
waar hij zich, in zijn pelsjas gewikkeld, teruggetrokken had, trad hij langzaam op de
deur toe. De hoofdconducteur was daarvoor blijven staan.
‘Mij dunkt,’ zeide laatstgenoemde op ernstigen toon, ‘dat alles goed moet zijn
afgeloopen. maar wie weet hoeveel wagens er naar omlaag gekomen zijn. De
locomotief kan onmogelijk zoowel onzen trein als die wagens naar omhoog krijgen,
en misschien brengt Muhr hen het eerst weg.’
‘Daarginds... daar gaan zij! Hourrah!’
Aller blikken wendden zich naar den rotswand, waarheen de stoker wees, en waar
men een groote vuurkolom langzaam tegen de hoogte zag opklimmen.
‘Dat zijn zij!’ bevestigde de inspecteur.
‘Hij fluit... hij zendt ons een signaal!’ en de stoker wreef zich vergenoegd in de
handen.
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‘Ik wist het wel; de tijd duurde mij veel te lang!’ sprak de hoofdconducteur vol
zelfbewustzijn, en nam een heilsteug uit de flesch, welke de trouwhartige inspecteur
tot circuleeren had afgestaan - een zonderlinge circulaire!
Thans bestond er ook geen reden meer den passagiers, wier ongeduld zich op
steeds luidruchtiger wijze lucht gaf, de ware oorzaak over dit onverklaarbaar lange
oponthoud te verbergen. Pijlsnel vloog het bericht van waggon tot waggon, en eenigen
tijd lang vergat men door de hevige ontsteltenis over het onheil dat allen bedreigd
had en bewondering voor de moedige daad die het had afgeweerd, de steeds
toenemende, door alle kleederen heendringende, grimmige koude.
Aan het station, op het hoogste punt der berglijn, was men onbeschrijfelijk verrast
en nog meer verheugd, toen zich plotseling van de zijde van het dal een gillend
seingefluit deed hooren, en enkele minuten later voorzichtig en langzaam de vijf
zwaar beladen vluchtelingen in veilige haven teruggebracht werden.
Men had hier vreeselijke oogenblikken doorleefd. Ieder wist dat het geen enkelen
baanwachter gelukken kon, met behulp van de geringe hem ten dienste staande
hulpmiddelen, de zware wagens in hun wilde vlucht te stuiten; men wist dat de
personentrein zich onderweg bevond en had zich de gevolgen der onvermijdelijke
botsing reeds in de afgrijselijkste kleuren afgebeeld. Daarenboven was men tot
volslagen werkeloosheid veroordeeld, en van minuut tot minuut namen de angst, de
ontroering en wanhoop toe. Reeds geloofde men dat het niet anders kon of er had
eene
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ramp plaats gegrepen, toen op eens dat onverwacht gefluit zich hooren deed.
De station-chef ijlde op de locomotief toe,
‘Wat nu, mijnheer Muhr, gij hier?’
‘Goeden avond, mijnheer! Wees zoo goed onmiddellijk de locomotief terug te
zenden. Zijt gij nog in staat haar te besturen, Wellert?.... Ja? Goed dan. Ik zal een
stokersleerling laten halen en dan zoo gauw mogelijk voortgemaakt. Die arme reizigers
en mijnheer de inspecteur moeten in dien tusschentijd bijna in ijsklompen herschapen
zijn.’
Slechts enkele minuten later stoomde de locomotief weder bergafwaarts naar den
verlaten posttrein toe.
Muhr daarentegen haastte zich in de schaduw van het stationsgebouw te verdwijnen,
en het kleine, door de velden heenkronkelende pad op te zoeken, dat hem voeren
moest tot zijn huis. Hij verkoos niet ondervraagd te worden of den lieden te vertellen
wat hij had gedaan. Zijn eenig verlangen was zich naar zijn bejaard moedertje heen
te spoeden.
Deze zat in haar leuningsstoel gedoken en bad.
‘Het is thans Kerstnacht,’ aldus werd zij door haar zoon begroet: ‘en wij moeten
eens ter dege vroolijk zijn, moeder; ik heb iets voor u meêgebracht uit het Zuiden,
en wij zullen voor eenmaal eens gezellig en lang babbelen en van ganscher harte
lachen!’
Zij keek vol verbazing naar haar zoon op, en in haar matte oogen zag men de
weerkaatsing zijner zoo zelden voorkomende opgeruimdheid. Ja, hij was door en
door vroolijk; hij schertste, en vertelde grappen en lachte, en het duurde niet lang of
het oude moedertje lachte zoo hartelijk met hem mede, als slechts in langvervlogen
tijden het geval was geweest, en toen hij haar ten slotte ook verraden had wat hij had
ver-
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richt en wat hem in deze opgewonden stemming bracht, strompelde de oude vrouw
naar de plek heen waar hij zat, kuste hem op mond en voorhoofd, en stootte daarbij
met de bevende hand het volle wijnglas om - en lachte en weende dat er geen eind
aan kwam. Het was een overgelukkige Kerstnacht.
Den volgenden morgen begaf Muhr zich evenals alle dagen, reeds vroegtijdig, nog
voor dat de zon over de sneeuwkruinen der bergen was opgegaan, naar zijn kantoor
naast de van roetlucht gevulde werkplaats; hij had gedurende den afgeloopen nacht
weinig of zoo goed als niet geslapen; daarentegen had hij het tot daartoe te vergeefs
gezochte antwoord gevonden op de vraag, die hem sedert zoolang bezig gehouden
had. Hij haalde thans het diklijvige boekdeel, met het beschreven titelblad en de vele
leêge bladen uit de lade zijner schrijftafel te voorschijn, en wierp het in het vroolijk
brandende vuur van den kleinen ijzeren haard.
De moedige daad, welke hij volbracht had, diende hem tot geluk. Hij is thans
bureau-chef bij de machinendirectie in de hoofdstad. Hoe ernstig en veelomvattend
zijn ambtsbezigheden als zoodanig ook mogen zijn, heeft hij nu toch vrijen tijd en
gelegenheid genoeg tot het voleindigen van het belangrijke werk, door hem in zijn
eenzame woning op de bergen begonnen; maar de Phylosophie van plicht bleef
ongeschreven; hij denkt er zelfs niet meer aan zich daarmede te kwellen; sedert dien
éénen Kerstnacht hield hij voor goed op het gevoel van plicht na te pluizen of te
willen doorgronden.
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Donna Ersilia Caetani-Lovatelli
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Eene ‘geëmancipeerde’ vrouw, (Met portret)
door A.-C. Croiset van der Kop.
DE emancipatie der vrouw is het avondlied der 19de eeuw en heeft veel kans, het
ochtendlied der 20ste eeuw te worden. Ik heb er niet tegen, en ik kan het niet keeren;
maar het gebeurt mij, dat ik den rechten toon der ware vrijwording niet hoor onder
al 't geruisch van de valsche en schrille klanken der luidruchtige schijn-emancipatie.
De hooge vrouw, van wie in deze bladzijden een en ander wordt medegedeeld(1),
is echter een voorbeeld van de ware emancipatie; de emancipatie, die vrijmaakt en
verheft boven leed en onvoldaanheid met het leven.
Donna Ersilia Caetani-Lovatelli stamt uit het oude Romeinsche geslacht, dat
tweemalen aan de wereld een’ paus heeft geschonken, en dat met de Colonna's en
de Orsini's tot de aanzienlijkste van Italië behoort. Zij is de dochter van Michel-Angelo
Caetani, den hertog van Sermoneta, die, toen generaal Cadorna in September 1870
Rome bezette, op diens verzoek het voorzitterschap van het stadsbestuur aanvaardde,
en in deze hoedanigheid aan Victor Emanuël het plebiscit overreikte, dat Rome met
Italië vereenigde. Toen hij echter zag, dat,

(1) Gegevens voor deze studie ontleen ik aau Kraus’ ‘Essays’, eersten bundel.
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zooals hij het uitdrukte, de Piemonteezen nog grootere dwaasheden begingen dan
de Pauselijken, trok hij zich uit het politieke leven terug en wijdde zich opnieuw aan
zijne studiën over Dante's ‘Divina Commedia’, met welk onvergankelijk dichtwerk
hij vertrouwd was als weinigen, zooals menige verhandeling van zijne hand getuigt.
En even bewonderenswaardig als zijne kennis van Dante, was zijne bekendheid met
de gedenkteekenen van Rome's verleden, de oude bouwwerken in en om de heilige
stad. In Emilio Sarti, den bekenden philoloog en archaeoloog, had hij een’
voortreffelijken leermeester, en hij kende zijn geliefd Rome als van buiten, gelijk
geheel Rome den ouden, blinden hertog kende. Met de grootste geleerden van Italië's
hoofdstad stond hij in vriendschappelijke betrekking en de voornaamste archaeologen
waren welkome gasten in zijn paleis.
In die omgeving groeide Donna Ersilia op, en al vroeg was zij ten volle vertrouwd
met de Latijnsche en Grieksche taal en letterkunde en goed georiënteerd op het gebied
der oudheidkunde. Toch legde zij zich op wetenschappelijke studie eerst toe, toen
zij reeds vrouw en moeder was. Op haar zeventiende jaar huwde zij met Graaf
Lovatelli en kort na de geboorte van haar’ oudsten zoon begon zij langzaamaan de
archaeologie als studievak te beoefenen. Haar huwelijk was hoogst gelukkig en zij
dacht er niet aan, ooit iets te zullen schrijven of in druk te geven. Maar nadat door
den vroegen dood van den beminden echtgenoot haar geluk wreed verwoest was
geworden, zocht en vond zij troost en verzachting van hare smart in de haar lief
geworden studie Voor hare zonen en beide dochters bleef zij ondertusschen de
zorgzame moeder en opvoedster, die hare plichten nauwgezet vervult. Maar naast
dit alles vindt zij gelegenheid om hare bezittingen voortreffelijk te beheeren.
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Door eene toevallige omstandigheid kwam zij tot schrijven; het was in 1878, bij
gelegenheid, dat het grafschrift van den wagenmenner Crescens werd ontdekt.
Achtereenvolgens verscheen sinds dien van hare hand eene reeks van archaeologische
verhandelingen, die haar 't lidmaatschap deden verwerven van de onder Quintino
Sella's voorzitterschap nieuw georganiseerde Koninklijke Academie van
Wetenschappen (Academia de’ Lincei). Met belangstelling volgt zij de Vrijdagsche
vergaderingen van het Duitsche archaeologische instituut en woont de maandelijksche
zittingen bij van de door De Rossi en Bruzza gestichte vereeniging van vrienden der
christelijke oudheid. Maar vóór alles is Donna Ersilia's huis het middelpunt geworden
der geheele archaeologische wereld, niet van Rome alleen, maar van Europa. Aan
het leêge, tijdroovende verkeer met de genot- en tijdverdrijf najagende groote wereld
heeft de begaafde vrouw zich geheel onttrokken, en haar salon is de plaats van
samenkomst geworden van allen, voor wie uit het oogpunt van kunst en wetenschap
Rome de eeuwige stad blijft. Theodoor Mommsen en Gregorovius waren er te allen
tijde welkome en gevierde gasten; De Rossi, de oude huisvriend van Hertog
Michel-Angelo, beroemd door zijne studiën over de Romeinsche catacomben, bleef
er komen tot zijn’ dood in 1894 toe. Leblant en Geffroy, die elkander vervingen als
directeur van de Fransche Ecole d’archéologie te Rome, werden er vaak en gaarne
gezien. Als vriend en vereerder der gastvrouw verschijnt er, zoo dikwijls hij in Rome
vertoeft, Kraus, de priester-archaeoloog en professor in de theologie te Freiburg. Aan
den gezelligen baard der schoone, koninklijke vrouw en in haar verkwikkelijk intérieur
gaan de gesprekken over de diepzinnigste onderwerpen; nu eens geldt het de
verklaring van een’ ouden
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tekst, dan de interpretatie van eene antieke sarcophaag; en Donna Ersilia doet in
kennis dezer dingen voor hare geleerde gasten niet onder. Hare studiën verschijnen
grootendeels in de verhandelingen der Academie van Wetenschappen; verder in het
bulletin der stedelijke archaeologische commissie te Rome en der ‘Nuova Antologia’;
in 1889, werden de meeste in een bundel vereenigd(1). Deze opent met het
bovengenoemde opstel over de inscriptie op Crescens’ graf. De andere studiën loopen
over eene urn met voorstellingen van de Eleusinische mysteriën; een oud mozaïek
met de afbeelding van een tooneel uit de circusspelen; een op den Esquilinischen
heuvel gevonden bas-relief met de bruiloft van Paris en Helena; den voet van eene
zuil met de afbeelding van den Nijl; een marmeren jongenskopje van een’ als
wagenmenner dienstdoenden knaap; eene votieftafel met Minerva, die het
Gorgonenhoofd draagt; nog een mozaïek met de wagenmenners van het circus; een
in 1878 op de Campo Verano gevonden marmeren beeldje, dat een’ naakten jongen
voorstelt, die met noten speelt; een glas uit het archaeologische museum te Florence
met een tooneel, betreffende den Dionysischen eeredienst; het speelgoed van de
kinderen uit de antieke wereld; en ten slotte de bekoorlijke voorstelling van Amor
en Psyche, die onder allerlei vorm telkens terugkeert en waarin het tijdperk der
Antoniussen bij voorkeur de gedachte aan de onsterfelijkheid en aan eene hereeniging
na den dood afbeeldde, evenals in de schaking van Proserpina en dergelijke
versieringen in beeldhouwwerk van sarcophagen. De voorstelling van Amor en
Psyche werd, ontdaan van alle polytheïstische bijgedachten, in den zuiveren grond-

(1) Anlichi Monumenti ilustrati, Romi, 1889.
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vorm der idee eene enkele maal toegelaten in de oudchristelijke kunst en keert ten
slotte terug in de nieuwe kunst, bij Raphaël en Canova; ‘in ieder opzicht en van
welken kant ook bekeken,’ zegt Donna Ersilia, ‘is zij eene der edelste en teederste
scheppingen van den menschelijken geest; een onderwerp, waarin de theorie der
liefde, zooals Plato die verstond, is samengevat; van die liefde, welke in de ziel de
herinnering wekt aan de ongeschapen schoonheid, haar adelt en terugvoert tot den
hemel, vanwaar zij afkomstig is.
‘Nooit,’ getuigt Kraus in zijne Essays, ‘is deze schoone mythe der oudheid schooner
en aantrekkelijker behandeld dan in de studie van Donna Ersilia,’ die, ook
afzonderlijk, herhaalde malen gedrukt is(1).
Reeds in 1882 waren twee andere deeltjes verschenen met opstellen van de
onvermoeide archaeologe, waarvan het eene het bij de ouden gebruikelijke rozenfeest
behandelt, dat door de middeleeuwen heen en tot in onzen tijd bij de christelijke
volken in eere bleef; en verder onder den titel ‘Tramonto Romano’ de weemoedige
beschouwing geeft, die zich in den wonderschoonen tuin der Villa Mattei aan de
schrijfster als opdringt, wanneer haar blik over de door de avondzon vergulde ruïnen
van den Coelius glijdt en de wegstervende dag haar herinnert aan het steeds
terugkeerende sterven en herleven van wat van deze aarde is.
Weemoed is de grondtoon van Donna Ersilia's bestaan geworden, nadat velen haar
ontvielen, eerst haar echtgenoot, later zoo menige goede vriend. En zoo kunnen we
ons voorstellen, dat zij zich gaarne verdiept in de gedachte, het lijden en de
gewaarwordingen, die het gemoed des menschen folterden of

(1) Amor e Psiche, Roma, 1883.
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verkwikten bij de overpeinzing der verschrikkingen van den dood en den weemoed
van het scheiden. Een groot deel van haar' arbeid was er aan gewijd, om deze als
samen te lezen van de steenen gedenkteekenen, die de mensch door alle tijden heen
zijnen dooden heeft opgericht. Zoo ontstond Donna Ersilia's omvangrijkste werk
‘Thanatos’, eene archaeologie van den dood, waarvan geleerde vakgenooten getuigen,
dat zij het met klimmende bewondering lazen en herlazen. Want niet alleen blijkt
uit ‘Thanatos’ de groote belezenheid der schrijfster op het gebied der oude en nieuwe
letterkunde, maar het fraaie boekske doet ons tevens zien hoe volkomen de auteur
vertrouwd is met het beste, dat over den dood en de doodsgedachten ooit geschreven
is, en hoe diep en met hoeveel zaakkennis zij is doorgedrongen in de beteekenis der
kunstwerken, welke dit onderwerp in tallooze verscheidenheid behandelen. Het slot
van hare beschouwing is eene herhaling van Socrates' wijze woord, om ‘goedsmoeds
te zijn met het oog op den dood; daar immers dát geen kwaad voor ons kan zijn, wat
de natuurwet der goden, die over 't welzijn der menschen waken, voor ons bestwil
heeft ingesteld.’ - In ‘Thanatos’ heeft Donna Ersilia's edele geest zich een waardig
gedenkteeken gesticht; maar haar arbeid is daarmede niet geëindigd. Onverpoosd
gaat zij voort, zooals hare telkens opnieuw verschijnende studiën(1) getuigen, op den
moeilijken, door zoo weinige vrouwen nog betreden weg, waarlangs voor haar
bloemen bloeiden vol zoeten troost.

(1) Miscellanea archeologica, Roma, 1891. Nuova Miscellanea, Roma, 1894. Römische Essays,
Leipzig 1891.
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Oude Zangwijzen,
medegedeeld door H. Roes.
Onder de R.K. geestelijke liederboekjes der 17e eeuw, waarin middeleeuwsche teksten
of melodieën voorkomen, mogen wij wel een eereplaats geven aan de ‘Geestelycke
harmonie met het Geestelyck Lustfhoofken.’ - Om nader te vermelden redenen,
wensch ik de oudste mij bekende (ofschoon niet eerste) druk in dit tijdschrift nader
te bespreken.
Ter Gymnasial Bibliothek te Emmerik, vroeger eigendom der Eerw. Paters
Jezuïeten, bevindt zich een boekje zonder pagineering bevattende:
1o Catechismus in korte vragen en antwoorden ghestelt door Petrum Canisium.
Emmerich bij Samuel Arentsz in den Latijnschen Bybel Anno 1633.
2o Geestelycke Harmonie, van veelderley ende wtghelesene soo oude als nieuwe
Catholycke Kerkelycke Lofsangen, Leysenen ende Liedekens, op die principaelste
Feesten en getyden des Jaers, die men in 't Vorstendom Cleve bij den Catechismus
singht. Nu met groote neersticheit verbetert ende vermeerdert door eenen catholycken
Priester.... Men vintse te coop als boven.
3o Een Gheestelyck Lust-hoofken, Met schoone lieffelycke geestelycke Ghesangen
beplant. door eene Chatholycken Pastoor. Tot Geestelycke blytschap der sielen ende
vermydinge aller oneerlicke, lichtveerdige Werelts gesangen. Men vindse als boven.
1632. Zou mijn vermoeden lichtvaardig zijn, als ik meen dat een pater der Societeit van
Jesus veel tot het samenstellen van deze twee verzamelingen heeft medegewerkt?
Een latere druk der Geestelycke Harmonie bevat o.a. ook het lied van Dirk van de
Pol S.J.: ‘Wie kan leven zonder beven.’
Meerdere liederen uit bovengenoemde twee bundeltjes zijn uit het Duitsch vertaald
of bieden ons een plat of nederduitsche lezing. Het is dan ook niet te verwonderen
dat vele melodieën ook worden aangetroffen in Das Katholische Kirchenlied van Dr
BAUMKER.
Het bevreemt mij eeniger mate dat Fr. Eppink bij het zamenstellen van zijn kostelijk
Gulden Wierookvat voornamelijk de melodieën putte uit de Messis copiosa,
(Amsterdam 1761). Meerdere aandacht toch verdiende mijn inziens een boekje ander
halve eeuw, vroeger in de Nederlanden uitgegeven en meer algemeen verspreid.
Waarom, zou men kunnen vragen, teksten en melodieën laten sluimeren als de
overheerlijke:
Als ick bij mijnen schapen wacht.
{Ave Maria gratia plena,
{So groeten die engelen die Jonckfrouw Maria.
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Christus is opgestanden.
Een kindeken is ons geboren.
Gheloovet sijt ghy Jesus Christ.
Het stondt een moeder reyne.
{Het moet nu klingen overal.
{Resonet in laudibus.
{Groot en heerlijk is Godes naam.
{Magnum nomen Domini.
{Lofweerdig ist en soet aerdich,
{Beata immaculata,
Laet ons dat kindeken wiegen.
{Met eenen soeten schal,
{In dulci Jubilo.
O wonder groot uit Vaders schoot.
Christ spreekt tot des Menschen ziel.
Heer Jesu Christ Godes soon. enz.
Na deze aanmerking keer ik tot de bespreking van het Emmeriksche exemplaar der
Geestelycke Harmonie enz. terug.
Het merkwaardigste van dit unicum is, dat sommige MELODIEËN in de Gheestelycke
Harmonie en zeer vele in het Gheestelyck Lusthoofken met duidelijk leesbare hand
zijn bijgeschreven.
Daar vele geestelijke liederen op wereldlijke wijzen gezongen werden, meen ik
ook de belangstellenden in oude wereldlijke melodieën van dienst te wezen, naast
de beginsel-regels der geestelijke teksten de wijsopgave te vermelden waarvan de
melodie is bijgeschreven.
In de Geestelycke Harmonie:
1. Ave der maechden Kroone
2. Al die in Sijon sijt
3. Den lustelicke Mey Christus playsant.
4. Gegroet syt ghy o offerhandt reyn.
5. Het stondt een moeder reyne.
6. Hemelsche coninghinne.
7. Nae soo veel vermaechelychheden.
8. Van liefde comt groot lyden.
9. Wij loven U klein ende groot.
10. Wilt tot ons nederdalen.
11. Aenhoort gij Maeghden reene.
12. Wilt ontspringen lofsanck singhe.

De volgende melodieën worden in het Lusthoofken gevonden:
1. Almachtigh heere Jesu goet.
Geeft mij te drinken nae mijnen dorst.
2. Wil heer gebenedyden.
Het viel een hemels douwe.
3. Laet ons al loven, prysen ende dancken.
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Wees gegroet Maget Maria verheven.
4. Laet ons den Heere dankbaar zijn.
Een ruyter en een meysken jonck.
5. Ons vader godt geprezen.
Ik heb de groene straten.
6. Naer een droevigh gheclagh.
Om een die ick bemin leef ick in rouwe.
7. Laet ons met herten reyne.
8. o Jesu soet.
Edel kersouw.
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9. Wie hangt dan hier.
De mey de mey koel is de mey.
10. Verheucht ghy droeve vrouwen.
11. Naer den opganck der sonnen klaer.
12. Comt nu blijlyck te gaere.
O schoonste personagie.
13. Christus is ons verrezen.
Des avonts in de maneschyn.
14. Het viel een hemels douwe.
15. O Schepper fier.
16. Comt schepper fier.
17. Comt schepper heylich geest.
Venus du ende dein kindt.
18. O Sacrament.
Schoon diamant.
19. O Maria fonteyne.
Ick segh het syn mijn liefs bruyn ooghen.
20. Gegroet so moet ghy sijn.
Cupido triomphant.
21. Maria moeder Jesu Christ.
Dies solemnia.
22. Helpt ons o schepper.
Jerusalem du liebe Stadt.
23. Ontfermt U Heer.
33 Psalm. Ulenbergy.
24. O Heer wilt ons ontfermen.
Het viel een hemels douwe.
25. Een zee vol sterke baren.
Een seraphynse tonge.
26. Hoe hebt gij Heer.
Wie hast du Herre.
27. Eylaes ick mag beclagen.
Eylaes ick mach beweenen.
28. O Heer, aansiet toch Zy oneer.
O geest die ons bemint.
29. Wacht u ghij catholycken wel.
Jerusalem gy schoone stad
30. O Jesu goet.
Lief eerbaer aenhoort.
31. Mijn hert is op een lief gesedt.
Het voer een schipken over den Ryn.
32. Wat strydt de werelt doch.
Fortuyn hélas pourquoy.
33. O Eewigheyt o eeuwigheyt.
Och light ghy nu en slaept,
34. Wilt U met mij bekeeren.
Ick claegh U Venus dieren.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

35. Ick mach wel clagen Heer.
Het was een jongher helt.
36. Toen ick des werelts weeld hantierden.
Met recht mach ick my wel beclagen.
37. Wilder dan wild.
38. Mijn ziel, o schoone creature.
Nerea de schoonste van u geburen.
39. Een engel werd gezonden.
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Ik heb de groene straten.
Goede Godt ick moet U clagen.
Schoon jonckvrou ick moet U clagen.
Wat sal ick gaen beginnen.
Al lyd ick druck en swaer gequel.
Te mey als alle vogelen singhen.
Stelt noyt uyt u gedachten.
Uyt mijnes herten gronde.
Ach hoe den schoonste.
Die schoonste die my marteliseert.
O Heer ryck en vol genade.
Comt nu schone velt godinne.
Myn heer myn Godt mijn herte.
Jonckvrou ick U vragen laet.
Hoe ligh ick hier in dees elende.
Hy is my onbekent.

Met deze aanwijzing kan ik mijn aankondiging besluiten. Rector Akens te Emmerich
zal elken wetenschappelijken onderzoeker gaarne inzage en hulp verleenen.
Hem mijnen besten dank voor de vriendelijke ontvangst ten zijnen huize.
Alfen (Geld.) October 1897.
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Boekenkennis.
Jan-Frans Van de Velde, de Eximius van Beveren (1743-1823), door
Theodoor de Decker, vrederechter des kantons Temsche. Sint-Niklaas,
1897, in-8o, van 296 blz.
Vast verdient Jan-Frans Van de Velde eene eerste plaats in de rij der mannen die de
Hoogeschool van Leuven, in de tweede helft der 18e eeuw, tot luister verstrekten.
Geen enkel der overige hoogleeraren uit die dagen heeft de Alma Mater met meer
wetenschap, met meer ijver, met meer liefde gediend. In de woelige dagen van het
beheer van Joseph II, zoowel als tijdens het Fransch schrikbewind, was hij de man
die een waakzaam oog op alles hield en hielp redden wat er, te midden dier
schipbreuk, te redden bleef. Overigens was hij een deftig, lief en aantrekkelijk priester,
die aller harten won door zijne beleefdheid, zijne dienstvaardigheid en zijne
ongeveinsde vriendschap.
De heer vrederechter Theodoor de Decker heeft, in een afzonderlijk boekdeel, de
verdiensten van den Leuvenschen hoogleeraar op eene meesterlijke wijze
aanschouwelijk gemaakt.
Geschreven naar aanleiding van Van de Veldes eigenhandig levensbericht en van
's mans familiepapieren, bevat het werk allerbelangrijkste bijzonderheden, niet alleen
over den geleerde, maar tevens over de mannen waarmede hij in aanraking is geweest.
Van de Velde, een Wazenaar, ontsproot uit den burgerstand. Hij was de zoon van
een winkelier uit Beveren, alwaar hij op 5 April 1743 geboren werd. Hij deed zijne
humaniora te Herenthals en te Geel. Na de wijsbegeerte te Leuven, in de Paedagogie
het Verken, te hebben gestudeerd, werd hij, in 1764, leerling in de H. Godgeleerdheid
in het Groot College, anders gezegd van den Heiligen Geest, alwaar hij zeven jaren
werkzaam was. De man bekwam den graad van doctor in de H. Godgeleerdheid, den
8 Augusti 1775, en werd voorzitter van het Klein College. Vervolgens werd hij
voorzitter van het Hollandsch College en daarna van het Groot College, hoogleeraar
van de Heilige Schriftuur, kanunnik van Sint-Pieter en lid van den raad der
doctoren-regenten. Ten jare 1778 bekleedde hij de hooge waardigheid van Rector
magnificus.
Van de Velde werd bibliothecaris der hoogeschool den 2 Februari 1772. In deze
betrekking bewees hij ongemeene diensten. De boeken hartstochtelijk beminnende,
verhoogde hij onze bibliotheek met meer dan 12,000 deelen. Met aandacht en liefde
tevens waakte hij over onze letterschatten. De meeste boeken van het oude fonds
onzer bibliotheek dragen aanteekeningen van zijne hand. Zeer belangrijk zijn de
aanteekeningen die hij schreef op het exemplaar der Bibliotheca Belgica van Foppens.
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Den 18n Juni 1784 had Van de Velde de verdediging der Theses voorgezeten van
een zijner leerlingen, C.-J. Legrand, uit Brugge. Het onderwerp liep over de leer der
katholieke Kerk nopens de beletsels tot het huwelijk: De impedimentis matrimonii.
In deze Theses had het staatsbestuur van Joseph II stelsels gevonden tegenstrijdig
met zijne politieke zienswijze. Dadelijk werd Van de Velde dan ook vervallen
verklaard van al zijne bedieningen bij de hoogeschool en doctor de Maziere, een
Josephist, in zijne plaats benoemd. Die afstelling was het werk van eenen handlanger
van het staatsbestuur, hoogleeraar Marant, kanunnik der hoofdkerk. De Leuvensche
bevolking, die Van de Velde hartelijk lief had, geraakte met de zaak bekend en toonde
zich zeer verbitterd tegen Marant.
Eenen dag, na de heraanstelling van Van de Velde, hadden vele inwoners zich
voor den ingang van het koor van Sint Pieter samengeschaard, om te zien of de
valschaard zich zou durven vertoonen. Hij kwam wezenlijk te voorschijn, met zijnen
pels om den hals, en nam plaats in het gestoelte. Ziende dat het volk hem met
verachting beschouwde, was hij zoo onbeschoft het met vlammende oogen te bestaren
en zijnen neus te wijzen. Het was een sprekend bewijs van de plompheid van Marant.
Deze episode werd mij, in mijne jeugd, verteld door eenen ooggetuige, M. Van
Gobbelschroy, destijds koraal van het kapittel van Sint Pieter.
Tijdens den opstand tegen Joseph II schreef hij zijne Recherches historiques sur
l' érection, constitution, droit et privilèges de l' Université de Louvain, 6 brieven in
den vorm van vlugschriften, samen 304 bladzijden in-8o. Deze brieven bevatten een
schat van wetenswaardige bijzonderheden, waartoe elkeen zijnen toevlucht zal moeten
nemen, die met de geschiedenis der Alma Mater verlangt bekend te worden. Zijne
Observations critiques et historiques, in 1816 verschenen, getuigen mede van zijne
grondige geleerdheid en uitgebreide wetenschap.
Bij de opheffing der hoogeschool, in 1797, verloor Van de Velde al zijne
betrekkingen. Met gevaar van zijn leven - hij was verwezen om naar Cayenne vervoerd
te worden - verliet hij de academiestad. Tijdelijk verbleef hij in Bergen op-Zoom,
bij eenen broeder, C.-J. Verstraete, geneesheer. Aldaar bevond hij zich den 6n Juli
1794. Vervolgens ondernam hij eene reis, in de studie afleiding zoekende voor zijne
tegenheden. In 1801 keerde hij naar Belgie terug. Daarna werd hij de raadsman van
den prins de Broglie, bisschop van Gent, waarmede hij de kerkvergadering, te Parijs
in 1811 gehouden, bijwoonde. Met dezen kerkvoogd werd hij gevangen gezet te
Vincennes, bij Parijs, en in ballingschap gezonden naar Rethel, in Champagne.
Nauwelijks was Napoleon naar het eiland Elbe overgebracht of Van de Velde
snelde naar het hem zoo teergeliefde Leuven, om, met zijne collega's Van Audenrade,
Van Billoen, Nelis, Liebaert, Weber, De Bruyn, Van Gobbelschroy en Buesen,
middelen te beramen ter herstelling der hoogeschool. Gedurende drie volle jaren was
hij met de liefde eens erkentelijken zoons werkzaam, om dit doel te bereiken. Niets
had hij daartoe verwaarloosd. Zijn ontwerp werd jammerlijk verijdeld door de wet
op het hooger onderwijs van 1816, welke aan de Zuidelijke provinciën drie
hoogescholen schonk(1).

(1) Ons werk Louvain dans le passé et dans le présent, fol. 602.
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Daarna bracht de geleerde en waardige man zijne dagen over in zijne geboorteplaats
Beveren, met te arbeiden aan Synopsis monumentorum enz. en met het verzamelen
van handschriften en belangrijke boeken. Zijne bibliotheek werd eene der voornaamste
verzamelingen des tijds. Volgens zijne eigene verklaring had zij hem rond de 25,000
gulden gekost.
‘Die groote man,’ zegt P. vander Moeren, ‘leefde daar (in Beveren) een verborgen
leven en toonde, tot in de geringste zaken toe, eene verhevene deugd en eenen
werkzamen zieleniever. Zijnen tijd verdeelde hij tusschen het gebed en de studie...
Zijne gewone wandeling was naar de kapelle van O.L. Vrouw van Gaverland, eene
bedevaart op twintig minuten afstand van het dorp Beveren. Eenige dagen vóór zijne
dood, toen te Beveren, onder het arm volk, eene zeer geweldige en besmettelijke
ziekte heerschte, ging die bijna tachtigjarige grijsaard van huis tot huis, van hut tot
hut bezoeken al wie er van aangeraakt was; hij gaf hun troost en hulp... Geen kind
kwam hij te gemoet, bijzonderlijk geen arm kind, zonder het bij de hand te nemen,
het te ondervragen naar zijne gebeden en christelijke leering, en altijd was eene milde
aalmoes de belooning...’(1)
Jan-Frans Van de Velde overleed te Beveren, den 9n Januari 1823.
Bij de afschaffing der hoogeschool van Leuven redde Van de Velde, ondersteund
door zijnen vriend den procurator Lambrecht Bax, niet alleen de portretten der
voorzitters van het Groot College, het zilverwerk der kapel, den zilveren beker van
van Loon(2), maar tevens de zeer kostelijke archieven der Alma Mater, welke hij in
tijds had doen inpakken en naar Holland en vervolgens naar Duitschland had
gezonden. Zonder zijne zorgen waren die stukken wellicht vernield geworden.
Hierdoor bewees hij aan het land eenen onvergeldbaren dienst.
's Mans bibliotheek, zoo rijk aan handschriften en gedrukte boeken, werd in 1833,
te Gent, openbaar verkocht.
De man die door zijne geleerdheid het vaderland verheerlijkte, die door zijn
deugdzaam leven zijne medeburgers tot voorbeeld was, die door zijne weldadigheid
elke ellende te gemoet kwam, was bij het tegenwoordîg geslacht nagenoeg vergeten.
Met zijne gedachtenis te doen herleven heeft de heer De Decker eene vaderlandsche
taak vervuld. Zijn boek, dat mag aanzien worden als eene belangrijke bijdrage voor
de geschiedenis der Leuvensche Hoogeschool, zal - wij hopen het - met belangstelling
en vrucht gelezen worden door al wie het zal onder het oog krijgen.
Leuven, November 1897.
EDW. VAN EVEN.

Woerl's Reisebücher. - Leo Woerl, Würzburg en Leipzig.
Nu de vacantietijd weer aankomt, zal het onzen lezers aangenaam zijn een goedkoopen
gids te leeren kennen, waarin de plaats beschreven is, waar b.v. de professor nieuwe
kracht gaat scheppen om zijne scholieren ‘de grieksche wortelen’ in te pompen en
de scholier nieuwen moed, om ‘het Quousque tandem Catilina’ weer te herhalen.
In den verloftijd denkt de gymnasiast liever aan niets anders dan aan
(1) Pater VANDER MOEREN, De jonge Levieten van het Seminarie van Gent.
(2) Zie Dietsche Warande, 1898, blz. 49.
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het tandem, vooral indien er deze verzen à la Klapphorn op toegepast kunnen worden:
‘Zwei Knaben auf dem Tandem,
die freuten bass sich an dem
Gefährt und gaben sich ein Kuss.
Der eine hiess Antonius,
der andre, der hiess Grethchen.
Es war er eben - ein Mädchen.’

De heer Woerl heeft een gids voor meer dan 600 steden, badplaatsen en
‘Sommerfrischen’ van geheel Europa uitgegeven en wel in 't fransch, duitsch of
engelsch, tot den goedkoopen prijs van 60 centiemen tot 1,25 fr. Om slechts eenige
voorbeelden aan te halen: Aken, Baden-Baden, Oostende, Blankenberghe, Heyst,
Davos, Ems, Interlaken, Wiesbaden, Wörishofen, etc. kosten slechts 60 centiemen,
= fl. 0.30, Scheveningen, Norderney, Riviera, Meran, Helgoland etc. fr. 1.25 = fl.
0.60.
De boekjes zijn met kaarten en plannen voorzien, sierlijk gedrukt, goed en
verstaanbaar geschreven en zoo volledig mogelijk.
De catalogus wordt franco verzonden.
ST.

St Thomas van Aquino door Dr H.J.A.M. Schaepman, Ch. Peeters, Leuven,
1898.
Drie voorlezingen in Maart II., voor de studenten der Hoogeschool, te Leuven
gehouden. De Engel der school wordt beurtelings voorgesteld als
staathuishoudkundige, wijsgeer en godgeleerde, dichter. Schittert de laatste voordracht
door gloed en begeestering, is zij, naar aanleiding van het onderwerp, echt
Schaepmanachtig, - ik zou liever zeggen Vondeliaansch, de eerste is toch, mijns
erachtens, de diepst gedachte en stevigst uitgewerkte. Zij mag eene belangrijke
bijdrage heeten tot de geschiedenis van het middeleeuwsche maatschappelijke
huishouden. Dit vak moet in den smaak vallen van den beroemden Nederlandschen
staatsman.
Onlangs gaf de hooggewaardeerde schrijver de derde reeks van Menschen en
Boeken bij Van Rossum, Utrecht, 1898, in sierlijken band, in het licht. Het boekdeel
bevat de volgende opstellen: Post tenebras lux. De Piusfeesten te Rome. Zelfbedrog
of IJdelheid? Rome. Uit de gevangenis van het Vatikaan.
C.C.

Wonderland. Vertellingen van M.E. Belpaire en Hilda Ram. Vierde reeks.
Schoon boekdeel. Gent, A. Siffer, 1898. 156 bladz. in-12. Prijs fr. 1.50.
In de eerste aflevering van 1898 der D.W. was er spraak van de Herfstrozen van M.E.
Belpaire. Naar den aard van het tijdschrift waarin de boekbeoordeeling voorkwam,
had ik vooral op eene studie over Christen Ideaal gewezen, en die als merkweerdig
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opgegeven. Ik zou misschien welgedaan hebben mijn leed uit te drukken over de
wijze waarop de bundel samengesteld werd. Hoeveel liever had ik Christen Ideaal,
met de verzen die er op volgen, afzonderlijk zien uitgeven! De stukken die van voren
in het boek staan, hoe bevallig ook, hoorden beter in Wonderland thuis. Nu, de
schrijfsters van Wonderland zijn niet in verkort van verhalen: eene vierde reeks is
verschenen. Binnen en builen even keurig gedrukt als de voorgaande, wint dit vierde
boekdeel het in afwisseling en verscheidenheid in de vertellingen, zij wezen dan
oorspronkelijk of vertaald uit Noorder- of Zuidertalen. Overigens, ik heb tegen zulke
vertalingen geen bezwaar: zij leeren aan jonge en soms geringe lezers, in dezer eigene
taal, al iets of wat van vreemde schrijvers en letteren kennen; hetgeen lofweerdig is,
voor zooveel die vreemde letteren onschadelijk zijn. Naast
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de oorspronkelijke bijdragen der schrijfsters en bedoelde vertalingen, is er. in het
boek plaats ingeruimd voor vertellingen van jongere Vlaamsche schrijvers, o.a. van
den heer De Graeve, schrijver van Uit Bosch en Beemd, van Pieter Danco en van
August Cuppens, wiens bijdrage tusschen de schoonste en gemoedelijkste van het
boek mag gerekend worden. Kiesch van inhoud en keurig van vorm, dient Wonderland
vooral als lectuur voor kinderen aanbevolen; het past wel in bibliotheken en als
prijsboek voor volksscholen in stad en dorp.
C.C.

't Vaandel met het roode kruis. - Tafereelen uit den Boerenkrijg, door
Huibrecht Haenen. Hasselt, St.-Quintinus-drukkerij, 1898. 91 blz.
Dit is waarlijk een klein heldendicht, waarvan de dorpelingen Frans en Klara, Hendrik
de smid, Klara's broeder, en Karel ‘uit het witte paard’, Jan de bakker, de
vaandeldrager, de hoofdpersonen uitmaken.
Wij beleven Frans en Klara's bruidsdagen en huwelijk, wat gestoord wordt door
den inval der Franschen. Klara wil Frans ten strijde volgen. Wij zien hen deelnemen
aan meerdere gevechten, den vaandeldrager sterven, het vaandel gered en eindelijk
voor Klara verborgen worden, tot ook Frans en zij zelve door de kogels der vijanden
worden getroffen.
Het gedicht is vol leven en gevoel, in vloeiende taal met gezonde verbeelding
geschreven. Enkele wat platte uitdrukkingen hadden kunnen vermeden worden. Dat
de geest van het gedicht zedig is en het gevoel des dichters, vertrouwen op God,
behoeven wij niet te zeggen. Het zij den vriendelijken lezer hartelijk aanbevolen.
R.

Geschichte der deutschen Litteratur von den ältesten Zeiten bis sur
Gegenwart, von Prof. Dr Friedrich Vogt und Prof. Dr Max Koch. Leipzig
und Wien, Bibliographisches Institut. 1897. X en 760 blz. kl. folio.
Dit kostelijke werk is uitgegeven met meer dan 125 afbeeldingen in den tekst, 25
platen in kleurdruk, koper en houtsneden, benevens voorbeelden van oude drukkunst
en 32 fac-simile's. Het is tot heden het rijkste versierde werk van dien aard.
Onder de afbeeldingen bevinden zich b.v. een aantal portretten van groote schrijvers
in verschillende tijdperken van hun leven: oudere portretten van Walther von der
Vogelweide uit de 14o eeuw, Meister Johannes Hadloub, Oswald von Wolkenstern,
Hans Sachs, afbeeldingen uit het Roelandslied, van den zangstrijd op de Wartburg,
portretten uit alle latere tijden, enz. enz.
Naar deze korte opsomming alleen kan men reeds oordeelen welk een schat van
zaken men hier vóór zich heeft, waaruit niet alleen de geschiedenis der letteren in
afbeeldingen, maar die der kunstgeschiedenis in 't algemeen, die der kleederdrachten,
der schrijf- en boekdrukkunst te leeren is; vooral wanneer men bedenkt, dat alle
kleur- en andere drukken op 't zorgzaamst zijn uitgevoerd.
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De tekst is tevens met talent bewerkt, zoowel wat de algemeenheden betreft als
de uitleggingen welke bij alle afbeeldingen worden gegeven, gericht aan een door
en door beschaafd en kunstzinnig publiek, welke met de duitsche letteren vertrouwd,
op behagelijke en zinrijke wijze die kennis tot een schitterend kunstbeeld wil
volmaken. Want de keus der platen heeft eene niet minder historische waarde dan
de tekst.
Zoo hebben de uitgevers, om slechts iets te noemen, bij de geschiedenis van
Reineke Fuchs niet Kaulbachs zwierige maar minder sprekende verlichting van dit
onderwerp, doch wel de 15e eeuwsche houtsneden en kleurdruk gebezigd.
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Al stemmen wij ook niet altoos in de schatting veler schrijvers met de opstellen
overeen, b.v. met die van Martin Luther, toch is de keus der dichters en dichteressen
met oordeel gedaan en goed getroffen. Zelfs toonkunstenaars vinden hier eene plaats;
nevens Weber en Wagner wordt zelfs de pas beroemde geworden Humperdinck niet
vergeten.
Zoo schittert van alle zijden onpartijdigheid en volledigheid. Op dezen grond
zouden wij ook wel voor meerdere ongenoemde schrijvers, welke van niet minder
grooten invloed op het volk waren, eene plaats hebben ingeruimd willen zien, zoo
bijvoorbeeld voor Alban Stolz, den treffelijken volksschrijver, voor Emilie Ringseis,
de diepzinnige christin, voor den begaafden Baumstark enz. Hoewel wij van den
anderen kant erkennen, dat onder de Zuid-Duitschers de dialect-dichters niet
ondankbaar zijn bejegend.
Behalve hetgeen wij reeds over de uitvoering zegden, voegen wij er nog bij, dat
de correctie meesterlijk, druk en papier ongemeen prachtig verzorgd zijn. Het werk
verdient deswege eene warme aanbeveling.
A.T.

De H. Nikolaas in het Folklore, door Dr Jos. Schrijnen, leeraar aan het
bisschoppelijk kollege te Roermond, enz. Roermond, J.J. Romen en Zonen.
1898, 45 bl.
Ondanks de uitvoerige studie van Dr Schnell, die den schrijver niet onbekend bleef,
en de kleinere van Verwijs, en anderen, vinden wij in dit boekje een aantal nieuwe
bijzonderheden over het onderwerp.
De schrijver verdeelt zijn werk in vijf hoofdstukken: 1. Het vruchtbaarheidstijdstip;
2. Schoorsteen en Schoen. 3. De Schimmelrijder. 4. Vormveranderingen. 5. Bel en
Roede.
Het algemeene doel van de studie is aan te wijzen welke overleveringen omtrent
St-Nicolaas van heidenschen oorsprong zijn; waardoor wij een nieuw voorbeeld
vinden van legenden die deels aan christelijke overleveringen deels aan heidensche
zijn ontleend, en aldus aan de waarheid een stapje nader worden gebracht. ‘Eene
menigte feiten’ zegt de schrijver, staven dezen gang der overlevering.
De eer der Kerk zal toch evenzeer gehandhaafd blijven, ook al mochten knecht
en paard den Heiligen Nikolaas definitief worden ontzegd. Nikolaas' grootheid blijft
ongerept.

Zeitrechnung des deutschen Mîttelalters und der Neuzeit, von Dr H.
Grotefend. Hannover, Hahn, 1898. Deel II, Afd. 2 Ordenskalender.
Heiligenverzeichniss. Nachträge zum Glossar.
In het jaar 1894 schreven wij eene beoordeeling over Grotefend's Zeitrechnung des
deutschen Mittelalters und der Neuzeit, Deel I en II, afd. I, en wij spraken toen de
hoop uit, dat wij weldra in het bezit mochten gesteld worden van de laatste afdeeling.
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Na eenige jaren wachten is dan eindelijk aan onzen wensch voldaan. Een flink
boekdeel, VI en 210 blz. Lex-8o, maakt het degelijk werk over de tijdrekenkunde
volledig.
Wij bevinden evenwel tot onzen grooten spijt, dat de schrijver, om redenen, wier
gegrondheid wij ten volle beamen, zich niet geheel en al gehouden heeft aan de
beloften, door hem in de voorrede der vroeger verschenen deelen afgelegd. Zoo is
de afdruk der kalendaria van de overige bisdommen, alsmede de ‘Anhang von Tafeln
(namentlich Regententafeln)’ achterwege gebleven. Wij hopen evenwel, dat het den
schrijver moge vergund zijn, zulks later in een afzonderlijk werk uit te geven.
Wij geven thans in 't kort den inhoud van dit laatste deel. Het bevat 1o, van blz.
1-52, de kalendaria van 16 verschillende kloosterorden. Evenals aan de kalendaria
der bisdommen, is ook aan deze zeer groote
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zorg besteed. Telkens is één kalendarium als grondslag aangenomen, terwijl een
aantal andere ermee vergeleken worden. Afwijking, zij het ook de geringste, wordt
nauwkeurig en duidelijk aangegeven.
Het bevat 2o, van blz. 53-186, eene alphabetische naamlijst der heiligen met den
dag, waarop zij in de verschillende plaatsten gevierd werden. Deze lijst, die van het
grootste gewicht is voor de herleiding der middeleeuwsche datums, moet den schrijver
veel moeite gekost hebben. Buiten de verschillende kalendaria van bisdommen en
kloosters heeft hij ook nog een dertiental voorname chronologische, hagiographische
en liturgische werken geraadpleegd. Wij halen o.a. aan l'Art de vérifier les dates,
Acta Sanctorum Bollandiana, Quellen zur Geschichte des Missale Romanum von
Ebner enz. Te vergeefs is al die moeite zeker niet geweest, want voor zooverre wij
de lijst nagegaan hebben, blijkt zij zeer juist en oordeelkundig samengesteld te zijn.
In het voorbijgaan zij evenwel aangestipt, dat blz. 184, kol. 2, de heilige Wiro
opgegeven wordt als ep. Ruramonden (Ruremondae = bisschop van Roermond,
hetgeen zeker eene vergissing is, daar 't bisdom Roermond eerst verscheidene eeuwen
na Wiro's dood is opgericht. Ruramonden dient dus hier weg te vallen.
Ten slotte bevat dit deel 3o, van blz. 187-210, een groot aantal aanvullingen en
verbeteringen van het glossarium, dat zich in het eerste deel bevindt. Wij hebben
met genoegen gezien, dat de schrijver gebruik heeft kunnen maken van eenige
gegevens, die wij hem bij de bespreking van de twee eerste deelen in 1894 verstrekt
hadden. Wat ons bij het naslaan van het glossarium vooral getroffen heeft, is het
groote aantal Engelsche, Fransche en Skandinavische uitdrukkingen, waarmee het
verrijkt is. Het kan niet anders, of de bruikbaarheid ervan zal er door winnen. Als
wij eene opmerking mogen maken, dan is het deze: het woordje junet, zie bl. 200,
kol. 1, kan ook wel eens de beteekenis hebben van Juli. Kanunnik Reusens geeft ons
een voorbeeld in de Analectes pour servir à l'hist. ecclés. de la Belgique, tome XXIV
(1893), p. 132, dat door Fréd. Godefroy in zijn Dictionnaire de l'anc. langue française
ontleend is aan Th. de Kent, Geste d'Alis., etc; het luidt als volgt: De jun et de junet
(= van Juni tot Juli).
In zijn ‘Vorwort’ richt Grotefend opnieuw tot allen het dringend verzoek van hem
‘Nachträge und Berichtigungen zuzustellen.’ Daaruit blijkt o.m. dat hij getracht heeft
en nog altijd tracht zijne Zeitrechnung zooveel mogelijk te doen beantwoorden aan
de hooge eischen, die men met recht aan zulk een boek kan stellen. Onze bescheiden
meening is, dat hij in zijn streven gelukkig geslaagd is. Voor zooverre wij het werk
geraadpleegd hebben, heeft het zich als eenen gemakkelijken en veiligen leiddraad
doen kennen en wij houden het dan ook ervoor, dat het geroepen is om den
geschiedvorschers in het algemeen en den archivarissen in 't bizonder vele en
uitstekende diensten te bewijzen.
Rolduc
W. GOOSSENS.

Recherches sur maître Pierre van der Heyden dit Pierre de Thimo de
Gierle, avocat pensionnaire de la ville de Bruxelles, chanoine et trésorier
de Sainte-Gudule, 1393-1474, et sur les de Thimo de la Campine et de
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Louvain d'après des documents inédits du XIVe et du XVe siècle, par J.-F.
Kieckens, S.J. Anvers, de Backer, 1896, 8o. (Uit de ‘Annales de l' Académie
d' Archéologie de Belgique’)
Petrus de Thimo was ons bij name bekend wegens zijn merkwaardig handschrift
over Brabants geschiedenis, dat tot dusverre voor het grootste gedeelte nog
onuitgegeven, in het stadsarchief te Brussel bewaard wordt.
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Van zijn leven en zijne persoonlijkheid wist men heel weinig, totdat de ijverige
stadsarchivaris Wauters ons daaromtrent verschillende belangrijke bizonderheden
mededeelde. Dewijl niet alle bronnen geraadpleegd waren, bleef menig punt
onopgehelderd en daarom besloot de geleerde Jezuïet J.F. Kieckens de taak op zich
te nemen, van ons omtrent Pieter de Thimo zoo nauwkeurig en zoo volledig mogelijk
te onderrichten. De vrucht van zijnen arbeid is vervat in bovengenoemd werk: een
flink boekdeel van 226 blz. druks, verdeeld in 15 hoofdstukken met 4 aanhangsels
en een twintigtal bijlagen van meest onuitgegeven stukken.
De schrijver is met zeer veel zorg te werk gegaan en hij heeft geene moeite ontzien
om zijne naspeuringen zoo ver mogelijk uit te strekken, ten einde zijn oordeel op
vasten en zekeren grondslag te grondvesten. Daarom zijn door hem geraadpleegd:
het algemeen Rijksarchief, de heraldische bibliotheek van het Ministerie van
Buitenlandsche Zaken, het archief van Sinte Goedele, alle te Brussel; verder het
gemeente- en het kerkarchief van Gierle, de geboorteplaats van Petrus, alsmede het
kerkarchief van Sinte Waldetrudis te Herenthals. Het behoeft ons dan ook geenszins
te verwonderen, dat uit Kieckens’ onderzoek blijkt, dat Wauters, niettegenstaande
zijnen goeden wil, vaak onrechtvaardig in zijne beoordeeling over Petrus de Thimo
geweest is.
Dank zij deze voortreffelijke studie zijn wij thans genoegzaam op de hoogte van
Petrus’ leven en werken. Hij aanschouwde het eerste levenslicht in het Kempisch
dorp Gierle (9 1/2 kilom. Z.W. van Turnhout), waarschijnlijk den 6n Augustus, van
het jaar 1393. Zijne ouders waren Nicolaas van der Heyden en Aleida de Proost. De
gegevens ontbreken over Petrus’ eerste jeugd en opvoeding. Heel waarschijnlijk had
hij eerst aan de beroemde Hoogeschool van Parijs gestudeerd, alvorens aan de
Universiteit van Keulen zijne studiën in de rechten voor te zetten, welke hij er in
1418 voltooide. Met de titels van ‘magister, baccalaureus in legibus en licentiatus in
decretis’ keerde hij naar zijne geboorteplaats terug en vestigde zich na een kort
verblijf aldaar, in de hoofdstad van het hertogdom Brabant, Brussel, om er de
rechtskundige practijk uit te oefenen. Weldra trok hij de aandacht van den
Brusselschen magistraat en toen men een rechtsgeleerde noodig had, om de vroede
vaderen voor te lichten in de behandeling der gemeentezaken en om voor de stad in
de gedingen op te treden, besloot men in 1424 de Thimo tot ‘pensionarius advocatus’
van de stad Brussel aan te stellen. Dat was eene zeer eervolle betrekking voor hem
en het blijkt, dat hij zich daarin op bizondere wijze onderscheiden heeft. Het
eigenaardige in Petrus’ leven is, dat hij eenige jaren daarna in den geestelijken stand
getreden is. In het jaar 1427 was hij reeds clericus en in datzelfde jaar werd hij tot
kanunnik gekozen der kerk van S. Petrus te Anderlecht. Meer dan 25 jaren later
besloot hij eerst de groote orders te ontvangen: in 1454 werd hij subdiaken gewijd
en tot kanunnik gekozen der collegiale kerk van S. Goedele te Brussel, welke keuze
eerst in 't volgend jaar werd goedgekeurd, waarna hij op ruim 60jarigen leeftijd het
H. Priesterschap ontving. Petrus bleef nog altijd zijne betrekking van pensionnarius
bekleeden, doch in het jaar 1465, toen hij den ouderdom van 72 jaren bereikt had,
kreeg hij eenen helper. Niettegenstaande dezen hoogen ouderdom werd hij nog in
hetzelfde jaar tot ‘thesaurarius’ van Sinte Goedele door het kapittel gekozen en nam
hij de werkzaamheden van dit nieuwe ambt met de grootste zorgvuldigheid waar.
Toen eene ongesteldheid hem zijn naderend einde aankondigde, maakte hij 28
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November 1473 zijn testament (zie bijl. XIV, blz. 204-216), 't welk hij 14 December
daaropvolgend en 25 Februari 1474 nog met eenige beschikkingen aanvulde (zie
bijl. XV, blz. 216-218). Hij stierf 26 Februari 1474 en werd
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begraven onder het gewelf der archieven van Sinte Goedele, alwaar reeds sedert
geruimen tijd zijn graf verdwenen is.
Wat de lezing van deze studie vooral aantrekkelijk voor ons gemaakt heeft, is, dat
de schrijver voortdurend rekening houdt met de toenmaals bestaande toestanden, die
door hem op eene bevattelijke wijze geschilderd worden, en dat hij in verband met
zijn onderwerp de voornaamste gebeurtenissen op geestelijk en wereldlijk gebied
bespreekt. Zoodoende kunnen wij ons tevens een juist beeld vormen van de omgeving,
waarin Petrus de Thimo geleefd en gewerkt heeft.
Onder de aanhangsels heelt vooral het tweede onze aandacht getrokken. Daarin
wijdt de schrijver eene bespreking aan het groot historisch en diplomatisch werk,
dat Petrus de Thimo eenige maanden voor zijn dood aan de stad Brussel vermaakte
als ‘Quatuor libros per ipsum testatorem compositos, historias diversas, privilegia
et statuta Brabancie et eiusdem oppidi continentes.’ Het is aan dit werk, dat, zooals
boven gezegd is, nog altijd te Brussel bewaard wordt, dat Petrus zijne vermaardheid
te danken heeft. Uit den inhoud van dit uitgebreid handschrift in 3 deelen folio, welke
ons hier aan de hand van den heer Wauters medegedeeld wordt, blijkt duidelijk welke
groote dienst aan de studie van Brabants historie zou bewezen worden, als men tot
de volledige uitgave van dit kostbaar handschrift overging. Wij hopen, dat zulks in
een niet te ver verwijderd tijdstip moge gebeuren; doch wij verwachten dan ook, dat
die uitgave zal beantwoorden aan de eischen van eene gezonde historische kritiek.
Onder de bijlagen en bescheiden hebben wij op een paar plaatsen een minder juiste
herleiding van den datum aangetroffen. Zoo kan bl. 185-186 duodecimo kalendas
Marcij niet 17 Februari zijn, maar moet hier 19 Febr. zijn. Blz. 190 zijn wij van
meening, dat 1447 moet behouden blijven, daar men volgens den te Herenthals
gevolgden jaarstijl in het jaar 1448 reeds einde Maart begonnen was met 1448 te
schrijven. Overigens is aan den afdruk der onuitgegeven stukken veel zorg besteed;
hetzelfde kan men zeggen van het geheele werk; drukfouten zijn zeldzaam.
Wij kunnen ten slotte niet anders, dan allen, die belang stellen in de geschiedenis
van Brabant en van Brussel, de lezing van de studie van Pater Kieckens warm
aanbevelen; wij zijn ervan overtuigd, dat zij ze niet onvoldaan ter zijde zullen leggen.
R.
W.G.

H. Taine, par Amédée De Margerie,. Paris, Poussielgue. III (Vervolg van
bl. 89, jaarg. 1898.)
De geschiedenis is het geliefkoosde vak van Taine. Behalve in de onderwerpen van
zuiver wijsgeerigen aard treedt hij overal op als geschiedschrijver. Maar in den
beginne had hij zich weinig en slechts in het voorbijgaan met de eigenlijke
geschiedenis bezig gehouden. Hij had zijne aandacht nog niet gevestigd op het
politieke en maatschappelijke leven van een volk in zijne ontwikkeling of geweldige
wijziging. Zijne Essais welke tot dit vak behooren zijn niet talrijk; ondanks hunne
groote verdiensten, kunnen zij niet onder de historische werken gerangschikt worden.
Men vergelijke zijn opstel over de Histoire de la rêvolution d’ Angleterre van Guizot,
over 1’Histoire de France van Michelet, over l’ Anabase et la retraite des dix mille,
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waar hij ons Xenephon voorstelt als een spiegel, die nauwkeurig de voorwerpen
terugkaatst zonder iets bij te voegen, af te nemen of te veranderen.
De geschiedenis zou nogtans het hoofdvak voor Taine worden en de laatste helft
van zijn leven in beslag nemen. Haar verdankt hij zijn naam en grooten roem. De
wijsgeeren kennen het boek: de l’ Intel-
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ligence: de geletterden zijn La Fontaine en de Littérature anglaise; de touristen de
Voyage aux Pyrénées; maar geheel Frankrijk kent les Origines de La France
contemporaine.
Dit meesterwerk, ongelukkig onvoltooid gebleven, gaf aanleiding tot een
hartstochtelijken strijd, en eene bijna algemeene verrassing. Van eenen kant jubelde
men over eene overwinning, van den anderen kant betreurde men een afval van
beginselen; van weerskanten stond men verbaasd dat een zoo warme voorstander
van omwenteling in de philosophie, zoo weinig omwentelingsgezindheid in de
geschiedenis toonde; dat hij zoo eerbiedig jegens het verleden van Frankrijk eene
heiligschennende hand aan de legenden der republiek sloeg, om de reuzen van de
Conventie tot onbeduidende dwergen terug te voeren.
Taine had voorzichtig in zijne voorrede verklaard: ‘Oude staatsinrichting,
omwenteling, nieuwe regeeringsvorm. Deze drie tijdvakken zal ik met de grootste
nauwgezetheid trachten te beschrijven. Ik verklaar hier openlijk dat ik niet anders
beoog; men zal den geschiedschrijver toelaten als naturalist te handelen; ik stond
voor mijn onderwerp als voor de gedaanteverwisseling van een insect. De
gebeurtenissen zijn overigens belangrijk genoeg, om op zich zelve beschouwd te
worden, en alle bijbedoelingen uit te sluiten.’
Men wilde de waarheid dezer verklaring niet inzien, en terwijl de spiritualisten
zich bij voorbaat verheugden over den terugkeer van den schrijver tot het christendom,
ging van de overzijde een hevig geschreeuw op over de volbrachte heiligschennis.
Aan beide zijden was men het spoor bijster. Het oordeel door Taine geveld over
de omwenteling en hare leiders berustte niet op eene wijziging in zijne denkbeelden
en beginselen, maar op eene buitengewoon geduldige en aandachtige studie der
feiten, op eene schrandere psychologie; hij had de juiste waarde of onwaarde begrepen
van grondwetten, in het leven geroepen ten gebruike van een denkbeeldig en
afgetrokken menschdom, van omwentelingen welke plotseling met het verleden vair
een volk breken, en door middel van decreten zijne zeden en wetten willen hervormen
en verbeteren.
Indien zijn billijk oordeel over den heilzamen invloed van het christendom op de
maatschappij voor zijne historische eerlijkheid pleit, het laat niet toe te besluiten dat
hij eenigzins aan de waarheid der christelijke leer geloof hecht. Immers de
voorgewende strijd tusschen het geloof en de wetenschap wordt herhaaldelijk als
onvermijdelijk door hem bevestigd. Daarbij komt dat hij het strengste determinisme
blijft aankleven en verdedigen. Hetzelfde beginsel dat hij in zijne psychologie leert,
in zijne letter- en kunstkritiek toepast, dient zonder de minste wijziging als leiddraad
in de geschiedenis.
Niet alleen leidt hij de algemeene gebeurtenissen als onvermijdelijke gevolgen uit
algemeene oorzaken af, maar het karakter en de daden van ieder persoon worden
met dezelfde strengheid ontleend en teruggevoerd eerstens tot den bouw en het
samenstel van zijne hersenen, en tweedens tot de talrijke omstandigheden wier invloed
hij onderging. Bijgevolg is in dit afgrijsselijk reuzendrama van de omwenteling waar
de mis- en heldendaden met elkander afwisselen, geen spoor van verantwoordelijkheid
te zoeken noch te vinden.
Ziedaar de ware grondslag en de verderfelijke geest van het werk, dat de
geschiedenis volstrekt onafhankelijk van alle zedelijkheid maakt, en haar als het
gevolg van den strijd tusschen blinde krachten voorstelt. Men begrijpt nu het zeggen
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behandelt.
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Wij kunnen deze beschouwing onmogelijk tot de onze maken, omdat de vrijheid van
den mensen in de geschiedenis der maatschappelijke ontwikkelingen eene hoofdrol
speelt. Want door de tusschenkomst van eene met vrijheid bedeelde oorzaak, erlangen
de feiten hunne ware beteekenis, en treedt hun verband in het vole daglicht. Worden
integendeel alle gebeurtenissen door eene ijzeren noodwendigheid beheerscht, dan
verliezen zij als onvermijdelijke gevolgen der natuurwetten alle belang in onze oogen.
Voor een Nederlander is het gewis een genoegen, ter staving van het ware diepere
begrip der geschiedenis, te kunnen wijzen op Bilderdijk, waar hij ter ‘Inleiding van
zijne lessen’ zegt: ‘Men moge de gebeurtenissen, de feiten als het geraamte der
geschiedenis aanmerken, waarvan de tijdrekening en landbeschrijving de ligamenten
en verbindselen zijn: het wezen zelf der geschiedenis is leven, beweging en kracht,
van zedelijke beginsels uitgaande, en door de eigenaardige drijfveer des menschdoms,
en de wijziging der aangenomen begrippen in haar vorm en gedaante bepaald. Zij is
derhalve eene wijsgeerige studie... inderdaad eene beoefenende mensch- en staat-,
eene algemeene en bijzondere zede- en rechtskunde: en wee hem die zonder in deze
heiligdommen der waarachtige kennis, en in de geschiedenis dezer wetenschappen
ingewijd, ja genoegzeam doorkneed te zijn, eene roekelooze hand naar de gouden
stift der waarheid, welke die der geschiedenis is, uitstrekt.’
De geschiedenis leert ons den weg kennen langs welke de hand der Voorzienigheid
het menschdom ondanks zijne vrijheid onfeilbaar tot zijne bestemming voert. Daarin
ligt juist het verhevene en grootsche der goddelijke leiding, dat zij de vrijheid ongerept
latend, haar als werktuig van hare oogmerken weet te gebruiken. Even als zij de
onbezielde wezens door dwingende natuurwetten regeert, beheerscht zij de wereld
der geesten door zedelijke wetten.
De mensch wikt, God beschikt, zegt de wijsheid der volkeren. Den mensch is het
vergund zijne vrijheid voor het goede of kwade te gebruiken, zijn levenswandel naar
verkiezing in te richten, maar hij kan zich niet aan de leidende hand der
Voorzienigheid onttrekken, en ondanks zich zelven werkt hij mede aan de uitvoering
van hare eeuwige raadsbesluiten.
De geschiedenis van den mensch vloeit voort uit de samenwerking van deze twee
hoofdoorzaken, en kan zonder beider invloed niet begrepen worden. Hetzelfde geldt
van de volkerengeschiedenis; zij is geroepen Gods plannen door de vrijheid der
volkeren te verwezenlijken, nader te verklaren en te beschrijven.
Vergeten wij niet, wat reeds de H. Augustinus bemerkt, dat de maatschappij als
maatschappij hier beneden haar laatste doel bereikt en daarom ophoudt te bestaan.
Hieruit volgt dat zij voor hare gemeenschappelijke misdaden reeds in dit leven moet
gekastijd, en voor hare goede daden beloond worden.
Voor den enkelen mensch bestaat een ander leven waar hij voor de vierschaar
Gods strenge rekenschap van zijn handel en wandel zal afleggen; de maatschappij
daarentegen bestaat als gemeenschap na dit leven niet meer, zij moet dus hier hare
rekening vereffenen, en of wel beloond, of wel gestraft worden.
Nu is het echter zonneklaar dat met het begrip der vrijheid, de begrippen van
rekenschap, verantwoording, belooning en straf innigst samenhangen, dat het
loochenen van de vrijheid alle verantwoording, straf en belooning vernietigt, wijl
niemand een boom wegens zijn goed of slecht gedrag beloont of kastijdt.
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Deze beschouwing verklaart het vreemd verschijnsel, dat Taine bij het verhaal der
gebeurtenissen, zijne philosophie vergetend en eenvoudig als mensch redeneerend,
de verhaalde misdaden der revolutie brandmerkt en veroordeelt als gevolgen van het
misbruik der vrijheid.
Inderdaad om de vrijheid te loochenen moet men de stem der natuur smoren, welke
op veelvuldige wijze haar bestaan verkondigt. Zij verklaart den oorsprong van de
algemeene overeenstemming der menschen, zelfs van hen, welke haar met woorden
ontkennen, maar door hunne levenswijze openlijk betuigen.
Wanneer de mensch op het punt staat eene goede daad te verrichten, kan hij naar
verkiezing zijne aandacht vestigen op de beweeggronden, die het zinnelijk vermogen
tegen de beslissing der rede inbrengt.
Wie een slechte daad wil bedrijven bemerkt en erkent dat er genoegzame redenen
bestaan, geschikt om ons van het kwaad af te schrikken, en ons tot het goede aan te
moedigen.
Omgekeerd wie het goede doet, voelt zich tot het kwade bekoord en aangetrokken
en vreest soms onder de bekoring te bezwijken.
Wij hebben bij onze handelingen eene dubbele overtuiging: vooreerst dat onze
beslissing door niets wordt opgedrongen, en tweedens dat wij zelven krachtens onze
vrijheid de beslissing nemen; met andere woorden wij zijn overtuigd dat de beslissing
in onze handen ligt, dat wij heer en meester van onze handelingen zijn.
Cicero noemt de geschiedenis den spiegel, den trouwen naklank der tijden, de
fakkel ter opsporing der waarheid.
Het past derhalve den geschiedschrijver uit de groote wereldgebeurtenissen, uit
de lotgevallen van staten en volken levenswijsheid en nuttige lessen voor de toekomst
te putten.
Geene gebeurtenis van aanbelang in de geschiedenis staat op zich zelve; zij is
veeleer slechts het gevolg van tal van verschillende, vaak diep verborgen liggende
krachten, van beginselen, die in korteren of langeren tijd ontstaan, tot rijpheid
gekomen en eindelijk vruchtdragend geworden zijn.
Wie nu de drijfveeren, de oorzaken, de eigenaardigheden van het werelddrama
oplettend onderzoekt, ontmoet noodzakelijk onder de werkende krachten de vrijheid
van den mensch, welke door woord en daad het goede bevorderend de maatschappij
op veilige paden leidt, of door het verspreiden van slechte beginselen tot den
ondergang voert. Dwaas moet het daarom heeten, de feilen der geschiedenis en hun
onderling verband uit het samenwerken der natuurwetten uitsluitend te willen
verklaren.
De algemeene beschouwingen over de revolutie zijn treffend en juist. Maar Taine
kan volgens zijne philosophie niet inzien, wat de graaf Jozef De Maistre met recht
bemerkt, dat het heerschend kenmerk en de hoofdfout der revolutie bestaat in haren
haat van allen godsdienst, in haren wilden hartstocht tegen God en de Kerk. Deze
blinde woede tegen alles wat met den godsdienst in verband staat kan alleen hare
uitspattingen en misdaden verklaren; zij heeft de noodige hervormingen belet, en
met geweld verbeteringen ingevoerd, welke zonder haar, zonder slag of stoot de
instellingen zouden erlangd hebben, eindelijk geeft zij de reden van de onmacht der
revolutie om in Frankrijk eene inrichting te stichten van welke de toekomst
genoegzaam gewaarborgd en verzekerd is.
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Men kent het ongunstig oordeel door Taine over Napoleon I geveld. Volgens zijne
methode tracht hij het karakter van dien krijgsheld te kenschetsen door de
beschouwing van zijn ras, van de plaats-
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en tijdsomstandigheden in welke hij leefde, van zijne heerschende eigenschap. De
slotsom van het onderzoek komt hierop neer, dat de geschiedenis Napoleon als een
monster van overdreven eigenliefde en zelfzucht wraakt.
Deze uitspraak is te algemeen. De zelfzucht, de ondeugd, welke op de
scherpzinnigste wijze zich onder de schoonste vormen vermomt, maakt ons wijs dat
wij onbaatzuchtig handelen, wanneer wij ons eigen belang en voordeel najagen, dat
wij uit louter naastenliefde handelen, terwijl wij slechts ons belang voor oogen
houden. Indien wij onze belangen dienen terwijl wij eene goede zaak voorstaan,
overtuigen wij ons zonder moeite, dat wij de zaak om zich zelve lief hebben. Dit kan
met eenigen schijn van waarheid bevestigd worden; omdat de de zaak niet alleen ons
als middel dient, maar ook als het ware een doel van ons zelven wordt. Daarom
meenen wij voor haar te doen wat wij eigenlijk voor ons doen.
Zoolang de twee belangen samengaan is de uitkomst heilzaam. Maar zoodra er
eens scheiding of tegenstelling ontstaat, komt het Ik onmiddelijk boven, neemt de
eerste plaats in, en onderwerpt alles aan zijne nukken; hoe verder de twee belangen
uit elkander gaan, des te meer overweldigend en overmeesterend wordt de zelfzucht,
zij zit op den troon, en haar moet alles opgeofferd worden.
Ziedaar de sleutel ter verklaring van Napoleon's gedrag. Gedurende de jaren van
het Consulaat ging het belang van zijne grootheid gepaard met de belangen van
Frankrijk, met zijne onafhankelijkheid en rechtmatigen invloed in Europa; met den
vrede op godsdienstig gebied, met de herstelling van zijn bestuur. Toen Napoleon
Oostenrijk te Marengo versloeg, met Engeland den vrede sloot, het concordaat
teekende, de wetten, financiën en het bestuur herstelde, werkte hij voor Frankrijk
zoowel als voor zich zelven en de keizerskroon, die hem in de verte toelachte. Tot
dusverre kon de zelfzucht zijn roem niet bevlekken.
Maar de overeenstemming hield geen stand. Weldra denkt hij alleen aan de
verheffing van zijn naam, aan zijne heerschzucht welke geene onafhankelijkheid
gedoogt, noch ontziet; het eigen belang bekomt de overhand boven het algemeen
belang.
Van dit oogenblik wordt de breuk ieder jaar breeder, de hoogmoed onhandelbaar,
de heerschzusht uitzinnig, de verdrukking loodzwaar. Oorlog volgt op oorlog,
vredestractaat op vredestractaat, maar niets kan de eigenliefde voldoen.
Het landsbelang vordert de grenzen niet verder uit te breiden, Frankrijk te laten
rusten en adem halen, zich met Engeland te verzoenen, van alle gewaagde
ondernemingen af te zien, niet te zamen Paus en Keizer te willen zijn.
Maar deze stem van het algemeen belang wordt niet gehoord, omdat zij offers
vergt van den hoogmoed en de heerschzucht. De oorlog met Spanje, met Rusland,
het gevangen nemen van Pius VII, de onbezonnen onderneming der 100 dagen,
ziedaar zoo vele voorbeelden van den strijd tusschen het algemeen en persoonlijk
belang, waarin het eigenbelang zegeviert, maar Napoleon en zijn land in het verderf
stort.
Wij hebben genoeg gezegd om te besluiten dat de roem aan den naam van Taine
verbonden van overdrijving niet vrij te pleiten is. Niemand zal zijne buitengewone
geestesgaven ontkennen, maar door eene valsche philosophie misleid, bleken zij
onvruchtbaar en zelfs schadelijk
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voor de kennis der waarheid. Zijn hoogmoed, die het heilzaam licht der openbaring
versmaadde, werd streng gestraft; hij verloor den rechten weg, strandde op de klippen
der dwaling, en werd onbekwaam de gestelde vragen wetenschappelijk op te lossen.
DR A. DUPONT.

Atlantis von Jacinto Verdaguer, deutsch von Clara Commer. Herder,
Freiburg im Breisgau. 1897.
Ieder die een weinig thuis is in de algemeene letterkunde, vooral in de dichters onzer
dagen kent Jacinto Verdaguer en zijn streven tot verheffing bijzonder der catalanische
dichtkunst en gewestspraak.
Zooals het menigmaal geschiedt heeft men de voortreffelijkheid van Verdaguers
verzen voor een gedeelte aan het gebruik der gewestspraak te danken, waarin zich
het hart des dichters zoo schilderachtig, zoo geheel weet uit te drukken.
Zijne gedichten zijn dan ook door hunne innigheid van uitdrukking zoowel als
door de ernst der gedachten aantrekkelijk en verheffend.
Verdaguer werd te Folgarolos in Catalanië geboren. Zijne eerste jongelingsjaren
bracht hij als dierenhoeder door. Steeds in betrekking met de natuur, leerde hij deze
van nabij kennen en nog zeer jong waren in hem gevoelens van hoogere opvatting
ontstaan. Zijn Atlantida was een zijner eerste werken; men kon reeds toen voorzien
dat de jonge dichter alle moeilijkheden trotste en zoo zijn arbeid het zoover heeft
gebracht dat hij in de epische dichtkunst door sommige letterkundigen naast Homerus
wordt geplaatst, dan kan men zich genoeg zijnen onverpoosden ijver voor oogen
stellen. Men kan hier voldoende over oordeelen wanneer men de lijst zijner werken
overweegt, welke zich op korte tusschenruimte opvolgden.
Behalve de liefelijkheid zijner taal blijft er zooveel te genieten over, dat het eene
uitmuntende gedachte was van de duitsche dichteres Clara Commer zijn werk in een
algemeene taal over te brengen, en van den uitgever Herder deze in een recht
behagelijk kleed te steken. Vertaler en uitgever wedijveren in verdienste. Ziehier
eene proeve van 's dichters werk:
Noch immer stürzt das ungestüme Meer
Heran mit lautem Tosen, unersättlich.
In seiner Gier, und reiszt in wildem Strudel
Noch immer Schaum und Steine mit sich tort.
Den wilden Renner reitet kühn der Sturm
In rasendem Galopp; die Wolken jagen,
Und Funken sprüht ihr bleiernes Gewand;
Noch immer grollt des Donners dumpfes Murren.
Ist Adonais strenge Richterstimme
Noch nicht verklungen in des Himmels Hallen?
Und immer wächst die nimmersatte Fluth,
Entführt Etruriens Ströme, Cyperns Flusse.
Sind denn die Seeen Adrias vertrocknet?
Wohin entflohn Aegäus’ Silberbäche?
Sie haben sich im Mittelmeer verloren!

Getrokken uit Chorgesang der griechischen Inseln.
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Bovendien is de bundel versierd met het portret van den priester, waaruit evenveel
vroomheid als diepzinnigheid spreekt. Kortom, dit werk zij alle minnaars van echte,
gezonde, natuurlijke en diep zinnige dichtkunst, met alle warmte aanbevolen.
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Les Kerels de Flandre par Hubert van Houtte. - Essai sur la civilisation
au commencement du XIIe siècle, van den zelfden. Lonvain, Ch. Peeters,
1898.
Gelijk door het genootschap Dr. Constantius Buter, ter bevordering van de nationale,
christelijke beschaving af en toe studiën van historischletterkundigen aard worden
uitgegeven, zoo geeft ook de Conférence d’histoire, in navolging van bovengenoemd
genootschap omtient 1884 gesticht, hier en daar, de studiën zijner leden uit.
Onlangs zijn de beide bovengenoemde werken verschenen, welke aan de meesters
Möller en Cauchie, zoowel als aan den schrijver eer doen. Zij dienden om aan den
heer van Houtte den doctorstitel der hoogeschool van Leuven te doen verkrijgen, en
hem verder de groote reisbeurs der regeering na gehouden wedstrijd te verschaffen.
Iedereen zal er belang in stellen Galbert van Brugge's bijdrage ter kennis der 12e
eeuw in Vlaanderen en historische bijzonderheden over de ‘Kerels’ te leeren kennen.
Hier is alles bijeengegaard, wat daaromtrent in de laatste jaren aan 't licht is gebracht.
Wij wenschen deze werkjes in alle vlaamsche handen en in nog veel andere meer.

Mémoire sur la souveraineté du Prince-évêque de Liége dans la ville de
Maastricht avant 1283, par Joseph de Ras. Maastricht, Boosten en Stols.
1897. - 54 blz. groot in 8o.
Zooals de titel van het werk het te kennen geeft, is dit vlugschrift eene studie over
de rechten van den Prins-bisschop van Luik, in de stad Maastricht, voor de oorkonde
van 1283.
In eene korte inleiding deelt de schrijver ons zijne methode mede. Hij is zonder
partijgeest en zal enkel de objectieve waarde van de hem voorgelegde stukken in
acht nemen.
Om te beginnen geeft de schrijver de akten en stukken waarop de eischen van den
Prins-bisschop gesteund zijn. - Hierop volgen de opwerpingen der Brabantsche
school, die de rechten van den Prins-bisschop op het Maastrichtsche betwist: na een
kort overzicht der besluiten die uit de oorkonden te trekken zijn, weerlegt de schrijver
een voor een de voorgebrachte opwerpingen en verklaart als volgt: De oorkonde van
1283 verre van den Prins-bisschop als eenen indringer te beschouwen, is slechts eene
nauwkeurige bepaling der wederzijdsche rechten van den Prins-bisschop en den
Hertog van Brabant, bepaling door de beide belanghebbende aan scheidsrechters
onderworpen.
Het bovengemelde boekje is heel en gansch volgens de regelen der nieuwe
historische wetenschap bewerkt. Zijne methode getrouw, laat de schrijver zich enkel
door objectieve bewijzen geleiden: geen enkele bewering wordt vooruitgezet zonder
op genoegzame bewijzen gesteund te zijn. Nota's bij den tekst aangebracht verklaren
sommige uitdrukkingen of duiden de bronnen aan.
In een woord, dit schriftje is een nieuwe steen voor het gebouw der nieuwe
historische wetenschap.
H.
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Lebensgeschichte des Gallus Oheim. - Heilig: Altdeutsche Segen aas Heidelberger
Handschr. - Bolte: Augsburger Flugblatt auf d. Frieden in Rastatt. - Wörterb. d.
elsäss. Mundarten.
Annalen d. hist. Vereins für den Niederrhein. - LXV. Sautter: Die franz. Post am
Niederrhein bis zu ihrer Unterordnung unter die Direktion in Paris 1799. - Keussen:
Zur Gesch. Crefelds. - Bettgenhäuser: Jahresrechn. d. Kölnischen Offizialatsgerichts
in Werl 1495. - Knipping: Ungedr. Urkunden d. Erzbischöfe v. Köln aus dem 12-13
Jhd. - Höfer: Zur Lebensgeschichte des Caesarius von Heisterbach. - Keiler; Die
Histor. Litteratur des Niederrheins für 1895.
Anzeiger d. German. Museums. 2. Kaiserurkunden. - Grabmäler der Markgrafen
v. Baden zu Pforzheim. - Oberrhein. Glasgemälde d. 16 Jhd.
Historisches Jahrbuch. 2. Grauert: Rom und - Gunther der Eremit. - Schmitz:
Privatwohlthätigkeit im Mittelalter. - Schroeder: Der Klevische Erbfolgestreit. Grupp: Die Lage der Bauern im 13 Jhd. - Nostiz: Bonifatius’ I Schreiben an die v.
Papst Zosimus nach Afrika gesandten Legaten. - Weiss: Ein Brief v. Anastasius
Grün.
Magazin für Litteratur. 18-25. Hollandische Litteratur. - Secessionismus im
Städtebau. - Schlaf's Walt Whitman. - Meredith und das Komische. - Die Florentiner
Feste. - Berliner Kunst-Umschau. - Ad. Wilbrandt's Der Meister v. Palmyra. Die
Romane der Neera. - Carlyle und Emerson. - Toscanelli, Amerigo Vespucci und die
Florentiner Festtage. - Die Romane der Neera. - Heine's Geheimnis. - Huysmans’
La Cathédrale. - Willibald Alexis. - Gerhard Ouckama's Die Decadenten. - Die
Schriften Peter Roseggers.
Stimmen aus Maria-Laach. 5. Dreves: Wer hat das Anima Christi verfasst? Baumgartner: Der Cid in Gesch. u. Poesie. - Bock: Das Blattgrün u. seine Bedeutung.
- Meschler: Der Vestatempel und der Vestalenhof am röm. Forum. - Willmann's
Gesch. d. Idealismus. - Analecta Franciscana; Ambrosiana. Fäh's Gesch. d. Bild.
Kunste.
Zeitschr. für christl. Kunst. 2-3. Pfeifer: Der siebenarmige Leuchter im Dom zu
Braunschweig. - Schneiders: Ornamentale Grisaillefenster in der Abteikirche zu
Altenberg. - Schmid: Modelstudien in der ersten Hälfte des 15 Jhd. - Kunstschätze
in Graubünden. - Oberitalische Plastik im frühen Mittelalter.-
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Die Attribute der Heiligen. - Jonas auf den Denkmälern des christl. Alterthums. Schnütgen: Die alte Abbildung des Reliquienkreuzes im Halle'schen Domschalz u.
das Original zu Stockholm. - Braun: Roman. Taufstein zu Neuenkirchen. - Schlie:
Bronze-Fünten v. S. Marien in Wismar, vom Dom zu Schwerin, etc. - Die
frühmittelalt. Kunst der german. Völker.

Frankrijk.
Correspondant. Mars. - Corresp. de Victor Hugo 1836-82. - La Cathédrale de
Huysmans. - Montalembert d’apr. des docum. inédits. - Le rôle de l’art décrit par
Tolstoï. - Le maréchal Davout. - Zénaide Fleuriot, sa vie et son oeuvre.
Revue de Paris. Avril. - Alph. Daudet. - La légende de Tannhäuser. - Les lettres
de Balzac à ‘L’Etrangère’. - L’art du maréchal de Moltke. - La musique de Wagner
et Tolstoï.
Revue des Deux-Mondes. Mars. - Le peintre de l’Engadine, Segantini. - Al. Dumas,
fils. - La corresp. d’un préraphaélite allem. - L’hist. romaine de Michelet. - Arthur
Young et son autobiographie - Le Paris de Zola. - Un roman posthume de W. Morris.
J. Fr. Millet.
Revue Internat. de musique. 5-7. De Ménil: Les spectacles lyriques à Londres au
18e s. - De Bréville: Fervaal. - Vincent: Le mouv. music. croate.- Malherbe:
Saint-Saëns jugé par un Anglais. - Lancelot et Elaine de Averkamp. - De Curzon:
La musique d’Hoffman. - Rousseau: La Cloche du Rhin. - Servières: Le Prophète
jugé en 1849. - Ernst: Hans Richter. - Les Maîtres Chanteurs de M. Kufferath.
Gauthier-Villars: Sancho de Jacques-Delcroze. - Roujon: † Alfr. Ernst. - Poirée: Les
formes rythmiques de l’image sonore. - Soubies: La musique hongroise au 19e s. Willy-Bréville: Fervaal et la critique. - Ropartz: César Franck. - Tiersot: Les Troyens
en Allemagne. - Combe: Une nouvelle définition de l’art. - Kling: Mozart et
Albrechtsberger. - Prud’homme: Les Esterhazy.
Revue des Traditions populaires. Mars. - Le fantöme foitteur. - La fontaine de
sang. - La légende du veau d’or. - Le pouchon roux. - Cris des rues à Liège. L’habillement des statues. - Les étoiles filantes.
Polybiblion. Mai. - La volonté de vivre, par Charbonnel. - Les vieux chants pop.
scandinaves, p. L. Pineau. - Hist. de la litt. latine, p. Pichon. - L’ con. soc. de la
France sous Henri IV, p. Fagniez.
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Omroeper
Toonkunst.
Op het jaarlijksche Nederrijnsche muziekfeest te Pinksteren in Keulen gevierd,
werd Deborah van Händel ten gehoore gebracht en behalve Beethoven, Schumann,
enz. Berlioz’ Damnation de Faust en R. Strauss’ Tyll Eulenspiegel gelijk men weet,
eene schilderij voor orkest, welke wij haast beter dan Tristan ‘Handlung’ zouden
kunnen noemen. Over deze programmuziek, een geniale uitwas, thans geen woord!
Maar welke tegenstellingen! Deborah, door Chrysanders bewerking eigenlijk
verminkt, en met sieraden behangen, die door aloude zangers eraan toegevoegd,
zeker niet oorspronkelijk zijn - Deborah is een geheel lyrisch werk geworden, waarin
grootsche koten voorkomen, om het al of niet ten strijde trekken der Israëlieten te
o v e r d e n k e n . De rol der profetes zelve was opgedragen aan eene talentvolle dame,
Marie Wittich, wiens aard van voordracht voor de gepantserde, opvliegende Walkure
wel past, doch voor de bovennatuurlijke Deborah volstrekt ongeschikt is.
Overigens moeten wij zeggen, dat zoowel de ondergeschikte vrouwenpartijen als
die van den tenoor (Krans) en den bas in buitengewone geschikte handen lagen.
Het afschuwelijke chevrotteeren, waardoor het karakter aller muziek verloren of
in een vervelend gelei-mengelmoes overgaat, schijnt eindelijk afgeschaft te worden.
Hierin heeft dit muziekfeest een stap vooruit getoond.
Van Wüllners directie willen wij niet spreken; wij kennen algemeen de
voortreffelijke nauwkeurigheid van den meester. Dat hij blijkbaar liever Berlioz dan
Schumann dirigeert, willen wij hem niet kwalijk nemen, alhoewel het wenschelijk
ware den smaak des publieks eer voor de innige fijnheden en roerende gevoelsreinheid
van den duitschen meester, dan voor de zij 'took nog zoo schitterend en oorspronkelijk
geïnstrumenteerde tooverlantaarn-effecten van den franschen meester op te wekken.
Dat de balans tusschen koperblazers en strijkers niet altoos de rechte was, is eene
opmerking welke de onkundigste kon doen.
Overigens was het feest met zorg en liefde op touw gezet en ten einde gebracht
door het onbaatzuchtige comité.
Koninklijke Academie. - Zitting van 14 Maart. Toekenning van de gouden medalië
aan Prof. S.S. Hartmann te Leiden voor den jaarlijkschen prijskamp in Latijnsche
poezie. Verder wordt eene lange voordracht gehouden door Mr. J.A. Sillem om het
nut te doen uitschijnen welke de pas voltrokken uitgave der Cameraarsrekeningen
van Deventer uit de jaren 1337 en 1376 opleverde, tot het toelichten der nationale
geschiedenis.
Koninklijke Vlaamsche Academie. - Zitting van 21 April Het bestuur en de Heeren
de Pauw en Claeys nemen achtereenvolgens het woord om een gelukwensch uit te
spreken voor al diegenen welke medegewerkt hebben tot het aannemen der taalwet
in den Senaat en in het bijzonder wordt het tegenwoordige lid de heer Coremans bij
deze gelegenheid begroet. - De heer G. Seghers houdt eene voordracht over de
ontwikkeling van de taal, bijzonder met het oog op het onderwijs.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

353

Splinters.
Pietje Snot
is op school bij de Paters. In de Latijnsche les wordt hem de vertaling gevraagd van
dezen volzin:
‘Quod patrem decet, id filium saepe dedecet.’
Pietje vertaalt:
Wat een pater zich mag veroorloven, is voor een jongen dikwijls onbetamelijk...
Leve het Bier!

Hollandsche Revue.
In de zesde aflevering der Dietsche Warande, ongeveer 150 bladzijden groot, heeft
de Hollandsche Revue weten te ontdekken, dat er iets voorkomt over de bierbrouwerij
ten tijde van Karel V. Voor al het overige - over de uitgravingen te Triër, de
schilderkunst te Amsterdam, de uitvoerige kritiek op Vondelteksten, de
beeldhouwkunst van Lagae, enz. enz. heeft de Revueïst geen zin. Dat mag nu wel
eenzijdig heeten, maar is toch een bewijs van oprechte liefde voor het gerstennat en
dat is ook eene deugd, die men erkennen, moet.
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Bijlagen.
De Renaissance van de Vlaamsche kunstpottenbakkerij.
Bij een uitstapje van Middelkerke naar Antwerpen, zegt Otto Brandes, van Londen,
in een artikel onder bovenstaanden titel in de ‘Zeitgeist’, bemerkte ik in een magazijn
op de Place Teniers fabrikaten van pottenbakkerskunst, die zeer mijn belangstelling
wekten. Zij deden herinneren aan de oude Vlaamsche, bijna geheel verloren gegane
kunstpottenbakkerij, doch men werd hieraan meer door de naïeve decoratie en vorm,
dan door de kleurenharmonie herinnerd. De oude kunst heeft zich verjongd en
verfraaid. Bij de oude kleuren, geel, bruin, groen, was een keurig en toch zoo
bescheiden blauw gekomen, dat aan al deze voorwerpen een eigenaardige
bekoorlijkheid verleende. Brandes vroeg toen waar dit artikel, een renaissance van
de Vlaamsche kunstpottenbakkerij, gefabriceerd werd. Hij vernam, dat de fabriek
gelegen was in een kleine oude stad in de nabijheid van Oostende, Thorhout, en een
bezoek aan die fabriek werd hem toegestaan. Het geheel maakte den indruk van een
pachthoeve, waar bovendien ook nog pottenbakkerswaren voor dagelijksch gebruik
verkocht werden. Brandes werd rondgeleid door den heer Laignail, die met zijn
vriend, den Belgischen landschapschilder Vierin, de schepper van deze nieuwe
industrie is.
Wat bij het eerste gezicht opviel en wat Brandes oo reeds in Antwerpen bemerkte
is, dat elk van de fabrikaten in vorm en kleur een individueel karakter draagt, waardoor
in elk voorwerp op zichzelf de eigenschap van een kunstwerk gewaarborgd is. Dit
ligt deels in de individueele behandeling van elk, deels in het proces van het branden,
dat nooit denzelfden vorm of dezelfde kleur geeft. Naar de plaats in den oven worden
de voorwerpen meer of minder groot en verschillend van kleur.
Het proces is in het kort als volgt: Nadat de aarde behoorlijk schoongemaakt is
totdat geen korreltjes, die het geheele belangrijke werk in gevaar zouden kunnen
brengen, zich in de massa bevinden, komt het materiaal op den draai-
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schijf van den pottenbakker, die er den vorm van het te vervaardigen voorwerp,
volgens een gegeven teekening, uit maakt. Hiervoor is een zeer bekwame hand
noodig; doch ook de loonen, die zulk een pottenbakker voor zijn werk krijgt, zijn
hoog. Een eenvoudig mannetje, dat hem als ‘maître Potier’ werd voorgesteld, welke
een andere Bernard Palissy moet zijn en in wiens familie de kunst van vader op zoon
is overgegaan, is een kapitalist, wiens vermogen ongeveer 100.000 frs. bedraagt.
Als het voorwerp wat gedroogd is komt het in handen van de decorateurs, allemaal
kleine kereltjes van nog geen vijftien jaar, voor wie zich hier een nieuwe
beroepswereld heeft opgedaan. Zij werken eveneens volgens teekening. De meer
gevorderden maken natuurlijk de moeilijkste modellen. Zij krassen de teekening
licht in het voorwerp en leggen dan in de voegen lange kleidraden, waardoor zij het
model in relief vervaardigen. De teekening moet natuurlijk zoo juist mogelijk
weergegeven worden, doch men laat den jongen arbeiders de kinderlijkheid van de
opvatting, waardoor de versiering, de naïeviteit verkrijgt, die in zoo wonderlijke
verhouding staat tot het materiaal, waarin de arbeid voltrokken wordt. En men ziet
het van de kleine decorateurs gaarne, als zij hier en daar eens hun fantasie den vrijen
teugel laten; het werk wordt er nog interessanter door.
Deze versierselen moeten heel voorzichtig aangebracht worden, daar zij er anders
bij het branden afspringen en het geheele werk er door verloren zou zijn. De
moeilijkheid is verder de arbeiders voor deze kunst van versiering te vormen. Hun
onbewuste naïeviteit maakt bij een zekere vaardigheid in de handen hun waarde uit.
Als het werk der decorateurs is afgeloopen, worden de voorwerpen van de kleuren
voorzien, die na het branden moeten verschijnen. Hierbij wordt ook het boven
vermelde mooie blauw aangebracht, wat een uitvinding is van den heer Laignail
Het vervaardigen van een voorwerp duurt drie of vier weken. Drie dagen worden
door den handenarbeid in beslag genomen, acht dagen, zoo niet langer, moeten de
voorwerpen drogen en dan komen zij van 8 tot 14 dagen in den oven en moeten dan
4 à. 5 dagen afkoelen. En welke smartelijke verrassingen bereidt niet somtijds het
openen van den oven! Daar ontbreekt aan een kostbare vaas de bodem, die er
uitgevallen is, ergens anders is de decoratie afgesprongen, hier heeft een oor een
knak gekregen, ginds is een heel onmogelijke kleur ontstaan.
Neemt men dat alles in aanmerking, dan is de prijs dezer voorwerpen waarlijk
niets te hoog. Geen van de producten van Thorhout is alledaagsch. Inde kleinste en
onaanzienlijkste, een aschbakje, een bierpot, is de hand van den kunstenaar te
herkennen.
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Liefde en Lijden.
Geurend, tusschen 't groen verborgen
Lokte me in den vroegen morgen
Een ontloken roosjen aan.
'k Mocht, door zijn fluweelen blâren
Diep in 't gouden harte staren;...
'k Vond in 't gouden hart een traan.
En waar liefde bloei' ter wareld,
Daar ook 't stille lijden parelt:
Frissche dauw in rozenblaên.
H. DONDERS.

Een Beeld.
Wat held're dag! De blijde lach
Der zon doet d'uchtend blozen,
En 't jonge licht speelt in den dauw der rozen,
En 't geurt alom, en heel een zangenvlucht
Gaat juichend door de lucht.
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Wat held're dag!...
En, Heere, mag
Ik daar mijn lot in lezen?
En zal zoo blijde en schoon en helder wezen
De korte dag, dien 't leven mij bereidt?...
O, zaalge werkelijkheid!
Nog nauw begon
De middagzon
In vollen glans te stralen,
Of zware, zwarte westerwolken dalen
En slui'ren 't licht.... en dooven lied en lach...
Waar bleef mijn heldre dag?
H. DONDERS.

Jong sterven...
‘O gönnt die Heimkehr uns; es krankt das Herz
Von heiszer Sehnsucht nach dem Tag der Freiheit...
J. SEEBER.
Jong sterven! - Och, wie wraakt het?
Jong sterven! - Och, wat maakt het,
Of de aarde ons nog een roosje geeft,
Dat tòch zoovele doornen heeft.
Jong sterven, die daar geuren,
Meibloempjes, rijk aan kleuren,
Die na één schoonen levensdag
Geen avondzonne schitt'ren zag.
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- En schoone maagden sterven
Eer zij hun schoonheid derven,
Die, waar Gods liefdezonne gloeit,
In kuische jonkheid eeuwig bloeit.
Jong sterven, die daar zweven,
De vlinders, opgedreven
Bij koesterenden middaggloed,
Die de avondkou’ verstijven doet.
- En blonde knapen sterven
Eer zij hun streven derven
Naar hooger liefde, in waarheid schoon,
Die ééuwig leeft in Sion's woon.
Jong sterven! - Och, wie wraakt het?
Jong sterven! - Och, wat maakt het?
Jong sterft - o, dood die leven baart! Al wat tè schoon is voor deze aard'.

Groesbeek.
H. DONDERS, PR.
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Twee spotdichten op Dendermonde
door Willem Caudron
medegedeeld door Jan Broeckaert.
HET is gekend dat de Aalstenaars vanouds eenen hekel hebben tegen hunne geburen
van Dendermonde, en dat de bewoners dezer laatste stad, op hunne beurt, geene
gelegenheid laten voorbij gaan om den hun toegebrachten schimp in soms bijtende
bewoordingen betaald te zetten. Waaruit die oneenigheid mag gesproten zijn weten
noch de eenen noch de anderen en vonden wij zelven, alhoewel ons met de
geschiedenis van beide steden hebbende bezig gehouden, nergens aangeteekend. Het
feit is, overigens, geene zeldzaamheid. Hoeveel steden en dorpen zouden wij niet
kunnen opnoemen, welke vroeger met elkaar in onmin verkeerden en zich uit dien
hoofde wederzijds de zonderlingste benamingen naar het hoofd slingerden? Men
denke slechts aan de Maneblusschers van Mechelen en de Sinjors van Antwerpen;
aan de Brugsche Zotten en de Gentsche Stropdragers; aan de Brusselsche
Kiekenfretters en de Schapenkoppen van Lier; aan de Wortels van Ninove, de
Hamsche Wuitens, de Zeelsche Kloddemans, de Grembergsche Zandeters, de
Plattekeesboeren van Opdorp, de Kaalheeren van Gijzegem, de
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Omlaagvallers van Impe, de Hoovaardige boeren van Lede en meer andere, te veel
en te lang om te melden.
Dat Dendermonde en Aalst bij het toedienen dezer spotnamen niet vergeten werden,
hoeft dan ook niet te verwonderen. Schold en scheldt men thans nog de bewoners
der Dender- en Scheldestad uit voor Knaptanden, Kopvleesch- en Mostaardeters,
die van Aalst, oudtijds, volgens DE DENE, ook Witvoeten geheeten, kregen de bijnamen
van Ajuinen en Draaiers, welke laatste hun zou gegeven geworden zijn door keizer
Karel, in hoogst eigen persoon.
Doch hierbij bepaalden zich onze spotzieke stedelingen niet, en 't waren vooral
de rederijkers, die het volk spreuken in den mond legden, welke thans nog, als een
weergalm van het verledene, in de ooren klinken. Zochten, bij voorbeeld, de
Aalstenaars op eene andere wijze met de Dendermondenaars den spot te drijven, zoo
luidde het:
‘Dendermonde,
Laag van gronde,
Klein van goed
Hoog van gemoed!’

Er niet zelden deze scherts bijvoegende, door VAN DUYSE volgenderwijze in rijm
overgebracht:
‘Sier, zoo uw inkomst is van honderd ponden groot,
Uw straks gesloten deur met eenen hazepoot.’

Waarop de Dendermondenaars antwoordden met het deuntje van 't Ros Beiaard:
‘’t Ros Beiaard doet zijn ronde
In de stad van Dendermonde;
Die van Aalst die zijn zoo kwaad
Omdat hier 't Ros Beiaard gaat!’

De Aalstenaars, men weet het, zochten in dezen laatsten tijd, des getergd wordens
moe, zich daarover te
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wreken en lieten, ter gelegenheid van Karnaval, een splinternieuw Ros Beiaard in
hunnen stoet verschijnen, vergezeld van drie reuzenbeelden, aan welke zij, bij
toespeling op den als een koning gevierden zoon van Dendermonde, Polydoor de
Keyzer, lord-mayor van Londen, de namen gaven van Polydorus, Polydora en
Polydoorke.
Een ander Dendermondsch rijm tegen de geboortestad van Dirk Martens:
‘Zonder de Kat(1)
En ware Aalst geen stad’,

werd door de Aalstenaars volgenderwijze snedig beantwoord:
‘En zonder het Vestjen
Ware Dendermonde een nestjen!’

Eene der eerste afleveringen van de gedenkschriften des Oudheidkundigen Krings
dezer laatste stad, bevat de volgende Aerdighe kniedichtiens teghen zekeren quidam,
genaemt Cothem, hebbende willen ten spot voeren den onnooselen opgchanghen
Cnaptandt binnen Aelst, hier nogmaals medegedeeld om te doen zien tot hoe verre
de onverdraagzaamheid tusschen de beide steden gedreven werd:
‘Stultorum in pago qui vulgo Sotteghem audit,
et deliranti non longé distat Alosto,
natus hic est igitur mirari desine stultum
quod cerebrum hoc semper stultos exerceat actus.

Alost anagramme ‘Alsot’.
Aelst, in het fransch Alost, is zooveel als Alsot;
soo past den naem wel op hun reênloos redenslot.
Syn die van Aelst al sot, en gij een Aelstenaer,
soo syt gy, Cothem, sot, oft niet seer verr’ van daer.

(1) De Kattestraat (heden Leopoldstraat) en de Kattestraatvesten, oudtijds een der bevolktste
kwartieren van Aalst.
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Uwen toenaem, vrindt, is Cothem,
die niet veel verschilt van Sothem;
Voorts gy syt tot Sotteghem
naeckt geboren sonder hem (hemd).
Cothem is niet by te zegghen,
om dien naem wel uyt te legghen.
Cothem, dat is zet hem in cot,
Want den Aelstenaer is sot.
Wilt dan, Sotteghemsche sotten,
schuylende onder het peirt van Aelst,
met den Cnaptandt niet meer spotten,
want van twee is 't peirt van Aelst.
Onsen Dendermondschen Cnaptandt,
die gy sooveel smaets aendoet,
en moet noch niet gaen naer Laplandt,
om een stuck van sarzie-goedt.’

Zoo de schrijver dezer regelen aldus, ter wille eener onnoozele grap, zijne pen scherpte
om de Aalstenaren voor den gek te houden, met niet minder heftigheid zal de eene
of de andere rederijker der aangerande stad den bal hebben teruggekaatst. Wij vinden
er een staaltje in het onuitgegeven handschrift van den in zijnen tijd beroemden
Aalsterschen poëet WILLEM CAUDRON, naar aanleiding eener tooneelvertooning te
Dendermonde, alwaar hij zulke ‘ongerijmde lasterdichten’ op Aalst had hooren
uitkramen, hoofdzakelijk doelende op het gedrag der bevolking tijdens de belegering
dier stad door de Franschen in 1658, dat hij zich niet weerhouden kon de
Dendermondenaars in een zijner vinnigste spotdichten op hunne plaats te zetten.
Wij denken onzen lezeren aangenaam te zijn met dit gedicht van CAUDRON, - een
zonderling mengelmoes van schimpscheuten en scheldnamen, hier eene plaats in te
ruimen(1).

(1) Het stuk heeft eene voorrede, in vorm van brief aan zijne ‘Konstlivighe vrome vrinden.’,
welke wij overbodig achten mede te deelen.
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‘Licht-gebreynde kieken-koppen!
Seven-drymael weke soppen,
Boerenaerdig Watermond!
Lompe poffers, deughd-benyders,
Stoffeloose gat-besnyders,
Die voor lof elk laster jont;
Segh eens, derfde noch wel spreken,
d’Ongesnoerde muyl opsteken
Op 't eergalmig schouw-toneel?
Daer belastren uw’ geburen,
Die gij nauwlijks moght begluren?
Op schavot speelt voorts uw deel.
Want sulck’ ongerymde dichters,
Die verduysteren de lichters,
Daer ons Nederland op roemt.
Die zoo manneloos versmaeden
D’hooge mannelycke daeden,
Dienen naer 't schavot gedoemt.
Roepen rechtig daer verwesen
Om genade, dat voor desen
Eer- vergetigh gij verleyd,
Uyt den haet van jonghs gesogen
Hebt in logens uytgespogen
Eygen smaders galligheydt?
Op uw schermers, uw bevryders,
Stadt-bewaerders, tocht-voorstryders,
Stutters van uw ongevall’,
Die als wacker arent-leeuwen
En uw vrees en vreesig schreeuwen
Joegen uyt uw ijdel wall.
Die ick nimmer sagh bedreten,
Noch bespogen noch bekreten
(Mits 't geluck my daer oock brocht)
Naer elck hooft als Cesars juygen,
En elck borgher hooft getuygen,
Scherp gespitst op 's leghers tocht.
Elck slagh honghert, maer geswegen,
Mits hier van getuygt ter degen
Marmer, brons, pinceel en schrift,
Al terwyl gy waert gevloden,
Eer eens was den tand geboden,
Oft aensien den Franschen drift.
Daer gy nochtans Aelst derft proeven
Door uw stads-gemomde boeven
Op den naem der Fransche bend!
Die men 't Hofstad’ kerft in stucken,
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En den overblyf op krucken
Naer uw gasthuys wedersent.
Kloecke krijghers, die te voren
Roovigh kreghen goed en koren
Van de lantsche daer gevlucht;
Die met tonghen leghers joeghen
En in morsel-stucken sloeghen,
Vluchten op een valsch gerucht.
Was den mann’ doen niet bescheten,
Als hy stad en huys vergeten
Vrouw en kinders liet in treur?
Als den Dreyboom was ontloken
En de Veir-poort-brugh gebroken
Door het drummen en gesleur?
Men vond nergens wacht-geselle
Om te staen op sinte-nelle(1),
Of t’ontluycken d’Aelster-poort.
Meer als vier en twintig uren
Waren ledig hunne muren
Van gebieder, wacht en woord.
Hier een koe met hare belle,
Hier 't gekrog van 'smaelders stelle,
Weckt allarms door de stad,
Pekens siddrén, vrouwen kryten,
(Ik swyg slycken en beschyten)
Op het reus’len van een blad.
Wat gedaen, wat aengegrepen?
Laes! wij blijven in de nepen,
Kloecken Hill’ward(2) is naer 't Waes;
Geeneu bleef hier van ons gasten,
Als die op het dry-wiel pasten,
Met Knaptandus onsen baes.
Raden wij doch elck ten besten,
Stelt Knaptandus op de vesten,
En van 't dry-wiel al de mans.
Siet den Franschman hem maer blieken,
Hij sal seker hem verschricken
En ons geven goede kans.
't Wyste noch van al t’ gewagen,
Want de sleutels tegen dragen,
Eer m’ontdeckte desen vond,

(1) Sinte-nelle = sentinelle, schildwacht.
(2) Hildewardus, patroon der stad Dendermonde.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

365
Oft de Waessche tuymel-brugge,
Achter den gevluchten rugge
Afgeworpen tot den grond,
Déen en d’ander was volkomen,
Waer der niet uyt Aelst vernomen
's Vyands afslag en vertreck.
Ras komt Kresen weer gebesen,
Lenaerd Goed-sack als verresen
Krijghet dapper in den beck;
't Haesevel noch versch bekladdert,
Wort in romm’loog afgeswaddert
En gedoopt een leeuwen-huyd.
Niemand was uyt stad geloopen,
Maer den vyand wel gaen stroopen,
Kloecke waeghals op vry buyt.
Quaedsack wilt nu gheens ontfarmen;
Aen dry-mans wel derthien armen
Houwt hy af met eene kling.
Synen haen begint te kritsen,
Sonder hem was Aelst aen 't ritsen,
Wacht u, mannen, uyt 't ghedringh!
Aelst komt eer- danck hem bewysen,
Aelst en kan hem noyt vol-prysen,
Aelst waer sonder hem in lyd’;
Aelst lagh sonder hem in dalen,
Aelst moest laef-cruyd komen halen,
Aelst bleef door syn vroombeyd vryd.
Slechte bollen! Wie en kent nu
Dat altydt gy syt gewent u
Met een anders lof te kleên?
Maer verschoven 't overtrecksel,
Opgedrieght met logens-decksel,
Doopt men u nu mondt-gemeen.
Schrale juffers, eere-lakers,
Nyd-gewende tucht-versakers,
Ongeschaefde wilde schaer,
Vrinden-terghers, haet-verweckers,
Logen-rommers, schaever-neckers.
Valsch trompet der valsche maer!
Gorten-telders, mackel-eters,
Groote dunckers, weynig-weters,
Moedertaelsche martelaers,
Knip-geschoren wissel-koppen,
Dunne knollen, ydel poppen,
Reden-blinde spertelaers,
Die verwonnen altydt quettert,
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En als exters weder-schettert
Tegen zeden, recht en reên.
Die den grondt en elks beginnen
Loochent met verdrayde sinnen,
Mits uw swackheydt nooyt te vreên.
Heugt u niet de lier van Parmen,
Dat uw dull-huys noch beschermen
Noch bescharmers in en heelt?
Als noch eens gij 't water lade,
En sijn lachende genaede
Weder eygen dray-naem geeft?
U noemt scheet-vry bollewerckers,
Aerde-quisters, moll’-hoop-sterckers,
Broecke-prollers in den noodt;
Eerste juyghers, eerste duchters,
Eerste poffers, eerste vluchters,
Hoofd-gedeckt en eirsgat bloot;
Pyle-planters, huys-vergoorders,
Mechel-poort- en damm’-versmoorders,
Gravers van selfs valle-put,
Borgers en gelande schaders,
Graen-verdrinckers, garse-baders,
Noch tot krygh noch vrede nut.
Hanskey en poeskens-broedsel,
Dictus scheirs en goed-saks-voedsel,
Heerschers van den dullen aert,
Keyberg, draey-top, malle-krepe,
Wespen-hove, mole-beke,
Lichter-steyn en narre-vaerd
Maen-bevruchte watervangers,
Vaerde-stutters, neiringh-prangers,
Modderaers in eygen slyck,
Muyl-band en selfs plage-vinders,
Sebedeesche tweede kinders,
Make-brekers van den dyck;
Stroppe-pluysers, swavel-steckers,
Mostaerd-maelders, worste-beckers,
In den bosch-mé nuchter-sat,
Daer men waegt van hunne pekens,
Gulde-prinsen, ambacht-dekens,
Eersten eêldom van de stadt?
Daer elck treckt in swader-sapen
Pekens eirsgat voor een wapen,
Met een-oogen losch besaeyt;
Daer scheef, kreupel, scheel gemertelt
Schild en loof-werck ryck doorkertelt,
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En den huppel-vlecht om-draeyt;
Open-g'hellemt met de muylen
Der veroude knappe guylen;
Daer de neder-wapen scherms
Syn vorket- en muysel-stocksken,
Maer het edel wapen-rocksken
Peken wambais met vier erms
Onderstutt op dray-wiels spille
By den losschen Frans en Gille,
Die belodd'ren g'heel 't ghemeynt,
Dweirs door-spieden elcks gestaetheydt
Wie tot kommer oft tot baet leydt,
Volck, dat alle volck verkleynt,
Eygen heers en wette-blamers.
Niemants vrinden, twiste-ramers,
Tegenstrevers aen het recht,
Die den vrind-knoop der gebuuren
Poogt t'ontdoen en op te ruuren,
Inlansch oorlog, maer te slecht.
Mits de wel geboren volcken
Altijt rechtigh 't hoofd ter wolcken
Nimmer hunnen geest verslaen,
In het ned're volckskens praeten.
Dus sy dyne beestheydt laeten
Op 't schavot te schande staan’.

Om der waarheid wille moeten wij zeggen dat de Dendermondsche tooneelisten, in
het onderhavige geval, ongelijk hadden van hunne Aalstersche geburen kwaad te
spreken; immers, zoo er eene stad was, welke den moed had zich tegen de
veroveringszucht van Lodewijk XIV, koning van Frankrijk, te verzetten, en er zelfs
in gelukte den gehaten vreemdeling van hare muren te verjagen, dan was het wel
Aalst. WILLEM CAUDRON mocht dan ook, te recht, haren lof bezingen(1), zooals een
andere Vlaamsche dichter, ALBRECHT IGNAAS D'HANINS, eenige jaren later, in 1667,
zijne snaren stemmen mocht ter eere van Dendermonde, toen, namelijk, dezelfde
Fransche vorst zich gedwongen zag het beleg vóor deze stad met schande op te
breken.
Het handschrift, waaruit bovenstaande verzen getrokken zijn, behelst een tweede
spotdicht op Dendermonde door WILLEM CAUDRON, getiteld: Onderlingh verhael
van het betooverd klock-spel oft byaerd, voorgevallen tot Dendermonde, 1680. Wij
aarzelen niet het hier insgelijks als eene bijdrage tot de zedegeschiedenis mede te
deelen. Men zal zien dat de toen 73 jarige poëet nog niets van zijne luimige stemming
verloren had, dat hij nog immer op Dendermonde gebeten was. Het heeft voor motto's
deze vertaalde verzen van HORATIUS:
‘Maer wat sal mij doch gebreken,
Lachen ende waer te spreken’.

En van JUVENAL:
(1) Dit lofdicht, voorkomende in hoogergemeld Hs., is getiteld: Vreugdegalm over den Franschen
gedwongen aftocht van de stad Aelst den 29 der wijnmaent 1658. Het telt zestien koepletten
en, onder andere, dit vers:
‘Kraeyt de haan hoog, de leeuw briescht sterk!’
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‘'t Belgen maekt, al is 't met pijn,
Versen over dat se zijn’.
‘Ten tijd als 't oorloghs-vier in Neerland was ontsteken
Als vél van 't Roomsc geloof en van den koningh weken,
Doen heeft ook Dendermond' hert-neckig en rebel
De geuserij omhelst; als Parma tot herstel
De stad beleghert hadd'; verwoed als rasend' honden
Hebben s'een heyligh béld aen spitslen vast gebonden,
En soo ter locht gerecht, gehauwen en gekapt,
En naer vél spot en scimp onder den voet getrapt,
Bespogen en gesleurt, met stokslagen geslagen
In 't sicht van 's koninghx volck. Den prins door groot mishagen
Hier door geterght tot vrák heeft aanstonds met geweld
De wallen heel ontbloot, de vesten neergeveld,
En naer vél weder-stand met waeg van goed en leven
Hebben sy aen den prins de stad over-gegeven,
Die hun door syn genad' in g'hoorsaemheyt her-stelt,
Naer dat se een groote som van goud hadden getelt.
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Als dit god-loose feyt was honderd jaer geleden,
Wilden sy als den aep naer-botsen and're steden;
Dus hebben s'heel verdrayd tot lof van hunne stée
Op dees schand-vleck gedrieght een lap van jubilé.
En om dit jubel-feest op 't prachtigste te vieren
Déd' Elwaert wat hij kond' om zijne stad te cieren.
Jan Rap met sijnen maet brenght alles voor den dagh,
Wat op soo groote feest tot luyster dienen magh.
Elk' scommelden en scuurt, en makten veel gekroonsel,
Van netels, distels, ginst, oft dirgelycke groonsel;
Men kladdert overal menighe venster en deur
Met rood en wit gestreept, het stads sots-kap koleur.
Sy hadden op 't stadthuys al eenigh tyd te voren
Doen hanghen twee oft dry nieu klockxkens op den thoren;
De trommel was vergroot, soo tot voorslaghs gelul
Als tot het klocke-spel oft byaerts meer vervul.
De klocxkens, oud en nieu, bestoven afgeswaddert,
Wirden ook rood en wit met kladder-verw bekladdert;
Het lys-sop met de verw, gemalen fyn als draff,
Seep som door 't vet-gesmeur lancx dyser-draders aff,
En pleckten door de drooght 'tysertuygh aen malkander.
En sommigh' aen de wand: dus lymden 't een aen 't ander.
De feest die quamp naer byd': sy sauden een nuw lied
Stellen op 't klocke-spel; maer wat men trock oft stiet,
Oft wat men recht oft booght, oft dat men stoot oft stammelt,
Nauw'lyckx een hamerslagh oft klocxken dat er rammelt,
Waer sig een hamer licht, en dat hij weder-bot,
't Klonck op de drooghe verw' als eenen rommelpot.
Doen stond het al bekayt; sy wisten niet wat dencken,
Oft wat' er was gebeurt om 't kloek-spel soo te krencken.
Dan stonden al verstelt, en elk seyd' even ras:
Al wat het klock-spel raekt, dat al betoovert was.
Dus syn sy heel bedroeft en sonder langh te wachten
Gegaen by 't magistraet, en deden hunne klachten,
En seggen hoe de stad, en sy-lien zyn in pyn,
Omdat betoovert syn de klocxkens groot en kleyn.
Den burgemeester rasc, met sommigh' ander gasten,
Die klimt de trappen op om wacker t' ondertasten
Wat hier dogh scorten magh; naer dat een ider siet,
Niet eenen van hun all' en vind de oorsaek niet.
Dus stemmen s'all' gelyck: ontwijff'lyck 't kan gebeuren,
G'lyk gewaerscauwt is; dus staen s' en murmureren
En raed-slaen ondereen; en naer een ryp beleyt,
Het wyste van den hoop heeft doen alsoo geseyt:
Men moet hier in voorsien en geenen tijd verkansen,
Spelen de klocxkens niet, hoe kan Knaptandus dansen?
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Dus is 't den besten raed, sonder langh staen te sien,
Dat men naer 't klooster haelt eenen Pater Capucien,
Opdat hy metter haest de klocxkens komt belesen;
Soo worden, door Gods hulp, wij van dees plaegh genesen.
Dien raed wird goedgekeurt; dus is men strackx gegaen
Naer 't klooster, en men spreekt den pater Guardiaen,
En met een droef gesucht men gaet hem daer verklaren
Het treurig ongeval wat hun is weder-varen;
Hoe sy door toovery geraekt syn in 't verdriet,
En, met een woord geseyt, al watter is gesciet,
Dat om in desen nood het stad b'hulpig te wesen
Een pater komen moet om alles te belesen,
Een pater, op 't gesegg, di spoyt sigh naer 't stadhuys,
Draeght een belees-boeck mee, wyd-water met een kruys,
En als hy boven komt en 't lesen sou beginnen
't Docht hem den besten raed het stuck eerst te versinnen:
Naer dat hy op een nuw daer alles wel door-keckt
Vind hy het yser-tuygh hier en daer vast-gepleckt.
Den man berst uyt van lach en seght: wel slechte bollen!
Moet g'om uw mis-verstand soo strackx vallen aen thollen,
En storten traen op traen om soo een pleckery!
En geven aen de verw den naem van toovery?
Doen was 't al sus, sus, sus! aen ider word bevolen
Hier van te melden niets, opdat dit blijft verholen.
Dus sweiren sy gelyck, dat niemand van hun al
Aen iemand, wie het sy, het minst niet seggen sal;
Want, seggen s'onder een, wisten dit ons geburen,
Wy waren weerd bespot over dees botte kuren;
Principael di van Aelst, scoon daer niet en mis-beurt,
Noch wolden sy van ons altyd 't onrecht besmeurt!
Den pater wirt bedanckt; willend' hun danckbaer toonen,
Seggen dat sy dees moyt' aen 't klooster sullen loonen.
De verw' word afgekapt, den tin-tan-tin di gaet
Gelyk te voren placht en op deselve maet.
Nu vraeg ik in 't gemeen, oft onder al 's lands grillen
Wel een om vinden is, die dese af kond' drillen?
Myns oordeels, 'k segge neen, mits verv oft pleckery
Voor desen noyt en had den naem van toovery’.

Werd dit stuk van CAUDRON ooit gedrukt? Wij denken het niet, alhoewel het ten
hoofde de volgende melding bevat:
‘Gedruckt tot Dender-moras,
Gelegen in den water-plas,
In 't slecht hoofd sonder baerd,
Onder den betooverden bijaerd’.
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Doen wij, ten slotte, opmerken, dat er in de stadsrekening van Dendermonde, over
1680, van een jubelfeest, in CAUDRONS Onderlingh verhael bedoeld, geene spraak
is.
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De Ambachtsgilden te Maastricht
door de Ras.
DAAR, evenals dit overal elders geschiedde, ook te Maastricht de aan de burgerij
verleende vrijheden, het zoogenaamde poorterschap, waarschijnlijk zeer spoedig de
oprichting van ambachtsgilden ten gevolge had, mag men veilig aannemen, dat het
bestaan dezer gilden reeds op het einde der 13e eeuw een voldongen feit was.
Het eerste, ons bekend, document waarbij een gemeentelijk bestuur te Maastricht
wordt erkend, is de vergunning, door den hertog van Brabant in het jaar 1229 aan de
burgers van genoemde stad verleend, tot het aanleggen van nieuwe
versterkingswerken. Het recht immers, om zich van verdedigingswerken te voorzien,
behoort tot de voorrechten eener vrije gemeente, en dit recht sluit noodzakelijk in
zich de vrije beschikking over de gemeentelijke financiën(1).
Uit een ander stuk van het jaar 1299, eene ordonnantie nl. van het gemeentebestuur
te Maastricht, waarin de burgemeesters, schepenen, meesters en raadsheeren der
beide souvereinen verklaren, op eigen gezag te

(1) FRANQUINET, Notice historique sur la ville de Maestricht.
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hebben bepaald, dat geene enkele geestelijke orde vaste goederen of renten in de
stad zou mogen verkrijgen(1), leeren wij niet alleen het bestaan der ambachtsgilden
op dit tijdstip kennen, maar tevens, dat zij een zeker aandeel hadden in het
gemeentelijk bestuur; want met de bovenvermelde meesters kunnen slechts de
bestuurders of gouverneuren der verschillende ambachten zijn bedoeld. Het aantal
ambachten heeft dikwijls wijziging ondergaan. De oudst bekende organisatie was
op 23 bepaald, doch een reglement, den 12en November 1409 door Jan van Beieren,
bisschop van Luik, en hertog Antoon van Brabant uitgevaardigd(2), bracht verandering
in de inrichting der gilden en verminderde hun aantal tot op 11. Toch was die regeling
niet van langen duur, want een nieuwe verordening van 2 October 1413 breidde het
aantal reeds weer tot 13 uit.
De inwoners toonden zich nochtans met deze herhaalde wijzigingen weinig
ingenomen, en om verdere oneenigheden te voorkomen, herstelden de beide
souvereinen den 12en Augustus 1420 de zaken op den ouden voet en brachten het
aantal gilden opnieuw op het cijfer 23.
Dit was dan ook de laatste maal, dat in het aantal der gilden verandering plaats
vond, zoodat men de inrichting ervan sedert dat tijdstip af als definitief mag
beschouwen.
Ziehier de opsomming der verschillende gilden en de wijze waarop zij in den
gemeenteraad vertegenwoordigd

(1) PELERIN. Essais sur le Département de la Meuse inférieure, p. 250.
(2) Maastricht immers behoorde deels aan den bisschop van Luik en deels aan den hertog van
Brabant. Beiden oefenden er souvereine rechten uit.
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waren, zooals uit een besluit van het stedelijk bestuur volgt:
‘Item anno xlvii die ix octobris wart verdraegen in den gemeynen raet dat die
ambachten sitten soelen in den raet gelijk hij gescreven steijt.
Smede
Tymerlude
Ghewantmeker
Kremer
Moleneren
Beckeren
Volre
Schroeder
Bontmeker
Schoemeker
Lakenschere
Cortspuelen
Stroedecker
Steijnmetser
Vleisschouwen
Loere
Witmeker
Sceeplude
Visscher
Gerdenen
Oeftmengen
Varwere
Bruwer
Alvorens een vluchtigen blik te slaan op de innerlijke inrichting der ambachtsgilden,
achten wij het dienstig, vooraf een enkel woord te wijden aan hun godsdienstig,
militair, staatkundig en administratief karakter. Zelfs oefenden zij, zooals wij straks
hopen aan te toonen, een zekere rechtsmacht uit.

Godsdienstzin der gilden.
Het doet een christenhart waarlijk goed, de oogen te richten op dat levendige geloof,
waarvan de middeleeuwen allerwege getuigenis afleggen! Ook de gilden putten
rijkelijk uit die levensbron, door Christus' woord den menschen geopend. Zij stelden
zich zonder uitzondering onder de bijzondere bescherming van den eenen of anderen
heilige, wiens feest door alle leden van
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het gilde met de grootste vreugde en plechtigheid werd gevierd. Gezamenlijk begaven
zij zich ter kerke, om God te bedanken voor de vele weldaden gedurende het laatst
verloopen jaar ontvangen, en nieuwe genaden voor de toekomst van Hem af te
smeeken.
Bijna elk gilde onderhield op eigen kosten een bijzondere kapel of althans een
eigen altaar voor zijne godsdienstige behoeften in eene der bestaande parochiekerken.
Zoo b.v. heeft dat goed bakkersambacht ‘in den clooster van den predickheeren alhier
binnen deser stadt eenen autaer van Sint Aubertus’. (Ambachtsregister der Bakkers,
stadsarchief.)
Was de dag aangebroken, voor de eene of andere openbare processie vastgesteld,
dan volgden de gildemannen met ontplooide banier het H. Sacrament, om aldus in
't openbaar van hun geloof getuigenis af te leggen(1). Was een der gildebroeders uit
het leven gescheiden, aanstonds liet het gilde gebeden storten voor de rust zijner ziel,
en op den dag der begrafenis volgden allen de lijkbaar, om een laatste hulde te brengen
aan dengene, die tijdens zijn leven vreugde en lijden met hen had gedeeld. ‘Item is
ook ordonnantie tijts ende wanneer dat jemands van den ambachtsbroederen aflijvig
worde, ende die naeste vrinden begeerden den seluen dooden te begraeven met den
ambacht, sullen alsdan een seker ure stellen, wanneer dat sij den selven begeeren ter
aerden te doen draegen, alsdan sijn die meisteren bij hunnen eed schuldig den knape
om te senden bij allen ambachtsbroederen, tegen de selve vrienden bestemde ure om
aldaer te comen, ende metler lijck te gaen, ende dat op de poene van den geenen die
aldus geboden zijnde, ende niet en

(1) Raadsnotulen, 25 Mei 1562.
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compareeren, te verbueren gelijk als die meisteren daer op sullen setten ende afnemen
sonder quijtschelden, ten waer dat sij eenige wettige onschult deeden den redenen
gelijk, ende dat alles te employeeren totten dienst godts, ende daer voor sullen die
naeste vrienden betaelen voor de rechten van den ambacht eenen goud gulden(1)’.
In alle gilden stond in het reglement eene bepaling, waarbij op straf van boete alle
lastertaal, vloeken en onzedige zinspelingen streng werden uitgesloten. En daarom
zijn, naast de geestelijke orden, de gilden de heerlijkste uiting geweest van het
godsdienstig leven der middeleeuwen.

Militair karakter der gilden.
Wat de militaire inrichting der gilden betreft, elk zijner leden was gehouden eene
wapenrusting te bezitten met een uniform in de kleuren van het gilde, zooals die door
de respectieve meesters gedragen werden. Zoo was daaromtrent ‘des derden daeghs
in mayo verdragen in den gemeynen Raet, dat, manlich in zijn ambacht, zoemer
coogelen maken sal van de selver verwen ende snede alsoe honne meysteren van
honne ambachten die maken ende draegen suele, sonder andere verwe oft andere
meexsel van den selve capruenen te maken mer were ymanthe alsoe armen dat hi
alsulge capruene niet gemaken en conde de sal dar aff sijne onscolt doen voer sijne
meysteren van sijnen ambacht en met dene onscolt dar aff overdragen sijn, ende dar
tiegen dede sal verbueren eyne

(1) Ambachtsregister der Bakkers, in 't stadsarchief.
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marcke geltz(1)’. In gevallen van troebelen, of zoo de overheid uit hoofde van
buitengewone omstandigheden in het raadhuis was bijeengekomen, waren de leden
der gilden verplicht, zich gewapend voor hunne hallen of vereenigingslokalen (leuben
geheeten) op te stellen(2).
Elk gilde had zijne eigene banier. Bij gelegenheid van feestelijke intochten van
vorstelijke personen, van processies of andere plechtige optochten, werd deze door
een broeder te paard voor het gilde uit gedragen(3). Verder beschikten de gilden over
tenten(4), karren en alle andere benoodigheden, om te velde te kunnen trekken, terwijl
zij in het bezit waren van eene artillerie,(5) voldoende om de stad te verdedigen of de
kasteelen te vernielen van roofzuchtige heeren, die haar den oorlog mochten aandoen.
De regeering der stad, in overleg met de bestuurders der gilden, stelden in 1448
het aantal gewapenden, dat de gilden in tijd van oorlog moeten leveren op 555 vast,
over de verschillende ambachten verdeeld als volgt: ‘Alzo de stadt vyande heet, so
is geordineert ygelych ambacht op eyn getale guede mannen om of men hoestlich
ergens trecken moest of om die vijande vut zijn of naevolgen of anders des noit
gebuerde, dat die dan terstont gereijt sijn sullen mitten burgemeisteren geswoeren
ende heuftluden die dair toe geordineert zijn:
Smede XXX man
Gewantmekere LX man
Moleneren XV man
Voire XXX man
Bontmeker XX man
Schoemeker XXV man
Strodecker X man
Vlysshouwer XXV man

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

Raadsnotulen, anno 1415.
Raadsnotulen, 13 Nov. 1386.
Raadsnotulen, 25 Mei 1562.
Raadsnotulen, 6 Oct. 1467.
Raadsnotulen, 1 Junij 1472.
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Witmeker X man
Sceeplude XV man
Verwer X man
Gerdeneren XXX man
Bruwer XL man
Tymmerlude XXX man
Cremer L man
Becker XXX man
Scroder Xl man
Schere X man
Cortspueler XV man
Steynmetzer XX man
Loere XX man
Visscher XV man
Oeftmenger XV man
(Summa vclv man)(1).’
Evenals de schuttersgilden werden ook de ambachten verplicht de verschillende
wachten te betrekken en politiediensten te verrichten. Op den 9en September 1439
werd door de stadsregeering verordend ‘dat van nu voort alle nachten eyn ambacht
waeken sal op Dinchhuys’.

Deelname der gilden aan het plaatselijk bestuur.
Te Maastricht, ter zelfder tijd als elders, hebben de gilden deel genomen aan de
stedelijke regeering en eene ware glansperiode doorleefd. Volgens de verordening
van Johanna en Wencislaus, hertogen van Brabant, en Jan van Arkel, bisschop van
Luik, uitgevaardigd 15 September 1372(2). namen de burgers aan de regeering op de
volgende wijze deel: ‘Voert (zoo luidt de akte) zullen alle die ghemeyne borgher van
Trijcht van elker partijen alle jaer op sinte Remeygs dach yeghelijc partije noemen
vier ende twentig goeder knapen, daer hem af duncket dat de heren ende die stat wael
mede bewaert siin. Ende dier heren richter zullen ten heylighen zweren dat yeghelic
richter wt die vier ende

(1) Raadsnotulen, 15 April 1448.
(2) L. CRAHAY, Coutumes de la ville de Maestricht, p. 427.
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twentich knapen vors., die sijnen here toebehoren, keysen sal op sijnen eedt zesse
raetslude, die hem oerbaerlicste duncken den here ende der stat. Ende die richter sal
mede ten heylighen zweren, dathi noch ghelt, noch miede, noch gheenrehande ghifte
of guetdoen, noch om maechscap noch om vruntscap daeraf ghenoemen en heeft,
noch oec nemen en sal, heymelijc of openbaer; ouermids hem selven of ouermids
anderen luden, in gheenrehande manyeren. Ende aldus sal men alle jaer zetten twaelf
nywe raetslude, zesse van der eenre partijen (die des bisschops) ende zesse van der
ander partijen (die des hertogs) in allen manyeren alse vors. is, die mede in den raet
zullen gaen mit onser heren twaelf raetslude vors. (in het artikel dat voorafgaat is
vastgesteld dat elk der souvereinen ook zes raadsleden zal benoemen.) Ende wie een
jaer raet is van desen twaelf nywe raetsluden vors., die jaerlix wt der ghemeynten
ghecoren siin, die sal ommer een iaer daer naest volghende wt den raede wesen, eer
dat hi weder in den raede comen moghe; ende daer en sal nyemand in den raede
zitten of siin anders dan der heren richteren ende die scepene, die borghemeyster
ende raetslude vors.
Voert, wt desen vier ende twentich raetsluden, dat is te verstaen twaelf van elker
partijen, sal elx heren richter wt zinen twaelf raetsluden op sijnen eedt kijesen enen
borghermeyster, etc’
Een nieuw privilegie of reglement, den 13en November 1409 door hertog Antoon
van Brabant en Jan van Beieren, bisschop van Luik, afgekondigd, bracht verandering
in de wijze der magistraatskeuze en stelde voor 't vervolg vast: (dat) ‘onse stat ende
guede lude van Triecht ordinieren, ende die ambachten vander selver onser stat
voirtan biden anderen also voeghen soelen, dat in onser stat van Triecht vurs. elffe
ambachten
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soelen wesen, die kijesen soelen alle jare vyt eynighen vanden ambachten vanden
elven vurs. eynen burgermeyster den sij willen, ende die hon orberlic, eirbare ende
guet donct sijn; ende voirt uyt yegeliken van den vurs. elve ambachten eynen nuwen
raetsman vanden wijsten, eirbarsten ende orberlixten tot den ambachte, welke
burgermeyster ende raetslude onse stat burgeren ende ingeseten van Triecht vurs.
regeren soelen eyn jaer lanck in allen poenten ende saken tot onser stat orber ende
profijte horen ambachten aengoende, behoudelic onser heerlicheyt ende profijte van
ons. en foirfayten ende koeren. Ende die burgermeyster ende raetslude, die van onser
stat mitten meysten gevolghe vanden elve ambachten gecoren soelen werden, soelen
bi hon moeten roepen, na inhout der alder carten, onsen amptman ende twee van
onsen scepenen, ende dan onder hon, bi rade ende guetdoncken des zelfs ons
amptmans ende onser scepenen, kiesen eirbare lude paymeysteren,
heylgegeystmeysteren, ziekenmeijsteren, opslegheren vanden heringhe,
samenkouperen van der wollen ende alle ander die men in onser vurs. stat rade van
alsollighen stucken tot noch toe gewoenlic heeft geweest te kiesen ende te setten.
Ende soelen die burgermeysteren ende raetslude vurs. onse stat ende burgheren van
Triecht hueden, verwaren ende verantwerden mit onser stat brieven ende andersens
mit onser ende onser amptlude holpen, ofs noete were, gelyc men van auts herwart
ghedaen heet.’
Werd door de uitvaardiging van 1372 reeds inrechtstreeks het recht van inmenging
in 't stadsbestuur den ambachten toegekend, omdat alle burgers verplicht waren
binnen de acht dagen zich in een der gilden te doen opnemen(1), dit reglement geeft
daarenboven de

(1) Raadsnotulen, 19 Junij, 1525.
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ambachten, als zoodanig, onmiddellijk eene politieke en administratieve macht.
Deze wijze van verkiezing was nochtans niet van langen duur en onderging een
nieuwe verandering door een reglement, het oud-privilegie geheeten en door ieder
der beide heeren Jan van Beieren, bisschop van Luik, en Antoon, hertog van Brabant,
afzonderlijk, maar op den zelfden dag, 23 October 1413, aan de stad verleend(1).
Hierdoor werd bepaald: ‘Dat onse stat ende goede lude van Tricht ordineren ende
die ambachten vanderselver onser stat van nu voirtaen biden anderen also vuegen
suelen, dat in onser stat van Tricht voirs dertien ambachten wesen suelen, die kiesen
suelen voirtaen alle jair op sinte Remeys dage vut enigen van den dertien ambachten
voirs. metten meesten gevolge van den goiden luden onser stat gemeynlic vors, enen
burgermeester, vier gezworen ende enen paymeester, die si willen ende die hon
orberlic, eerber ende goet duncken sijn; welke burgermeesteren ende gezworen onse
burgeren ende ingeseten van Tricht voirs regeren sullen een jaer lanc, in allen punten
ende zaken tot onser voirs stat orber ende porfijt na hoerre bester macht, jegelic van
hen des sinen ampt ende officien toebehoirt, dair hi toe gecoren is, behoudelic onser
hoger heerlicheit, koren ende forfaiten. Item dat die ambachten van onser stat van
Tricht voirs alle jair opden dage voirs kiesen suelen, jegelic vut sinen ambacht vanden
dertien ambachten voirs, enen raetsman van den eerberlicsten ende orberlicsten tot
horen ambachten, die hoire ambachten regeren ende ordineren suelen in allen
vuechliken ende orberlicsten punten tot onser stat behoef

(1) L. CRAHAY, Coutumes de la ville de Maestricht, p. 127.
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ende vuechlicken porfijt van horen ambachten, en suelen die raetslude dat jair lanc
biden burgermeesteren ende gezworen in onser voirs stat rade gaen ende helpen
raden, als des noet wesen sal; ende jegelic raetsman sal met sinen ambachte kiesen
alle jair keurmeesteren die eerbair ende orberlic sijn tot hoeren ambachten, mallic
vut sinen ambachte, die welke alselke punten hoeren ambachten toebehoerende,
maten ende gewichten, hueden, koeren ende verwaren suelen, op alselke koeren ende
ordinancie als daer op geordeneert ende geset selen werden biden burgermeesteren,
gezworen ende raetsluden voirs; alsoe dat men nijement kiesen en sal noch en mach
tot enigen ambacht, die bastaert is, of tot enigen tiden vut onser stat van Tricht
geruympt, of die in openbaer overspel sete, of te banne were, of oec trouweloes ende
eerloes were worden of verwonnen of geroepen van onsen ende onser stat wegen,
ende des niet voldaen noch vernuecht en hedde nae onser stat recht; ende dat die
burgermeesteren, gezworen ende raets lude, die aldus vut den dertien ambachten alle
jair gecoren selen werden als voirs is, met twe van onsen scepenen van Tricht, die
si suelen sculdich sijn te moeten roepen daer bi te wesen, kiesen selen eerber lude
Heilichgeestmeesteren, siekemeesteren, opslegers van den heringe, samecopers
vander wollen, ende alle ander, die men in onser stat rade van alselken stucken
gewoenlic is te kiesen ende te setten. Ende oft onse scepenen dair bi niet comen en
wouden, als si also versocht weren, so selen, of gebreec in onse scepenen were, on
se burgermeesteren, gezworen, ende raetslude die mogen kiesen, also voirs is.’ etc.
Zooals men ziet behelst dit stuk wederom eene nieuwe uitbreiding van de politieke
en administratieve rechten der ambachten. Door het reglement van 1372
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zijn de burgers wel met soortgelijke rechten begiftigd, doch werd geen gewag gemaakt
van de ambachten bij de keuze der stadsregeerderen; ook behielden zich de bisschop
en de hertog het recht voor de helft der raadsleden zelf te kiezen en dat der definitieve
benoeming der 12 uit de 24 mannen door de burgers aangewezen. De ordonnantie
van 1409 zwijgt niet enkel over elke benoeming der souvereinen bij de samenstelling
van den stadsraad, maar geeft daarbij nog de bevoegdheid te kiezen en gekozen te
worden aan de burgers, in elf ambachten georganiseerd, zooals we hooger reeds
hebben opgemerkt. Dit privilegie gaat nog verder; hierdoor staan de heeren den
ambachten toe, behoudens hunne vertegenwoordigers en schepenen, den raad gansch
samen te stellen. Deze wijze van verkiezing onderging eene nieuwe verandering door
een reglement van Jan van Heinsberg, bisschop van Luik, en Philips, hertog van
Brabant, van den 11en Mei 1428(1). Deze ordonnantie, het Nieuw-privilegie geheeten
met betrekking tot het vorige het Oud-privilegie genaamd, betoogt: ‘overmids
abuseringen van hoeren gueden regimenten ende privilegien in corten tide heer,
comen is tot groter dolingen, tot quaden regimenten ende onrechtverdigen wegen
van rechte, ende tot voele quoeden ende vuylen fayten dairmede die selve onsse stat
hoeren gueden name ende naringe, daer sij ynne plach te stane, verloren heeft, ende
te duchten were noch meer tot groiteren dolingen, tot quaderen regimenten ende tot
mijnderen name ende naringen comen muchte,’ werd eene nieuwe regeling in het
leven geroepen en vinden wij bepaald: ‘dat ellich van ons heren als nu acht

(1) L. CRAHAY, Continus de la ville de Maestricht, p. 198.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

384
guede, eerbar mannen, ingeseten burgeren der voirs. onsser statt, ons van honnen
lijven gelyc tuebehoerende, noemen ende presenteren soelen den burgermeysteren,
gesuoren ende raide der selver onsser stat; vyt welken XVInen die selve burgermeyster,
gesuoren ende raet kiesen soelen viii mannen ons beijden ouch gelijch tuebehoerende,
welke viii persoene alsoe gecoren, die bennen honnen dagen egeyn ander officie
noch ampt bennen der selver onsser stat, van onssen noch van onsser voirs. stat
wegendragen en soelen, mer met commissie brieven, van ons heren ende onsser stat
in behoirliker formen gemaect ende besiegelt, macht geven, bevelen ende belasten
sall dat sij alle jaer van nu voertane, op sinte Remeys avont; nader vespertijt, byden
anderen in eyne eersame ende heymelike plaetse ende kamer, die sij dairtoe alle joer
ordineren soelen, te samen comen ende vergaderen soelen, ende die aldair alsoe te
samen vergadert ende besloten synde, soelen eyndrechtichlich off metten meysten
gevolge, sonder argelist, eer sij van eyn scheyden, op Got ende op hon ziele eyde
ende bescheydenheit kiesen vyt yegeliken ambachte onsser voirseder stat eynen
gueden, eerbaren, wijsen, ende verstendigen man, die onssen heer Got ontsiet ende
gerne guede naringe ende regiment in onser stat seghe ende begheert, ons beyden
heren van hoeren lyven ouch gelijc tuebehoerende; bij alsoe wanneer dat op deyn
jair aen deyne partie ongelijc kompt, dat salmen op dander jair dair tegen aen dander
partie geliken sonder argelist. Ende desen koere onder hon achten gedaen ende
gesloten, soelen sij op haer trouwe ende eyde heymelich behalden sonder denen
ymans te melden, ende op sinte Remeys dach smorgens vroich soelen sy die voirsede
gekoeren persoene ende guede mannen uten ambachten tot kon ontbieden ende
heymelich halen doen ter selver plaetsen
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ende cameren te komen, ende soelen alsdan die selve guede mannen, als sij alle bij
hon tesamen versament zijn, ten heylgen eyden besweren ende bevelen, man voir
man, datsij op Got ende op hon zele, eyde ende bescheydenheit, onder den gueden
burgheren onsser voirseder stat kiesen soelen twe burgermeyster, achte gesuorene
ende twe paymeester, ons beyden heren gelyc tuebehoerende, die eerbarste, wyste
ende orbarlixte tonsser ende tonsser stat behueff, die sy nae hoer beste wetentheyt
gevinden ende ordineren konnen; ende soelen ouch sweren dat sij niet onfangen en
hebben, noch hon geloeft en is, noch ouch wachtende en sijn, eynige bate, loen off
guetdoen, liefde off vuntschap om hoeren koere alsoe te doen, mer soelen den koer
doen als vurs. is sonder gonste. Ende als die voirsede guede mannen uten ambachten
desen eyt alsoe gedaen sullen hebben, salmen in die selve earner voer hon allen doen
ende celebreren eyne messe van den Heyligengeyste, talsulken ynde dat hon Got
mits synen Heyligengeyste insenden wille honnen voirseden koer salichlijc te doen.
Ende die messe gedaen, soelen die voirsede achte persoenen metten priester terstont
vytgaen, ende soelen sculdich sijn beyde die VIII persoenen ende priester, dien men
daertoe sonder voerraet nemen sall, op hoeren eyt nemen, dat sij aen nymande
informacie doen en soelen, noch gedaen en hebben in eynigerwijs, om ymant gekoeren
te werden. Ende die selve gecoren mannen van den ambachten soelen dairin alleyne
besloten blijven ende van dair niet scheyden, sij en hebben die vurs. twe
burgermeyster, acht gesuoren ende twe paymeyster inder vurs. manieren
eyndrechtichlich off metten meysten gevolgen sonder argelist gekoeren. Ende desen
voirs. koer gedaen, soelen sij te gader besloten blijven tottertijt tue, dat die selve
burgermeys-
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teren, VIII gesuoren ende twe paymeister, alsoe gekoeren, bij hon comen sijn ende
gheseet hebben dat sij die selve ampten aennemen soelen; by alsoe weert sake dat
eynich van hon inder stat off nae dairbij niet en were, soe dat men hoem bennen
denen dage niet gecrijgen en konste, off dat ampt niet en woude aenverden, dat sij
terstont eynen off meer anderen kiesen moegen ende soelen, sonder van danne te
scheyden. Ende dat geschiet, soe sullen sij met ten gekoeren ende metten achte
persoenen vurs. scoutit ende scepenen, off ten minsten twee van elken onsser heren
scepenen, sonder vertreck op die halle gaen, om aldair den eyt te doen doen nader
manieren hier nae gescreven; te weten, dat die selve burgermeyster ende gesuoren
onsse voirsede stat dat joir lanck eerbarlich, salichlich ende profijtlich regeren soelen,
ende allen maendage metten raitsluden haeren gemeynen raet halden, dairbij sij onsse
scepenen sculdich soelen sijn te nemene, soe wanneer dats noit is, alst van autz
gewoenlich is geweest; ende sy burgermeyster, gesuoren noch ouch die paymeyster
en soelen bennen twe jaeren, nae dat sij aeffgaen soelen naestvolgende, tot egeynen
officie noch ampte bennen onsser vurs. stat gesat noch gekoren werden, mer soelen
die twe jair lanck tusschen beyde still sitten.’ Verder werd o.a. ook nog vastgesteld
dat wanneer een man overleed, de souverein, onder wiens jurisdictie hij stond,
onmiddellijk twee ‘guede mannen’ aan den raad voorstelde, waaruit deze een ter
vervanging koos.
(Wordt vervolgd.)
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Vlaamsche Altaren in de Rijnprovincie en in Westfalen
door Steph. Beissel, S.J.(1).
DE groote invloed, welken de navolgers der gebroeders van Eyck van Vlaanderen
op de duitsche, fransche en italiaansche schilders uitoefenden, komt meer en meer
aan het licht. Het wordt van dag tot dag meer bekend, dat de hooggeroemde Keulsche
schilderschool, in Keulen zelf, omtrent het jaar 1600, eenen gansch Nederlandschen
aard gekregen had. Het is veel minder bekend, dat niet alleen in het keurvorstendom
Keulen maar ook in de hertogdommen Gulik, Kleve en Gelderen, evenzoo als in
Westfalen, aan de nederlandsche meesters den voorkeur werd gegeven, en toch is
dit onbetwijfelbaar waar. Al de schoonste altaren, welke op dien tijd in de
voorgenoemde plaatsen werden opgericht, kwamen uit Antwerpen of Brussel. Het
is daarom wel de moeite waard de zoogenaamde vlaamsche altaren van nader bij te
beschouwen.
Het is dikwijls moeilijk vast te stellen, tot welk tijdstip en welke school van de
laatste der zoogenaamde middeleeuwen, sommige kunstwerken behooren. Door

(1) Stimmen aus Maria-Laach. 1895, blz. 11 en volgg.
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de kunstvorschers der laatste jaren werden velerlei schilderijen of beeldwerken zonder
duidelijke bewijzen aan dezen of genen kunstenaar toegeschreven, zoo dat welhaast
die beweringen weder te niet gingen.
Doch het erkennen der vlaamsche beeldwerken levert zoo groote moeilijkheid niet
op. In de tweede helft der XVe eeuw eischte de beeldhouwersgilde van Brussel en
van Antwerpen, dat elk stuk wat van hun ambacht uitging, een bijzonder kenteeken
zou dragen. Zoo vindt men op al de Brusselsche beeldwerken, uit dien tijd, een hamer
en in de fijnere gesneden houtwerken, een passer op 60o geopend, als erkenningsteeken
gegrift; de polychromeur moest er echter het woordje BRVESEL in een langwerpig
vierhoekje bijvoegen.
Bij deze algemeene kenteekens voegden de beeldhouwers, de kastenmakers, de
schilders en de vergulders, nog persoonlijke teekens, zooals hunnen naam of enkele
naamletters; anderen gaven soms zinnebeelden, als schelpjes, een rooster,
driebladerige bloempjes, enz.
Het is moeilijk, somtijds zelf onmogelijk de Brusselsche merken te ontdekken,
aangezien ze op verborgene hoekjes in de figuren gesneden en de beeldwerken aan
de muren genageld of gekleefd zijn.
De Antwerpsche meesterstukken na 1471 kan een geoefend oog lichter erkennen
aan een ingebrand merk, dat aan de wapens der stad ontleend is. Voor de beelden
gebruikte men eenvoudig eene hand met opgeheven vingers; voor het schrijnwerk,
de afbeelding der stad met drie torens, waarnevens rechts en links eene hand zweeft(1).
De torens werden later door dikke

(1) DESTRÉE, Recherches sur la sculpture brabançonne. Extrait des mémoires de la société
nationale des antiquaires de France. Tome LII (Paris 1892).
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strepen vervangen, het overige bleef onveranderd. Deze teekens vindt men meestal
aan het voetstuk van de standbeelden of ook aan hunnen kop, zeldzaam in de plooien
van het kleed.
Reeds voor twintig jaar vond men deze hand te Passendorf op een altaar dat van
Essen afkomstig was; men verklaarde die als het persoonlijk merk van eenen
onbekenden kunstenaar. Een archeoloog ging zelfs verder: op een afdruk van een
altaar, dat ook dit kenmerk droeg, liet hij eenvoudiglijk drukken: ‘Afgemaakt in de
Kalkarsche school op het einde der XVe eeuw, door de meester met de ingebrande
hand’.
Voorbeelden van deze kunstwerken uit de jaren 1490 tot 1540, treft men op vele
plaatsen van de Rijnprovincie en Westfalen aan.
De hoofdkerk van Keulen bezit twee altaren, gemerkt met dit Antwerpsch
kenteeken, namelijk het groote Agilolphus altaar, in de zuiderlijke dwarsbeuk en het
Sint Joris altaar, in eene der noorderlijke koorkapellen; nog voor eenigen tijd is een
Antwerpsch altaar voor 12,500 fr. voor de Sint Gereonkerk aangekocht; het stamt
uit Burvenich in de nabijheid van Zulpich.
In de oude kerk van deze plaats staan, op zijdealtaren, twee Antwerpsche schrijnen
nevens den kooropgang. Te Merl en te Munstermaifeld, in het bisdom Triër, vinden
wij ook een Antwerpsch altaar. Klausen bezit volgens de kronijk van het klooster
eene brabantsche relikwieënkast; een vlaamsch meesterstuk uit de kerk van Pfalzel,
bij Trier, is naar Weenen overgebracht en in de ‘Votivkirche’ gesteld. Te Adenau,
heeft men de overblijfselen van een Antwerpsche schrijn gebezigd tot het vervaardigen
van nieuwe altaarversierselen, dit zelfde gebeurde te Euskirchen en te Merzenich in
het aartsbisdom Keulen. Te Hembach vindt men een
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Antwerpsch altaar voortkomende uit het cisterciënser klooster Mariawald. Langerwehe
bezit een Antwerpsch altaar dat uit het klooster Schwarzenbroich gered geweest is.
In de omstreken van Gulik zijn de vlaamsche altaren van het begin der XVIe eeuw
zeer menigvuldig. Aldenhove heeft het schoonste, Boslar een der grootste; kleinere
ontmoet men te Siersdorf, Barmen, Mersch, Müntz, Güsten, Rödingen en Titz; te
Lennick op ongeveer drie uren afstand van Gulik prijken drie Antwerpsche altaren.
Verder treft men nog te Suggerath een hersteld vlaamsch altaar aan evenals te Suchteln
en in de ‘Kapelle an der Heide’, bij Bruggen. Straelen bezit twee merkweerdige
Antwerpsche meesterstukken; de aloude aartsbisschoppelijke stad Kempen telt drie
oude, vlaamsche altaren. Kleve, Kranenburg, Xanten (martelaarsaltaar) en Rheinberg
bezitten elk een merkwaardig kunstwerk.
Uit Essen, zegt men, is een Antwerpsch altaar naar Paffendorf overgebracht. Te
Orsoy en Dinslaken, die tegenover elkander aan den Rijn nabij de monding der Wezel
liggen, vindt men ook altaren welke uit Brussel of Haarlem afkomstig zijn. Het
Sint-Jorisaltaar te Kalkar is hoogst waarschijnlijk te Haarlem gemaakt, evenals het
Sint-Antoniusaltaar der H. Victor's kerk van Xanten.
In Westfalen komen onze vlaamsche meesterstukken nog talrijker voor; alhoewel
Lübke, die aldaar als gezag in kunstzaken wordt aanschouwd, nergens over vlaamsche
altaren spreekt. Die altaren, welke onbetwistbaar van Antwerpen gekomen zijn,
worden als getuigen der kunstontwikkeling der Rijnprovincie in de middeleeuwen
aangehaald.
In Haltern treft men reeds de ingebrande hand
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aan, evenals in de Sint-Jacobskerk te Koesveld en te Breden, waar, naar men beweert,
het schoonste altaar van gansch Westfalen prijkt. De overheerlijke altaren der
protestantsche kerken te Bielefeld, Dortmund (Sint Pieter) en Schwerte zijn van
antwerpschen oorsprong. Het altaar van Rhynern bij Hamm, evenals een van Lünern
bij Unna stamt uit Vlaanderen; zelfs bewijst de stijl van dat van Affeln dat het aan
de antwerpsche school moet toegeschreven worden. Zonder twijfel is deze opgave
op verre na niet volledig; men zal voorzeker, wanneer de aandacht meer op deze
kunstwerken zal gevestigd worden, in de beide provinciën nog meer voorbeelden
ontdekken(1).
Buiten de grenzen van Westfalen, treft men nog vlaamsche altaren aan, o.a. een
vleugelaltaar der Sint-Janskerk van Osnabrück, uit Brussel oorspronkelijk, dat der
L.V.-kerk, uit Antwerpen. De kerk van Gustrow mag zich op een werk van den
beroemden brusselschen beeldhouwer Jan Borreman roemen. O.L. V.-kerk van
Lubeck bezit een altaarschrijn van Antwerpschen oorsprong. De gemeente Waase
op het eiland Ummanz bij Rügen bezit ook een klein antwerpsch altaar. In de O.L.
V.-kerk van Danzig bevinden zich twee of drie vlaamsche altaren, het
Sint-Renaldusaltaar dezer zelfde kerk draagt ook het Antwerpsch kenmerk; een vierde
altaar van J.B. Wavre, in Mechelen gehouwen, werd naar Schlesien overgebracht.
Gaan wij nog verder, dan vinden wij een vlaamsch kunstwerk te Vadstena, een in
Ringsaker en drie in Stregnäs.

(1) Een passiealtaar te Gulik (groote kruisigingsgroep), een vleugelaltaar in Sint-Pieter te Keulen,
in Westfalen, een altaar van Altena aan de Lenne, Bausenhage bij Fröndenberg en Mariënfeld,
kunnen als nabootsingen der vlaamsche altaren aanzien worden.
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Werpen wij een blik op de statige reeks der meesterstukken der Rijnprovincie en
Westfalen, die door hun kenmerk als antwerpsche meesterwerken betracht moeten
worden, en neemt men het groot getal der nog in België bewaarde altaren, omtrent
1500 in Brussel en in Antwerpen gehouwen, in acht, dan kan men zich een juist
denkbeeld van den toestand der vlaamsche kunst in de middeleeuwen vormen. Dit
vergemakkelijkt ook het onderzoek om de werken te erkennen en te rangschikken,
welke bij het herstellen of anderszins hun kenmerk verloren hebben, of die, waarop
men tot nu toe nog hun kenmerk niet gevonden heeft. Vele schrijnen zijn zoo hoog
dat zij weinig tot een onderzoek geschikt zijn; al zet men er ook nog voorzichtig eene
ladder tegen zoo loopt men toch gevaar die werken bij het opklimmen te beschadigen.
Al de vlaamsche beeldhouwwerken staan onder den invloed der schilderkunst.
Dat groote schilders als van Eyck, Rogier Vanderweyden en Memling, den toon
aangaven voor het schilderen der vleugelaltaren, is wel te begrijpen, en zoo vinden
wij ook dat de meeste vleugelaltaren in de samenstelling der figuren de sporen dragen
dezer meesters. Niet alleen dit; maar zelfs de eerste meester van het altaar, hij die de
kast vervaardigde, werkte, bij de versiering daarvan, naar zekere grondbeginselen
der schilderkunst. Laten wij hem nu bij zijn werk nagaan. Eerst wordt eene kast met
vleugeltorens getimmerd; zelden maakt men deze eenvoudig vierkantig, zooals
bijvoorbeeld in de St. Janskerk te Osnabrück, meestal maakt men ze in het midden
een weinig hooger. Op het einde der XVe eeuw liet men dit middengedeelte in een
vierhoek oprijzen, later in een gebogen lijn; trok men het bovengedeelte geheel in
een boog, zoo volgde daaruit als van zelf eene golvende gedaante,
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die in het midden het hoogste op steeg. Omtrent 1515 werd deze eenvoudige boog
bovendien naar binnen en buiten gekromd, vervolgens scheidde men het middendeel
van de zijdeelen, trok ze nog hooger op en gaf aan ieder van die deelen een spits.
Was het uiterlijke der kast voltrokken, dan verdeelde de schrijnwerker het
binnengedeelte in vakjes. Deze verdeeling werd meestal gedaan bij middel van twee
rechtloopende planken, die alzoo een middenvak en twee lagere bijvakjes vormden.
Dan plaatste men eene derde plank horizontaal bijna op een derde der hoogte; weldra
vond men het schooner in het middenvakje deze plank 5 tot 10 cm. hooger te stellen
dan in de beide anderen. Op die manier bekwam men zes vakjes. Somtijds werden
de twee buitenste vakjes aan het onderdeel nog door twee rechtstaande plankjes
verdeeld, en vormden aldus acht kastjes. Bij grooter werk ging men zelfs nog verder:
ook de vleugels werden in kasten verdeeld, zoodat men onderanderen te Vreden 23
en in Dortmund 30 afdeelingen of nissen verkreeg. Om ze te verdeelen en te schikken,
om er groepen in op te nemen, hebben de belgische kunstenaars aan de coulissen der
geestelijke spelen herrinnerd. In de kleinere kasten plaatste men drie plankjes, twee
aan de zijden schuinsch en een derde achter, daardoor werd deze ruimte driezijdig,
waarvan de doorsnede een zeshoek gelijkt.
In de groote vakken der bovenste reeks en dikwijls in de middenste der onderste
ook, kwamen boogwerken, waarvan ieder boog een derde cirkel bedroeg, voor het
overige hadden zij denzelfden vorm als de kleinere vakken, met dit verschil dat de
zijde en achterplankjes als coulissen behandeld werden. In sommige gevallen werd
het onderdeel versierd met een neven landschap, dat betrek had op de groep die er
moest in staan, daar boven vertoonde zich het venster, dat zelden weg
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bleef. Men eischte vooral het venster, om te dienen als overgang tot het gewelf dat
men wilde voorstellen. Keurige en smaakvolle verhemelten zijn een karaktertrek der
vlaamsche kunstwerken. Het zijn fantastische meetkunstige figuren, welke aan de
arabische dropsteengewelven doen denken en waarbij zij in kunstrijkheid niet
behoeven onder te doen. Voor dit gehemelte prijkt een met zorg uitgesneden loofwerk,
gelijk aan eene opgetrokken gordijn dat eene alkoof afsluit.
Had nu de kastenmaker de verdeeling van zijn werk voltrokken, dan kwam de
beeldhouwer die zich eveneens naar vaste beginselen richtte. Meestal worden de
figuren afzonderlijk afgewerkt, men ontmoet zelden in dit tijdperk (1490-1540) uit
een stuk gesneden groepen bij vlaamsche altaren.
Meestal heeft ieder tafereel drie afdeelingen. In de voorste staan rechts en links
twee ondergeschikte figuren; zijn er nissen, dan plaatst men ze daarin. In het midden
der tweede rei komen de hoofdpersonen der handeling voor; achter hen bevinden
zich toeschouwers of minder belangrijke personen tegen plankjes, die als muur of
als landschap zijn behandeld. De werken in dezen zin zijn zoo eenvoudig en zoo
levendig dat het te verwonderen is dat zij zoo weinig in nieuwere kunstgewrochten
worden nagebootst. Een voorbeeld zal de toepassing nog klaarder maken. Eene kast
zal de kruisdraging voorstellen. In de zijde links zijn de poorten van Jerusalem
gehouwen, boven komen, zooals wij het reeds deden opmerken, twee vensters. Op
de rechterwand en op den achtergrond is een landschap afgebeeld met een soldaat,
die de twee moordenaars geleidt; aan iedere nis, rechts en links, staat een soldaat of
een beul; tusschen de wanden en het midden der eerste rij zit de H. Veronica. In de
tweede rij draagt Christus zijn kruis. Een soldaat
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gaat Hem voor en eene menigte andere lieden ziet men uit de poorten van Jerusalem
komen, om den stoet te volgen; in de derde rei staan Joannes en Maria, verder rechts
soldaten.
Het volk in de Rijnlanden noemde deze altaren meestal ‘Puppen-Altäre’, omdat
de kleine figuren zoo krachtig vooruit kwamen, als onderscheid met vele andere,
waar maar drie of vijf beelden te zien waren. Men moet de afzonderlijke figuurtjes
dezer vlaamsche kunstwerken bestudeeren, om zich een gedacht te geven van de
afwisseling en de levenskracht welke zij kenmerken. Zij roepen ons die personen,
welke bij feestelijke gelegenheden de levende beelden uit de H. Geschiedenis plachten
voor te stellen, terug in ons geheugen; of zij verbeelden Christus of Maria, een jood
of een beul, toch behouden zij hun eigenaardig karakter. In de verschillende vlaamsche
altaren treft men altijd dezelfde beeldjes aan, en toch hebben zij altijd eene andere
plaats, houding en kleeding. Men kan hieruit zien, dat de kunstenaars er in thuis
waren groepen samen te stellen en te studeeren; zij behoefden daarvoor geene met
moeite in de kunstwerkplaats samengestelde ledepoppen en modellen.
Overigens verschillen de Brusselsche altaren van de Antwerpsche door groote
vrijheid, door meer vasthouden aan geometrische lijnen voor de verhemelten en
architectonische, van de metsers afgeziene vormen, eindelijk nog door
vlammenaardige versiering. Zij bezigen gaarne voor de afsluiting der verhemelten
galerijen die in zigzag naar voor en achter treden.
Na de beeldhouwer komt de vergulder. Al de altaren, die uit België naar de
Rijnprovincie overgekomen zijn, zijn geschilderd. In België zijn eenige schrijnen,
wel van lateren tijd, maar van buitengewone volmaaktheid,
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ongeschilderd. Zij zijn met zooveel zorg en fijnheid gesneden dat gouden kleuren
hunne waarde zouden verminderen. Zoo mag men b.v. zeggen dat nergens meer
fijnheid noch meer gepaste verdeeling van licht en schaduw wordt aangetroffen, dan
in het altaarschrijn van Herenthals.
Wanneer men het beeldwerk wil vergulden, wordt het eerst met fijn krijt zoo
bedekt, dat de draden onzichtbaar worden en de vezeltjes van het hout verdwijnen.
Daarop komt meestal nog eene lichte roode kleur, voor dat men tot het vergulden
overgaat.
Hierbij bezigde men dan als kleuren azuur-blauw of karmozijn rood; deze kleuren
werden dan nog met dunne gouden streepjes verzacht. De aangezichten en handen,
de grond, het landschap, de dieren en de vensters kregen hunne natuurlijke kleur; de
randen van de kleederen werden door versieringen aangeduid, welke dikwijls uit
letters bestonden, zonder dat deze daarom woorden vormden. Dikwijls drukte men
daarop ook allerlei versierselen.
In beeldwerken van meer waarde, werden bovendien ook nog de kleederen der
hoofdpersonen geschilderd. Maria Magdalena draagt gewoonlijk de rijkste kleeding.
Christus en Maria hebben meestal een eenvoudig kleed.
Zooals bij de vlaamsche altaren een eigenaardige vorm van kasten en groepen
waar te nemen is, hebben zij ook bepaalde ikonographische regels. Doorgaans kunnen
zij als passiealtaren, L. V.-altaren of heiligenaltaren genoemd worden.
Zeker de helft der antwerpsche zijn passiealtaren. Boven en in het midden treft
men altijd de kruisiging; gewoonlijk is deze groep tweemaal zoo hoog als de twee
nevenstaande figuren. Zij is doorgaans in twee helften verdeeld, in grootere werken
komt men zelfs
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drie afdeelingen tegen. Zoo ziet men beneden, aan de linkerzijde, de Moeder Gods
machteloos in de armen van den h. Joannes zinken; drie heilige vrouwen (de drie
Maria's) staan rondom de h. Maagd. Rechts spreken drie tot zes joden en soldaten
met elkander. Bovenaan verheffen zich de drie kruisen; engelen zweven rondom het
kruis van den Zaligmaker en dat van den goeden moordenaar, terwijl een duivel zich
meester maakt van de ziel van den boozen moordenaar. Beneden, aan het kruis,
bevinden zich twee tot acht voetsoldaten of twee tot acht ruiters. Longinus vindt men
altijd te paard aan de rechter zijde van het kruis; hij laat een voetsoldaat of ruiter de
lans naar het hart van den Zaligmaker richten en toont met de hand naar zijn blind
oog, daar hij hoopte dat dit door het bloed, dat uit de zijde spruit, zal genezen
Aan de rechter zijde nevens de kruisgroep, heeft men meestal in de passiealtaren
de kruisdraging, langs den linker kant de aflating van het kruis, of Jesus in den schoot
zijner moeder. Somtijds vindt men zelfs dit laatste tooneel op den voorgrond en de
afdoening in het verschiet. Voor de onderste rijen worden drie of zes tafereelen uit
de kindsheid van den Zaligmaker, zooals de boodschap des engels aan de h. Maagd;
het bezoek der h. Maagd aan hare nicht Elisabeth, de aanbidding van Jozef, Maria
en de herders (Kerstnacht), de besnijdenis, de aanbidding der wijzen en het offer in
den tempel. In het midden vindt men dikwijls Jesse, slapende op een troonzetel; uit
zijne borst spruit een boom, vier of zes profeten staan rondom hem. Zeer gezocht is
ook voor het middenste der onderste rij eene voorstelling van de dochters der H.
Anna met hunne echtgenooten, of in andere woorden de neven van Jesus met hunne
ouders. Als men Jesse onder in het
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middengedeelte aantreft, vindt men als tegenhanger nevens de kruisiging een
stamboom der twaalf voorvaderen Christi, meestal koningen; aan het toppunt van
den boom ziet men de h. Maagd en het kind Jesus als bloem en vrucht van den boom.
Bij andere gelegenheden zijn in de nissen, nevens de drie bovenste groepen,
tafereelen uit het lijden, of de verrijzenis, de verlossing van het menschdom, de
afbeelding der HH. Sacramenten, de vruchten der verlossing bijgebracht.
De schilderijen op de binnenvleugels dienen meestal om de voorstelling der groepen
volledig te maken. Zij stellen somtijds voor, de vlucht naar Egypte, de kindermoord,
Jesus twaalf jaren oud, het gebed in den olijfhof, de gevangneming, Jesus voor den
hoogepriester, de geeseling, de kroning met doornen, het Ecce Homo, Pilatus zich
de handen wasschend, de begraving, de verschijningen aan Maria, Maria Magdalena,
de discipelen van Emmaüs, de twaalf apostelen met Thomas, of wel de hemelvaart
of de zending van den H. Geest. Als men de luiken sluit, treft men op de buitenzijde
drie tafereelen betrekkelijk het H. Sacrament des altaars. In het midden ziet men de
H. Gregoriusmis: de gewonde Jesus verschijnt voor den H. Vader in het midden der
werktuigen van zijn lijden. Aan de rechter- en de linkerzijde ziet men Abraham en
Melchisedech, het inzamelen van het manna, dat onder de gedaante van hostiën van
den hemel neervalt, de bruiloft van Kanaän of de vermenigvuldiging der brooden.
In Kempen is op de buitenzijden der luiken het tafereel van het laatste oordeel
geschilderd.
De Maria-altaren hebben in het midden Maria's dood en hemelvaart, de overige
afdeelingen stellen tafereelen uit Christus leven en lijden voor, waarin zijne moeder
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den voornaamste rol speelt. Soms wordt hierin ook de geschiedenis van Joachim en
Anna voorgesteld, zooals de verijdeling van hun offer, hun treuren te huis en bij de
herders, hunne vertroosting door de engelen, de ontmoeting onder de gouden poort
en de geboorte van Maria.
De geschiedenis der Heiligen vindt men in België dikwijls, doch aan den Rijn en
in Westfalen zelden in de schrijnen afgebeeld. In een zijde altaar van Lennich vindt
men echter in zeven groote en zes kleine groepen de legende der H. Katharina; in
een zijde altaar te Kempen tafereelen uit het leven van den h. Jacobus, Lambertus
en Antonius. Men vindt als uitzondering te Hembach in de middelste afdeeling
tusschen de groepen Jesus op den schoot van Maria; dit was een wonderbeeld en het
doel van eene aloude bedevaart. In Dortmund en Schwerte bevindt zich een klein
beeld der Mater dolorosa; in deze figuur zijn in kleine groepjes de 7 smarten
afgebeeld.
Op de altaren van Affeln en Zulpich treft men de beelden der Heiligen aan, waaraan
de altaren zijn toegewijd. De vlaamsche meesters vermijden in 't algemeen groote
beelden tusschen kleine groepen te plaatsen, omdat de eenheid door zulk mengsel
wordt gestoord. Evenwel plaatsten zij graag groote beelden van altaarpatronen boven
op de schrijn. Ten dien einde lieten zij de spitsen der middenafdeeling en somtijds
wel die der zijdeafdeelingen in voetstukken uitloopen, om er de beelden op te plaatsen,
zoodat men de altaren van verre kan erkennen. Zij vergenoegden zich menigmaal
alleen den patroon van het altaar door schilderwerk op de vleugels te vereeren.
Tusschen de vlaamsche altaren treft men echter zeldzaam tabernakelaltaren aan.
Het is hoogst waar-
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schijnlijk, dat het onder het altaarblad aangebracht kastje van het altaar van Affeln
en van het St. Gregoriusaltaar te Keulen gediend heeft om de HH. hostiën in te bergen.
Aan het einde der middeleeuwen werden zij in een prachtig en dikwijls zeer hoog
alleenstaand sacramentaltaar, dat langs de evangelie zijde neven het altaar was
gebouwd, bewaard(1). Bij feestelijke gelegenheden werd de remonstrantie ter vereering
op het altaarblad neer gezet. Het uitzetten van het hoogwaardig, zooals wij het gewoon
zijn, kwam toen echter maar zelden voor. Hierdoor is men verplicht geweest in de
vlaamsche altaren, die tot hoofdaltaar dienen, eene groep weg te nemen, om op hunne
plaats eene tabernakel in te voegen, zooals te Kempen en te Zulpich. Op andere
plaatsen heeft men onder de oude schrijn een tabernakel geplaatst, doch men heeft
het zoo hoog moeten stellen dat men de kleine beeldjes nauwelijks kan onderscheiden,
zooals te Orsoy, te Rheinberg en te Haltern.
Te Boslar is men zelfs verder gegaan; op een schrede achter het altaar werd een
muur opgemetseld en daarop, hoog boven het nieuw altaar, werd de oude kostbare
schrijn geplaatst; ditzelfde gebeurde ook in Antwerpen.

(1) B. v. in de St. Pieters- en in de St.-Jacobskerk te Leuven, verder te Zout-Leeuw enz.
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Onze Boeren binnen Oudenaarde.
Eenige bladzijden uit den Belgischen opstand van 1798. Medegedeeld
door J.-F. Kieckens, S.J.
EEN handschrift uit de boekerij der Bollandisten bevat eene reeks oorkonden nopens
hetgeen te Oudenaarde tusschen de jaren 1792-1806 voorviel. Wij ontleenen er de
belangrijke stukken uit, die den Boerenkrijg aangaan. Hunne nauwkeurige inhoud
zal toelaten hetgeen sommige schrijvers over den inval der Boeren in Oudenaarden
gezegd hebben met zekerheid te wijzigen. De Fransche wetten, welke men in België
wilde toepassen, maar bijzonder de hatelijke wet op de conscriptie, die den 5
september 1798 werd afgekondigd, had eene algemeene wederstreving doen ontstaan.
Te Ronsse en in de omliggende gemeenten was alles in rep en roer, en te Oudenaarde,
wiens Municipaliteit franschgezind was, en wiens garnizoen naar Vlaanderen had
moeten trekken, was men in groote onrust. De Boeren, die men Brigands noemde,
bedreigden de stad. Den 25 october (4 Brumaire) werd het volgende te Oudenaarde
afgeroepen en uitgeplakt:
‘LIBERTÉ, ÉGALITÉ.
D'administratie Municipale van het Canton van
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Audenaerde aen de inwooners der commune van den selven naem.
Borgers!
Gijlieden hebt gehoort soo wel als wij dat tsedert eenigen tijt een bende
baenstroopers sigh heeft beginnen te versaemelen in eenige communen van het landt
van Waes, ende aldaer heeft begaen de aldergrootste schelmstukken. Tot nu toe en
hebben dese schelmen hun in d'omstreken van dit Canton niet verthoont; maer alsoo
men verneemt dat eenige van hun sijn toegevallen binnen Ronsse, ende dat het soude
connen gebeuren dat hunnen quaeden geest hun langts dese canten ook soude connen
doen afcommen, alswanneer het te laet soude wesen om maetregelen te nemen om
aen hunne woede te wederstaen; soo ist dat de municipaliteijt voornoemt, mits desen
inviteert ende aenmoedight alle de goede borgers deser Commune ten eijnde van
sigh aenstonts, voorzien van de wapenen de welcke sij hebben, te begeven op de
saele van het stadhuijs alhier, alwaer men gesaementlijck sal beraeden soo tot het
stellen der wachten aen de poorten als tot het doen van patrouillen, ende het nemen
van sulckdaenige andere maetregelen, als men sal vinden te behooren; dit alleenlijck
tot er tijdt er troupen sullen wesen gearriveert, de welke men van moment tot moment
is verwachtende.
Audenaerde, den 4 Brumaire, 7e jaer der fransche republique,
GRULOOS. Secretr, en chef.
DE BLEECKERE-GRULOOS, prest.
Le Commissaire du Directoire P.J. DE SMET.’
Nog denzelfden dag, werd deze tweede oproeping gedaan:
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‘LIBERTÉ, ÉGALITÉ.
D'administratie Municipale van het Canton van Audenaerde,
In aendagt nemende dat eenige Benden Baenstroopers in d'omliggende plaetsen
sigh verthoonen en de sekerheijd der Borgers deser commune bedreijgen. In aendagt
nemende dat het arrivement der troupen de ghone desen avond ofte in den nacht
staen in te komen binnen dese Commune, souden connen onrust voortsbrengen,
indien eene volkomen gerustheijd niet gemainteneerd en wierd van wegens de
Borgerije.
Den Commissaris van d'uytwerkende macht gehoort; arrêteert het volgende:
1o Allen Borger deser commune werd geordonneerd, sigh met den slagh van negen
uren van desen avond elck in sijn huijs te begeven.
2o Allen Borger die naer de selve ure in de straeten sal bevonden worden, sal
seffens gearresteerd worden, ende als vijand van de gemeene ruste getracteerd worden.
Actum den 4 Brumaire, 7e jaer der fransche republique.
P. VANDERMEERSCH, Agt nationaal,
J. GRULOOS. Sre en chef.’
Niettegenstaande deze omzichtigheid, vielen denzelfden dag de dappere Boeren van
rondom Ronsse in Oudenaarde in; het was ten vijf ure des avonds. Ziehier het verhaal
van een ons onbekenden tijdgenoot:
‘Verhael van 'tgone geschied is binnen Oudenaerde ten tijde van tgone men noemde
Brigandaege, in October 1798.
Op den 25 October 1798, wesende eenen donderdag, zijn binnen Audenaerde
gekomen, om vijf uren 's avonds, naer dat hun eenige resistentie door de gendarmerie
en
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sommige burgers was gedaen, aen de Baerpoort, de welke men haest bij faute van
poer en andere behoeften moest abandonneren, eenige nabuerige boeren.
De Municipaliteit: zoo noemde men die die uijt den naeme van t'volck de stad
immediaet regeerden, te weten den president De Bleeckere, en den secretaris Gruloos,
den Commissaris van uijtwerkende magt, De Smet, en generael alle die eenig ampt
oft emploij bekleedden, verlieten de stad, en begaven sig met groote schreden naer
de stede van Gend, des departements hoefstad, eens deels om de handen der
gewapende Boeren, die meestendeel uit Ronssenaers en nabuerige bestonden te
ontgaen, eensdeels om in de stede renfort van troepen te haelen, gelijk het daer naer
is gebleken.
Ondertusschen de boeren, ofte zoo men die daernaer heeft beginnen noemen,
brigands, waeren in de stad, en begonsten hun meesterschap te doen kennen door
het luijen van alle de klokken, die van hunnen intré af, tot s'anderdaegs om 5 uren
s'avonds blieven luijden; hunnen haet toonden zij eerst door het plunderen van de
Gendarmerie ofte woonst der gendarmen; daernaer door het verbranden van den
Vrijboom, die tusschen de fonteijn en stadhuis daer geplaets was; het plunderen van
het huijs van den Commandant, welk voortijds de refugie van Eenaeme geweest was
en het in stukken slaen van het Correctionneel tribunael, welkers greffie nogtans
intact is gebleven.
Daernaer eenen hoop muitelingen gingen op het stadhuis, braken de deuren en
vensters, als wel namenlijk van de Colege Kamer, van stad Greffie, van de Kamer
van oppervoogden toen bureau van den juge de Paix, alwaer zij in de greffie van
oppervoogden ruckten, en zouden alle de staeten misschien in asschen hebben gelegd,
ten sij eenen borger die met hun mede was opgegaen,
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en stadhuis situatie kende, hun raedde die alle door eene venster te werpen, waer hij
hem aanstelde, en die zoo alle langs den peerdestal afwierp, waer door eene van de
rijkelijkste, oudste en dienstbaertste schatten en antiquitijd van Audenaerde, en
misschien van geheel Vlaenderen in dat geslagte met veele rechieven (sic) van dese
stede, die men om plaets te maeken in de beneden greffie deser stede, aldaer had
gebracht, van de raesernij en van het vuer der muitelingen wierd bewaert, en soo
verging het plunderen op de greffie van oppervoogden.
De plunderinge heeft een teenemael ander lot toegebragt aen den bureau van den
juge de Paix, die was, zoo ik gezeijd heb op de Kamer van oppervoogden; zij braken
de kassen open, wierpen de papieren af, draegden die naer den vrijboom en omstaken
daer mede het vier t'welk den vrijboom verslinden moest.
Ondertusschen wierd gepluntert Stads Greffie, die beneden was, en waerop waren
de papieren van de nieuwe organisatie, als arrêtés of besluijten, rollen van de militaire
opschrijving des jongheijd, rollen van Contributien en andere papieren van den
nieuwen organisatie, insgelijks de doopregisters ingebracht door alle de heeren
pastoers van de respectieve plaetsen van het Canton, twelk dan bestond uijt de
prochien van Ste-Walburgis, tot Audenaerde, onderhander tot Pamel, Leupeghem,
Etichove, Melden, Edelaere, Volkegem, Eenaeme, Neder-Eenaeme, Marke, Beveren,
Eyne, Oijcke, Mooreghem, Peteghem, Elseghem en Worteghem. Alle de papieren
der nieuwe organisatie zijn daerop vernietigd en gescheurd, de doopboeken zelve,
en wel naementlijk die van Maeter hebben veel geleden; eenen register van staten
van het jaar 1500 a 1510, welk bij gevalle op de beneden greffie was, wierd ook
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door het scheuren geschonden, welkers bladeren men nogtans ten meerderen deele
daernaer heeft aen eengebracht.
De Boeren ofte zoo men die dan noemde brigands, wilden s'anderdaegs van hunne
ankomst, wesende den vrijdag 26e October, voorts rukken naer de stad van Gend, en
inderdaed veele plaetsen van Vlaenderen waeren in opstand, als een groot deel van
t'land van Waes, van land van Aelst, van land van Bornhem, van land van Dermonde,
van tembagt van Assenede etc. etc. en bedreijgden insgelijks de stede van Gend,
wiens poorten men lang heeft gesloten gehouden, want in klaeren dag hoorde men
langs alle kanten de klokken alarm slaen, als tot Loochristi en andere omliggende
prochien, dus dat men tot Gend zelve wel daer meest volk van oorloge en van den
franschen aenhang in was, de boeren ofte brigands alle uren verwagte.
Omtrent den drij uren s'middags van den zelven dag, publiceerde men tot
Audenaerde van wegen de ingekomen boeren, en uijt naeme van...., dat alle jonge
lieden van 20 tot 25 jaer, sig moesten laeten vinden om..... uren op de maerkt, om
gesaementlijk voort te trekken naer de stede van Gend, en andere plaetsen van
Vlaenderen; maer iedereen vreesde de zwakheyd van het begonste spel en hield sig
soo stil als hij konde, sommige self verlieten hunne huijsen, en gingen sig bij vrienden
of kennisse verbergen; ieder een begonste de wederkomste der vlugtelingen en
fransche troepen te vreesen.
Desen dag luijde men nog geheel den dag alle de klokken, en veele lieden van de
omliggende dorpen, quamen sien wat in de stad omging; alles was tamelijk gerust
tot in den avond.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

407
Ondertusschen haedden de boeren of brigands de hooftwagt en stadspoorten met
eene klijne wagt beset, veele waeren wel gedronken, andere waeren moeij van fatigue,
dus dat zij zig tot de rust begaven; andere gelijk het in diergelijke affairen gaet,
verheugden sig in hunnen voorspoet; maer mits onder hun weijnig order of discipline
was, en dat het scheen, dat alleen den drift hun thoop hield, sommige waeren weder
naer Ronsse gereijst om hunne kennisse te bezoeken en hunne kleijne conquesten te
gebruijken.
Maer de Fransche en de vlugtelingen, die daegs te voeren uijt stad waren
vertrokken, en niet te min onder hunne familien ofte aengedaene eenige als spionen
in Audenaerde gelaeten hadden, van alles onderrigt, quamen met groote stappen naer
Audenaerde; eenige van hun verdoeken sig in ofte achter eene voiture van eenen
borger van Audenaerde, en quaemen zoo tot aen de Beverpoort. Men vraegde aen
den koetsier wie hij was; hij, niet durvende openbaeren hetgene hij wiste, of misschien
van het verborgen krijgsvolk geene kennisse hebbende, seijde en noemde volk welk
met hem in de chaise was; de brigands of boeren alles wel betrouwende, deden de
poorte open; nauwelijks was zij open of het verborgen krijgsvolk overmeesterde de
wagt die slegs uit wijnig mannen bestond, alhoewel deze poorte van de vier poorten
van stad de meeste bedrijgd was. De reste van de troepen, de gevluchte borgers selfs,
verspreijdden sig alomme door de stad, schieten alles dood wat sig op straet bevind,
boer, burger, vrouwen, kinders staende of gaende, niets worden gespaert; doodt alles
dat sig op straet bevind, dus waeren d'orders gegeven, soo men segt, door eenen der
principaele vlugtelingen van Audenaerde.
Het was een helder maengeschijn, en niemand
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verwagtte da fransche binnen de poorten, mits men zig op de wagt betrouwde, dus
dat men niet moet verwonderen zijn er zoo veele Borgers de victime geweest van
den raed en daed van hunne medeburgers.
Op dien zelven nagt, hebben eenen twintig, zoo men zegt, ofte negen en twintig,
zoo andere, boeren en borgers door het geweld het leven verloren(1); eenige andere
sterk gequets; en veele andere paijsibele Borgers zijn het door de rasheijd van hun
loopen met een ongehoort geluk ontkomen.
Nademaal dit alles was gebeurt Donderdags van 5 uren naermiddag, tot s' vrijdags
om 9 à 10 uren s' avonds, en dat er menige doode in de stad waeren blijven liggen,
wilden sommige de doode op straet tot naer drij daegen laeten liggen, andere aenstonds
ter aerde bringen; dus heeft men om alle opspraek en indignatie te vermeijden,
nademael zij ontkleed waren, naekt op eenen waegen geworpen, en buijten de
Eijnpoort gevoert, alwaer sij in eenen en selven put gedolven zijn, en liggen tot den
dag van heden begraven circa sestig stappen van de poorte, noordwaerts. Den Saterdag
omtrent den middag, quamen wederom eenige brigands tot Leupeghem, en klepten
de klok. Aenstonds gingen eenige ruijters en voetknegten buijten, en vervolgden hun
tot in de bosschen; veele wierden er gesneuvelt welkers getal dien dag tot.... beliep.
Eenige der uijtgegaene voetgangers die langs de kerk van Leupeghem, die maer
weinig stappen van de Schelde staet, gegaen waren, wierden weergedreven, dus dat
zij sig genoodzaekt vonden door de rivier te

(1) Volgens de fransche verslagen verloren 400 patriotten hierbij het leven. (Cfr. De Belgische
Conscrits, door AUQUSTIN THIJS, bl. 58).
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swemmen, alwaer eenige van hun in het overswemmen het leven lieten.
Aldus verging de Brigandage binnen Audenaerde, en den selfden dag of daegs
daer naar, was zij tot Ronsse geeijndigt, en sedert dienen tijd, heeft men weijnig van
de Brigandagie gehoort. Maer op den zelven tijd en misschien den zelven dag, was
ook het Kempen land in Braband in roer die de omstreeks van Mechelen, Leuven,
Arschot, Diest, Antwerpen en Thienen seer ontrusten, en Mechelen, Diest en Aerschot
selve innamen. Maer aengesien ik maer voorgenomen heb te beschrijven het gone
in die zaek omtrent Audenaerde is voorgevallen, zal ik daer mede mijn boek
eijndigen.’
Den dag naar het uitwijken der Boeren, 27 October (of 6n Brumaire), nam de
‘Commandant der militaire magt’ het volgende besluit 't welk terstond uitgeroepen
wierd. Wij zijn overtuigd dat al de Boeren zich hadden uit de stad weten te redden,
vermits in de volgende stukken geen het minste gewag is gemaakt van éénen Patriot
die gevonnist zou geweest zijn:
‘In den naem der Fransche Republique.
Van wegen den Commandant der militaire magt word eenieder geordonneert van
binnen d'ure naer de publicatie deser aen te bringen ende te verklaeren ten stadhuijse
deser Commune allen vremdeling die sij in hun huijs konnen hebben, op peijne dat
de gonne in faute blijven, sullen aansien worden als vijand ende voor sulks sullen
worden aenstonds door den kop geschoten.
Gedaen in het huijs deser Commune den 6 Brumaire, 7e jaer der republique.
‘F.C. STRIFFENS.’

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

410
Den 28 october (7n Brumaire) deed de Municipaliteit van Oudenaarde den volgenden
oproep tot de Borgers die eenige archieven of gered of verstoken zouden gehad
hebben:
‘VRIJHEIJD, GELIJCKHEIJD.
De Municipalitijt van het Canton van Audenaerde geinformeert sijnde, datter
verscheijde insetene deser Commune onder hun bewelt sijn hebbende registers,
papieren ende andere effecten toebehoorende aen de selve municipaliteijt, inviteert
bij desen een iegelijck de registers, papieren ofte andere effecten aen de Municipaliteijt
competerende, wan of sij voorsien sijn aenstonds te bewegen in de vergaederplaetse
der selve Municipaliteijt, op peijne dat degonne men sal bevinden daer van in faute
te sullen sijn gebleven, sullen worden aensien als publique dieven ende vervolghd
volgens de wetten op de materie geëmaneert.
Actum desen 7e Brumaire, 7e jaer der fransche republique.’
Den 30n October trachtte de Municipaliteit al de Borgers, onder bedreiging, te
ontwapenen:
‘VRIJHEID, GELUCKHEUD.
De Municipaliteijt van het Canton van Audenaerde ordonneert mits desen aen alle
de insetene deser Commune aenstonds in de Municipaliteijt te commen déclareren
alle de waepenen waer van sij voorsien sijn, ende de welcke thunnen huijse
berustende, tsij de selve aen hun toebehooren, ofte thunnen huijze door andere
gebracht ende gestelt sijn geworden, als mede al hel poeder ende loot het gone sij
onder hun bewelt sijn hebbende, op peijne dat de gonne daer
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van in faute blijvende, sullen behandelt worden volgens de wetten ende arreteën op
de materie geëmaneert.
Actum in de Municipaliteijt, den 9 Brumaire, 7e jaer der Republique.
DE BLEECKERE-GRULOOS, président.
J. GRULOOS, Secrét. en chef.
P.J. DE SMET, Commissaris.’
Den 31n October (10n Brumaire) werden de inwoners van Oudenaarde
uitgenoodigd, ‘als beminnaers der Vrijheijd’ het planten van eenen nieuwen Vrijboom
bij te wonen, en des avonds hunne huizen te verlichten:
‘VRIJHEIJD, GELIJCKHEIJD.
De Municipaliteijt van het Canton van Audenaerde adverteert mits desen alle
d'insetene deser Commune dat hedent ten drij uren precies, met alle mogelijke
solemniteijten geplant sal worden eenen nieuwen boom van vrijheijd ter plaetse
alwaer geplant is geweest den gonnen door de baenstroopers in den avont van den
4 deser maendt afgekapt ende verbrandt is geworden.
Gevolgentlijck worden alle de insetene deser Commune van wegen de voorseijde
municipaliteijt geinviteert sigh ter bestemde ure op de gesigneerde plaetse te laeten
vinden ten eijnde van de voorschreven feeste als beminnaers der vrijheid bij te wonen,
alsmede desen avont met het opgaen der triomph Kloeke hunne huijsen te verlichten.
Actum den 10 Brumaire, 7e jaer der Fransche Republique.’
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Terwijl men te Oudenaarde zich scheen te vermaken, hadden de republikeinsche
soldaten het erg te doen met de heldhaftige Boeren, die rondom Leuven, Antwerpen,
Mechelen en op de oevers van Schelde en Ruppel meer dan eens de Franschen
versloegen of deden achteruit wijken. Uit Oudenaarde, waar nu alles gerust scheen,
werd het Fransch garnizoen naar die bedreigde gewesten met spoed verzonden, en
de stad gesteld onder de bescherming der Borgers, in ‘Garden Nationale Sedentairen’
herschapen, (5n November of 15n Brumairé).
‘VRIJHEIJD, GELIJCHEIJD.
Audenaerde den 15 Brumaire, 7e jaer der Fransche republique.
De Municipaliteijt van het Canton van Audenaerde aan d'insetene der Commune
van den selven naem.
Borgers!
Waer het saeken gijlieden geen levend exempel gehad hadde, van de excessen en
moedwilligheden de welke binnen dese Commune hebben begaen de baenstroopers
die sich alhier hebben bevonden den 4 en 5 dezer loopende maend, wij zouden UL.
voorenhanden de schelmstukken die sij en de gone van hunne bende hebben gepleegen
in andere plaetsen, alwaer sij sig insgelijken hebben begeven; maer het gone gijlieden
hebt gesien en van andere waerscheijnelijk hebt gehoort, moet UL. overtuijgen
waertoe dese schelmen bequaem sijn ende wat sij noch voorder souden hebben
uijtgevrogt, waert saeken dat sij door de troupen der fransche republique niet verjaegd
ende ten groote deele gedood hadden geweest.
Men is nog geduerig bezig met te vervolgen degone hun hebben weten te onttrekken
aen de wape-
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nen der troupen, ende Gijl. mogt versekert sijn dat niet eenen en sal ontgaen de straff
die hij zoo rechtveerdiglijk verdient heeft. Hoe strikt onderzoek daer omtrent sal
worden gedaen, en welkdanige vraeke daer over sal worden genomen, soude het
nogtans konnen geschieden dat sommige van hun 't zij door de vlugt ofte
verbergentheijd zullen ontgaen de straffe bij hun verdient; en wat is er van dese
schelmen te verwagten? Niet anders dan dat sij naer verloop van eenigen tijd hun
zullen tragten te versamelen, en gedurende den wintertijd die allengskens begint te
naderen, nieuwe banden sullen tragten te maeken, om uijt te werken hun plan van
plunderingen, moorden, branden, hetgene als nu mislukt is. In dese gestanden,
Borgers, en is er maer eenen middel open, te weten den gonnen vooren geschreven
bij de constitutie, behelsende dat in geheel de republique sullen worden opgerecht
Garden Nationale sedentaire, wiens pligt is te waeken op de vijligheijd der Commune
alwaer sij opgerecht sijn, en te beschermen de eijgendommen en het leven der
inwoonders.
Door deezen middel, en zal er geduerende den aenstaenden winter niet te vreesen
zijn voor eenig ongevaer het gone aen d'insetene deser Commune, van buijten soude
konnen worden aengedaen, want de Borgers, aldus vereenigt sijnde, zullen hun in
staet bevinden om daer aen te konnen wederstaen, ten minsten tot 'er tijd, in cas van
noode, de troupen ter hulpe sauden sijn gekomen.
Om welke redenen en tot het voorschreven oogwit te konnen berijcken, de
Municipaliteijt voornoemt, mits deézen alle de Borgers en borgers kinderen dezer
Commune in staet zijnde de wapenen te draegen, is inviterende, ten eijnde van te
compareren

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

414
in sittinge der selve Municipaliteijt, om hun aldaer te laeten opschrijven als
deelmakende van de Garde Nationale sedentaire deser Commune, de welke t' eijnde
dies, volgens de wetten sal worden georganiseert, en sal dienen soo tot de inwendige
vijligheijd der selve, als tot tegenstand aen de benden, baenstroopers de welke sich
daer binnen souden willen begeven.’
P. VAN DER MEERSCH, Agt. Nl.
‘GRULOOS, Secrét. en chef.
Den Commissaris, P.J. DE SMET.’
Eindelijk, den 8n November (18 Brumaire), verplichtte de Municipaliteit van
Oudenaarde de ingezetenen, voor den dag te brengen het geen nog geplunderd was
geworden. Daarenboven werd het bevel gegeven van de Nationale Cocarde te dragen,
en zich aldus franschgezind te toonen op de straat, en dat op pijn van voorziene straf:
‘VRIJHEID, GELIJKHEIJD.
Actum binnen de Commune van Audenaerde, den 18 Brumaire, 7e jaer der fransche
Republique.
De Municipaliteijt van het Canton van Audenaerde onderricht dat verscheijde
inzetene deser Commune onder hun bewelt hebben, kleederen en lijnwaed, mits
gaeders andere effecten de welke op den 4 en 5 dezer loopende maendt gestolen zijn
geworden door de baenstroopers die zig als dan binnen deze Commune hebben
bevonden, in de huijzen en andere plaetsen alwaer de gezeijde schelmen plunderingen
hebben begaen, inviteert mits desen alle de insetene der gemelde Commune, voorzien
zijnde van eenige der ge-
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melde effecten, ten wat titel het zoude konnen of mogen wezen, de zelve aenstonds
te bewegen in de vergaederplaetse der voorseijde Municipaliteijt, op pijne dat de
gonne daer van in gebreke blijvende, zullen worden vervolgt als publike dieven en
medeplichtig der gedaene plunderingen en gestraft zullen worden volgens het rigueur
der wetten. Voorders de voorschreven Municipaliteijt ondervindende dat verscheijde
inzetene van deze Commune af hebben gelaeten de Nationale Cocarde de welke zij
te voorent waeren draegende, waer door zij hun grootelijks suspecteren, al of zij deel
zouden willen nemen met de bende welke de natie is haetende, ordonneert mits
deézen aen alle de insetene dezer Commune te draegen de Nationale Cocarde op
pijne dat de gonne zonder diergelijke Cocarde, zig op de straet bevinden, zullen
aengehauden en vervolgt worden volgens de arreteën op de materi geemaneert.
P. GRULOOS, Sre en chef.’
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Hulsterloe in Reinaert de Vos(1).
door Is. Teirlinck.
De geleerde vossenjacht is nog niet geheel ten einde geloopen!
J.-F. WILLEMS.
MET voorliefde schijnt de dichter van Reinaert I(2) het oord Hulsterloe te noemen.
Op de volgende plaatsen vindt men dien naam:
‘int oostende van Vlaendren staet
een bosch, ende heet Hulsterloe.(3)
coninc, ghi moghet wesen vroe,
moochti onthouden dit:
een borne heet Kriekepit,
gaet suutwest niet verre danen.
here coninc, ghine dorft niet wanen,

(1) Dit artikel is een gedeelte eener studie, die uitsluitelijk over de plaatsnamen van den Reinaert
handelt en voor titel heeft: De Toponymie van den Reinaert.
(2) Zoo noemen wij met MARTIN, de oude bewerking van den Reinaert, namelijk het gedicht
dat voor titel heeft: van den Vos Reinaerde. Reinaert II is de jongere omwerking en
voortzetting.
(3) Vs. 2577, uitgave van E. MARTIN, Paderborn, 1874. Wij geven den tekst van dezen geleerde;
echter Hulsterloe en vroe hebben wij volgens de uitg. van GRATER behouden; doch dit oe =
00.
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dat ic u der waerheit iet messe:
dats een de meeste wildernesse,
die men hevet in enich rike.
ic segghe u ooc ghewaerlike,
dat somwilen es een half jaer,
dat toten borne cornet daer
no weder man no wijf
no creature, die hevet lijf,
sonder die ule entre scuvuut,
die daer nestelen in dat cruut,
of enich ander voghelijn,
dat daerwaert gherne wilde sijn,
ende daer bi avonture lidet.’

Rein. II heeft korter:
‘int oost van Vlaenderen staet
een bosch, dat heet Hulstelo.(1)
sijn rechte naem is also.
pijnt u wel tonthouden dit.
een water, heet Kriekenpit,
het staet daer bi, niet(2) ver van dan.
daer en coomt wijf noch man
dicke in enen halven jaer,
(so grote wildernis is daer)
sonder die ule ende die scufuut.’

In p (namelijk de prozabewerking) leest men(3):
‘Int oeste van vlaendere(n) staet een bosch en(de) hiet hulterloe en(de) een water
hiet criekenput d(at) leit daer bi. Dit is soe groten wildernisse dat daer dicwile in
enen helen iaer wijf noch ma(n) en comet sonder die wil en(de) die niet en wil die
scouwet.’
Reinke de Vos(4) schrijft Husterlo.

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

Vs. 2599.
niet staat niet in het handschrift.
Uitg. van MULLER en LOGEMAN, 1894, bl. 53
Uitg. van LÜBBEN, vs. 2441.
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Volgens deze teksten was Hulsterloe dus tevens een bosch en eene wildernis, een
der meeste, welke in eenig rijk bestonden; in een half (volgens p heel) jaar ontmoette
men daar noch man noch wijf, ten minste bij de bron Kriekepit. En het lag in het
oosteinde van Vlaanderen.
2o De koning gelooft Reinaert's logen niet; de Vos roept de steunende getuigenis
van Cuwaert den Haas in. Hij vraagt:
‘weetstu waer Kriekeputte steet?
Cuwaert sprac “of iet weet?
ja ic, hoene sout wesen soe?
ne staet hi niet bi Hulsterloe(1)
up dien moer, in die woestine?
ic hebber ghedoghet grote pine,
ende meneghen hongher, menich coude,
ende aermode so menichfoude
up Kriekenputte so meneghen dach,
dat ics vergheten niet ne mach.
hoe mochte ic vergheten dies,
dat aldaer Reinout de Vries
die valsche penninghe sloech,
daer hi hem mede bedroech
entie ghesellen sine.’

In Rein. II:
‘het staet int bosch van Hulsterlo(2)
op die warande in die woestine.
ic heb daer gheleden menighe pine,
so menighen honger ende dorst,
haghel sne ende grote vorst,

(1) Vs. 2666, Rein. I. Bij GRATER Hulst ter toe, schrijfwijze, welke kan gewettigd worden, even
als die van Hulsterloe. In het eerste geval ware het een Hulst dat ter Loe (Loo), d.i. op het
Loo ligt; in het tweede het Loo van Hulst.
(2) Vs. 2678.
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dat iet node soude vergheten.
daer en was te biten noch te eten.
hoe mocht ie dan vergheten dies?
Simonet die rike Vries
plach daer te slaen sijn valsche ghelt,
daer hi hem altijt op onthelt,
ende alle die ghesellen sine.’

In p nagenoeg hetzelfde:
‘het staet int bosch van hulsterloe(1) op die warande in die woestine.’
Hulsterloe, naar deze aanhalingen, was dus een ‘moer’, eene ‘warande’, eene
‘woestine’ - waar de hazen zelve honger en armoede leden, - zoo afgezonderd dat
de valsche munter, Simon (of Reinout) de Vries er gerust zijn snood ambacht kon
uitoefenen.
3o In het begin van Rein. II (de voortzetting namelijk) wordt Reinaert opnieuw bij
den koning beschuldigd; en Isegrim vermeldt de groote leugens van den Vos en zegt
onder andere:
‘ende nochtan heeft hi boven al
den coninc ghemaect so mal,
ende heeft hem ghewijst den scat,
daer niet en was dit noch dat,
in Hulsterlo(2) bi Kriekenpit.
Meerre loghen dan dit
weet ic wel was nie gheloghen.’

p heeft hier weer Hulsterloe, bl. 74.
Toont deze plaats niet, dat de koning en zijne vrouw naar Hulsterlo geweest zijn
om den grooten schat te zoeken en hem niet gevonden hebben: ‘daer en was dit noch
dat!’ En zou dit tevens niet bewijzen, dat Hulsterlo en Kriekenpit(3) geene

(1) Bl. 55.
(2) Vs. 3723.
(3) Z. het woord Kriekenpit.
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ingebeelde namen zijn, maar deze plaatsen werkelijk bestonden?
4o In vs. 6731 spreekt de Wolf, vóór den kamp, nogmaals van dit Hulsterlo tot
Reinaert:
‘wat hebdi menich spitich woort
mit loghentael op mi brocht voort,
dat ic stont na des coninx leven
om den scat, dien ghi hem gheven
ende wisen sout in Hulsterlo.’(1)

In p immer Hulsterloe.
Zoo luiden de verschillende teksten.
Wij hebben dus de volgende schrijfwijzen:
1. Hulsterloe in Rein. I en in p;
2. Hulsterlo in Rein. II (bij MARTIN ook zoo in Rein. I.);
3. Husterlo in Reinke (r);
4. Hulst ter loe, eenmaal in Rein. II;
5. Hulstelo, eenmaal in Rein. II;
6. Hulterloe, eenmaal in p.
Dit Hulsterloe was in de Middeleeuwen wel bekend.
1. De naam vindt men voor de eerste maal in eenen giftbrief van 1136. De graaf
van Vlaanderen Dirk van den Elzas schenkt Hulsterloe met zijne bosschen, zijn moer,
zijne weiden en meerschen aan de abdij van Drongen:
‘Locum quendam sacrae religioni congruum, in fundo Wasiae situm, inter
silvam, quae dicitur Conegesfurst et villam Bardamara, nunc Salechem(2)
vulgo nominatum, S. Trinitati, et perpetuae virgini Dei Genitrici Mariae,
necnon S. Joanni

(1) Reinaert II.
(2) Op de gemeente Vracene gelegen.
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Evangelistae et omnibus Sanctis omnimodis liberum obtuli, in usus Fratrum
Regularium, secundum Regulam, beate Augustini ibidem Deo servientium.
Contradidi etiam locum, qui dicitur Hulsterloe, cum silvis et Moer, et
pratis, et pascuis, et ceteris appendiciis inter praedicta loca sitis, et usque
ad circumjacentes Parochias porrectis.
Hoc autem donum feci petitione Domini Iwani, ejusdem loci Fundatoris,
hominis mei, cujus haec feoda fuerunt(1).’
Volgens Corp. Chron. Flandr. I, 604, werd deze gift in 1137 gedaan:
‘MCXXXVII. Imprimis igitur ipse dominus Ywanus attribuit coenobio
Trunchiniensi allodium suum Burst, Saleghem et Hulsterloo, ac decimas
suas in Wasia et in Torcungis, confectaeque inde sunt tabulae.’
Uit deze oorkonde mag men, met SERRURE2, opmaken, dat Hulsterloe niet gansch
uit een woud bestond; er bevond zich een moer, er waren weiden en meerschen en
andere bijhoorigheden. Het gezegde van den Haas: ‘daer en was te biten noch te
eten’ moet dus - reeds in 1136 - als eene grootspraak beschouwd worden.
Van dit woud of die bosschen (cum silvis) schiet nu niets meer op Kieldrecht over.
Echter ‘VAN DEN BOGAERDE(3) gelooft dat de polders der gemeenten Kalloo, Doel,
Kieldrecht en Verrebroek vóór de over-

(1) MIRAEUS, Op. dipl. I, 177. Op bladz. 104, I, vindt men den giftbrief van Iwein van
Aalst zelf, doch onder het jaartal 1139: ‘In Wasia verò Salichem, cum circumposita
terra, et villula, totaque palude, et duabus etiam partibus decimae, quae me contingebant
Hulst quoque et Hulsterloe....’ Men ziet ook de twee charters bij JONCKBLOET, Gesch.
der Mnl. Dichtkunst, I, 193.
2 Geschied, der Ned. en Fr. Letterk. in Vl., 142, 1e uitgave.
(3) Schrijver van eene geschiedenis van 't Land van Waas.
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stroomingen der Schelde in 1175 en later deelmaakten van het vaste of hooge land,
dewijl men op verscheidene plaatsen in hunnen bodem alle soorten van boomen
ontmoet, die van eene vroegere vruchtbaarheid getuigenis geven.’(1)
2. In eenen brief van Paus Innocentius, van het jaar 1141 leest men onder andere:
‘Statuentes ut quascumque possessiones, quaecumque bona eadem ecclesia
inpraesentiarum juste et canonice possidet, aut in futurum concessione
pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis
justis modis poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus, et illibata
permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis; curtes
et villas videlicet Landeghem, Vurslaer, Peteghem, Hastene, Saleghem,
Verrebrouck, Hulst et Hulsterloe, incultam terram juxta Belselam, curtim,
quae dicitur stabulum, Burst, pomerium, quod juxta eamdem ecclesiam
jacet, omnesque mansiones quae inter idem pomerium atriumque
interjacent, quas Ywanus praefatae contulit ecclesiae, cum omni
decimatione redituum suorum, tam in eadem villa quam in tota Wasia.’(2)
Hulsterloe, met Hulst en Saleghem, vindt men, nog eens genoemd, nagenoeg op
dezelfde manier in een brief van Bisschop Adrianus, in 1144.
3. Men kent, van het jaar 1156, eenen brief van bisschop Godefried van Utrecht,
die aan den abt en de kloosterlingen van Drongen het recht gaf om te Hulsterloo de
heilige diensten uit te oefenen en er te begraven:
‘Godfridus, Dei gratia sanctae Trajectensis ecclesiae electus, dilectis filiis
suis Johanni abbati et fratribus ecclesiae

(1) DE POTTER en BROECKAERT, Geschiedenis van Kieldrecht, bl. 1.
(2) Corp. Chr. Fl. I, 709 en 711.
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B. Mariae Trunchiniensis tam futuris, quam praesentibus, in perpetuum
apud Hulsterloo divina celebrandi ac sepeliendi, ut securas faciam
conscientias, licetitiam dilectioni vestrae concedo. Datum apud Trajectum,
II calendas Augusti, anno Dominicae incarnationis MCLVI.’(1).
‘In 1156 kon dus Hulsterloo geene wilde en onbebouwde streek meer zijn. Reeds
vroeger moest het een bebouwd gehucht of een beroemde bedevaartplaats zijn;
waartoe strekt anders dit verlof?’ merkt SERRURE aan’(2). Ik wil hier evenwel tegenover
SERRURE'S meening zetten, dat men wel in ons land kapellen en bedevaartplaatsen
kan aanwijzen, in het midden van een woud gelegen. In het Zoniënbosch had men
O.L. Vr. van Willerieken, Jesukens-eik bijv., in het bosch van Buggenhout insgelijks
een vermaarde bedevaartkapel. En lag de priorij van Groenendaal niet gansch
afgezonderd? Dat men bij Hulsterloo (apud Hulsterloo, luidt het) goddelijke diensten
deed en er - bijgeval misschien - eenen doode begroef, bewijst nog niet, dat het niet
in eene woeste, onbebouwde of onbebouwbare streek lag.
DE POTTER en BROECKAERT deelen het gevoelen van Serrure:
‘Laatstgenoemde aanduiding(3) is echter voor Hulsterloo, met het oog op het
vermoedelijke tijdstip der vervaardiging van den Reinaert (namelijk in de 2e helft
der 12e eeuw(4), bezwaarlijk aan te nemen;

(1) Corp. Chron. Fland., I, 712. Ook DE POTTER, 37.
(2) Bl. 142.
(3) Namelijk, dat dikwijls in een half jaar geen man noch wijf “toten borne” komt. Doch de
dichter bedoelt Kriekepit en niet Hulsterloe.
(4) Meening, welke min aanhangers heeft. “Voor den tijd der vervaarding van ons epos is als
terminus post quem het begin der 13e eeuw aan te nemen; als terminus ante quem het jaar
1280 of zelfs alreeds ± 1255, wanneer de meening juist mag heeten, welke door FRANCK in
de Inleid, op den Alex. wordt voorgestaan en m.i. op goede gronden berust, dat Maerlant bij
het dichten des Alexander's den Reynaert gekend heeft:” VAN HELLIN uitg. van Rein. I.
XXXIV. MULLER (oude en jong. bew.) geeft e. 1250.
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trouwens in 1156, dus twintig jaren na den afstand van Hulsterloo aan de genoemde
kloostergemeente, had deze er reeds eene bidplaats opgericht, in welke de
kloosterlingen van Drongen, van wege Godfried, bisschop van Utrecht, het recht
bekwamen de goddelijke diensten uit te oefenen en de dooden te begraven. Met C.A.
Serrure zijn wij derhalve van gevoelen dat Hulsterloo toen niet meer een wilde en
onbezochte streek kon zijn, maar veeleer een vanouds bebouwd gehucht of eene
beroemde bedevaartplaats in zijnen schoot bevatte.’
JONCKBLOET (uitgave van Rein. I, bl. CXLIV) meent, dat de dichter, die van
Hulsterloo spreekt als van een onbewoond, woest oord, hier geen toestand uit zijn
eigen tijd heeft geschilderd. ‘Waarschijnlijk maakte hij hier gebruik van een bekende
overlevering, die gewaagde van de woestenij van Hulsterloo ten tijde dat de valsche
munter Reinout er huisde.’
Misschien ook is het gezegde van den Vos over het kleine Hulsterloe als eene
grootspraak aan te nemen.
Niettemin moet het den lezer verwonderlijk schijnen, dat men, in 1442, nog te
Kieldrecht (op welks grondgebied Hulsterloe lag) een uitgestrektheid land had,
genaamd den Simon (vrgl. met Simon den Vries, den valschen munter), eene andere,
de Woestijne, en eene derde, de Wildernesse! Vrg. met vs. 2584: dats een de meeste
wildernesse, en vs. 2667: up dien moer, in die woestine(1).
(Wordt voortgezet.)

(1) DE POTTER en BR., 2, 3.
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Boekenkennis.
Geschichte der Weltliteratur, door Alex. Baumgartner, J.S. I. Die
Literaturen Westasiens und der Nilländer. II. Die Literaturen Indiens und
Ostasiens. Freiburg, Herder 1897,
Sedert wij het ter perse leggen van dit werk aankondigden, zijn meer dan twee deelen
ervan volledig verschenen.
Het is licht te begrijpen dat een arbeid van deze soort de belangstelling van menige
letterkundigen trekt: Wij kunnen dan ook met den meesten lof van de studie des
schrijvers spreken Nauwelijks waren de eerste afleveringen de wereld ingezonden
of van alle zijden werden de oogen op dit grootsche werk gericht; en nu reeds kan
men verzekerd zijn, dat P. Baumgartner zijne voorgangers in dit vak ver overtroffen
heeft. Velen voldoen weinig aan hetgeen van eene geschiedenis van dezen aard kan
geëischt worden. Vooral moet een dusdanig werk onzijdig blijven, en niet uit
partijzucht datgene ter zijde laten wat soms den voorrang moest hebben; deze
vijandelijke houding, welke wij bij verscheidene schrijvers waarnemen, is dan ook
de oorzaak dat vele hunner werken slechts eene zeer beperkte waarde op
geschiedkundig gebied hebben.
Wij hebben reeds vroeger (Dietsche Warande blz. 403, 1897.) de verdeeling van
P. Baumgartner's werk medegedeeld. Het eerste boek behandelt de letterkunde der
oudste volkeren. De geschiedenis der Israëlieten is in vier kapittels verdeeld; het
vijfde kapittel handelt over de Assyriërs en Babyloniers en de twee laatste betreffen
de Egyptenaren. In het tweede boek treffen wij eene schets aan der oud christelijke
litteraturen van het jodendom, eene algemeene schets der Syrische, Koptische,
Etiopische, Armenische en de nieuw-hebreeuwsche literatuur.
Onze grootste lofspraak betreft de behandeling der Arabische litteratuur. Sedert
Hammer-Purgstall heeft het niemand meer gewaagd iets op dit gebied te schrijven.
Voor zijne studie heeft de schrijver enkel de werken van Caussin de Perceval, Kremer
en Schack kunnen raadplegen, voor het overige heeft hij zich op zijne eigene studie
moeten steunen.
Hetgeen wij over de behandeling der arabische litteratuur zeggen mag ook op de
persische toegepast worden. Hier heeft de schrijver zich moeten bepalen bij enkele
monographiën van den vakkenkenner H. Ethé. De talrijke proeven van dichtkunst,
welke men hier ontmoet, in zuivere taal overgebracht, bewijzen op voldoende manier
dat de schrijver zich bij. zonder op de studie der verschillende volkstalen heeft
toegelegd.
De tweede band, welke uit zes boeken bestaat, handelt over de geschiedenis der
letterkunde der Indische en oostaziatische volkeren. Onder dit opzicht is het werk
van P. Baumgartner het eenige dat tot hiertoe bestaat. Dit gedeelte van zijne studie
mag dan ook met recht het belangrijkste genoemd worden.
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Het eerste boek spreekt over de letterkunde der Indische volkeren. Bijzonder wel
gelukt is de behandeling der twee groote epossen: de Mahâbhárata en de Râmâyana.
Vervolgens komen de epische, lyrische en dramatische meesterwerken der
sanskrietsche letterkunde; eenige bladzijden worden gewijd aan de fabels en
bijzonderste romans dezer volkeren.
Het tweede boek treedt in bijzonderheden over de menigvuldige talen, welke van
het sanskrietsche afstammen. Alhoewel de menigvuldigheid dezer talen de stof,
welke de schrijver te behandelen heeft, in ruime mate vermenigvuldigt, toch mag hij
zich beroemen alle moeilijkheden overschreden te hebben; wij vinden in zijne studie
zoowel de eenvoudigste volksliederen aangeteekend als het door miljoenen menschen
vereerde Râm barit Manas.
Verder leidt ons de schrijver tot de hoofdstreken van het Buddhismus, Ceylon,
Birma, Siam, Tibet en Mongolië, en sluit zijn tweede boekdeel met eene uitgebreide
studie over de merkwaardigste verschijnselen uit de letterkunde der chineesche en
japaneesche volkeren.
Men heef, zelden gelegenheid met zooveel onbepaalden lof over een letterkundig
werk te kunnen spreken. De schrijver mag zich gelukkig achten zijnen arbeid nu
reeds de schoonste vruchten te zien dragen. Van alle zijden worden de oogen op deze
nieuwe algemeene geschiedenis der letteren gericht, die zoowel door volledigheid
als onpartijdigheid, door aantrekkelijken stijl als klare voordracht uitmunt.
K.

Het Jaarboekje van Alberdingk Thym voor 1898
deelt bij de gelegenheid van de kroning der jonge hollandsche vorstin een aantal
bijdragen in proza en in verzen mede, waarin de lof der jeugdige koningin wordt
gezongen.
Het is zeer passend, dat nog eenmaal pater van Meurs' ‘Grootje aan 't prinsesje’
overgedrukt werd. Even belangwekkend was het onder den titel Van de Landen van
Overzee een aantal gedichtjes te verzamelen, welke in eigen taal de heilwenschen
uitdrukken der Oost- en W st Indische Katholieken. Zoo treft men niet min dan 12
verschillende talen in deze kleine verzameling aan.
Als historische bijdragen, nemen het artikel van Dr W. Everts, Hare Majesteit
Koningin Wilhelmina, eene achter-kleindochter in den 37en graad van Keizer Karel,
met stamtafel, en dat van J.H.A. Thus Wilhelmina dochter van de H. Elisabeth, met
twee genealogische tafels, eene bijzondere plaats in. Eene bijdrage van Prof.
Vermeulen getiteld: Een Vredevorst, wordt gewijd aan de levensschets van den
katholieken prins Willem van Oranje. Pater Allard, de Vondelverreerder, handelt
over de verhouding welke tusschen Joost van den Vondel en prins Frederik Hendrik
bestond, alsook dezes betrekkingen met Daniel Seghers. De schrijver spreekt bij deze
gelegenheid over de groote verdienste van den bloemschilder en wijst voor nadere
bijzonderheden over Daniel Seghers op een ‘lent van Vaarzen’ welke door den
schrijver in den jaargang 1870 van den Volksalmanak voor Nederlandsche katholieken
medegedeeld werden. Doch hij schijnt hier uit het oog te verliezen wat Pater Kieckens
over den voortreffelijken man in het Bulletin de l'Académie d'Archéologie de Belgique
in 't midden bracht, evenals zijn artikel over Daniel Seghers in D.W., jaargang 1891,
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ever als de lofdichten door Dr P. Alberdingk Thym in hetzelfde tijdschrift reeds in
1876 medegedeeld.
Het boekje, dat wel wat laat is verschenen, geeft op den keurigen omslag eene
fraare afbeelding der H. Elisabeth, van Karel de Groote, en de wapens der
Nederlanden, allen zinnebeeldig aangebracht.
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Boon's Letterkundige Bibliotheek.
- De uitgever H. Boon, te Amsterdam, heeft de hand gelegd aan een goedkoope
volksuitgave der letterkundige werken van de meest verdienstelijke nederlandsche
schrijvers. Deze uitgave zal verschijnen in deeltjes van 3-5 vel druks voor 20 cents.
Voorloopig zullen hierin worden opgenomen Vondel's Lucifer, De Leeuwendalers,
Hooft's Warenar, enz.
Het eerste deeltje bevat Vondel's Gysbrecht van Amstel, in nieuwe taal bewerkt
door J.A. Verkuyl. Alhoewel voor de hoogere studiën der letterkundige oudheden
altijd voor de studenten de oorspronkelijke spelling aan te bevelen is, ontvalt niet al
de waarde aan de vertolking derzelfde in nieuwe taal. Hierdoor worden min
geoefenden in staat gesteld de oude nederlandsche werken van nabij te leeren kennen;
van de menigvuldige edities van Vondel's meesterwerken zijn allen, op enkele
uitzonderingen na, in oude taal weergegeven. Men mag dus van deze nieuwe
verzameling van dichtwerken eene algemeene verspreiding verwachten.

Broeder Jan of de Minderbroersklokken te Sint-Truiden. - Eene
gebeurtenis uit den Besloten Tijd, 1798-1799, door D. Claes. Mechelen F.
Frantzen.
Dit gedicht, dat van de hand eens verdienstelijken dichters is geschreven, geeft
bewijzen van juiste taalkennis en dichterlijke verbeelding, het onderwerp zelf boeit
den lezer en wordt het dan ook ten zeerste aanbevolen.
Er bestaat hiervan ook een druk uitgegeven bij A. Siffer, te Gent.

Lebrecht Dreves. Ein Lebensbild. Als Beitrag zur Literaturund
Kirchengeschichte nach dem handschriftlichen Nachlass und den
gedruckten Quellen entworfen von Wilhelm Kreiten, S.J. Mit Dreves'
Bildniss. Freiburg i. B., Herder, 1898, VIII en 432 bl. 8o. Prijs: Mk 5,- geb.
Mk. 6.40 = fr. 6,25 en fr. 8 -.
Wij kennen reeds sedert vele jaren den gemoedelijken dichter Kreiten, aan wien de
helaas! te vroeg gestorven Ludwig Brill zijn schoonste zangen toewijdde. Wij kennen
evenwel ook den scherpzinnigen criticus en weten dat Kreiten's kritiek even grondig
is als zijn stijl aantrekkelijk. Door niemand kon een karakterschets van den edelen
dichter Lebrecht Dreves beter worden ontworpen als door Pater Kreiten, en zijn werk
is dan ook een belangrijke bijdrage tot de geschiedenis der letterkunde. Kreiten heeft
ook veel uit de nagelaten handschriften van den dichter Dreves geput. Deze behoort
tot de beste der Romantieken en bekleedt eene eereplaats tusschen Adalbert van
Chamisso en Eichendorff, met wien hij ook in persoonlijke betrekking stond.
Wat Dreves' gedichten vooral kenmerkt, is de diepte van gevoel en het meesterschap
in den vorm. Uit zijn uitgegeven stukken blijkt eveneens hoe vatbaar hij was voor
het schoone en welk evenwicht hij steeds wist te bewaren.
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Wie dit boek leest zal ten zeerste met den dichter ingenomen zijn. Een blik op
zijne beeltenis doet ons dadelijk een ongewoon mensch en kristen strijder in een
waas van dichterlijkheid erkennen.
Ten slotte geven wij de regels door Dreves aan eenen vriend gericht, toen zijne
kinderen zich beklaagden dat zij zijn naamfeest niet konden vieren, dewijl hij Lebrecht
heette naar zijn' peetoom, vorst Blücher.
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L e b r e c h t (leef goed) ward ich genannt, und G l a u b r e c h t (geloof
goed) nennet der Mann sich,
Dem der Glaube allein ohne die Werke genügt.
Nicht einseitig, o Freund! Zum G l a u b r e c h t gehort der L e b r e c h t
Gleich wie dieser ja auch nichts ohne jenen vermag.
Willst einen dritten im Bund du nehmen, ehrwürdiger G l a u b r e c h t
Unmaszgeblich alsdann, schlag' ich den H o f f r e c h t (hoop goed)
dir vor.”
Het werk verdient alleszins onder kunstvrienden en alle andere welgezinden verspreid
te worden.
V.N.

Trierisches Archiv. - Verzameling van Dr Keuffer. Trier. Fr. Lintz, 1898.
1o band.
Met het doel een aantal onuitgegeven en onbekende bescheiden omtrent de bouwkunst
en zedegeschiedenis van het middeleeuwsch Trier aan het daglicht te brengen, heeft
de stedelijke archivaris, Dr Keuffer, de hand gelegd aan het groote werk, waarvan
thans het eerste deel verschenen is.
Bijzonder merkwaardig is de beschrijving van het liturgisch epistelboek van Prum
met twee fraaie lichtdrukken, evenals E. Kutzbach's bijdrage over de wereldlijke
gothische gebouwen, welke in de vroegste middeleeuwen werden opgericht, maar
welke thans door de zucht naar moderne figuren en versierselen gansch als aloude
kunstpronkstukken hun karakter verloren hebben.
Als bijdrage der zedegeschiedenis kan de verhandeling van Dr Lager over de
dienstregeling der beambten en dienaars der domkerk in de XIIe eeuw, de eerste
plaats innemen. Van even min belang is het onderwerp van Dr H. Isay, welke een
aantal bijzonderheden aan het licht brengt over Bonagratia von Bergamo's geschriften,
tot verkjaring der oneenigheid tusschen paus Johann XXII en Ludwig d. B.

Les dernières cartouches d'un archiviste. - Le Goeden dag. Les fresques
de la Leugemeete. Observations présentées à M.J. Van Malderghem, par
H. Van Duyse. Gand, De Brabandere 1897.
Om de lijst der critische werken, welke in de laatste tijden over dit onderwerp
geschreven werden, volledig op te geven, maken wij hier melding van de laatste
verschenen opmerkingen, omtrent den Goeden dag en de Gentsche Leugenmeete.
Wat de kritiek over dit werkje betreft, wij hebben reeds bij vroegere gelegenheid
onze meening over dit onderwerp laten ke nen.
K.
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De Geldwaarde in de Geschiedenis. - Practische wenken door Edm.
Geudens. Antwerpen, Dela Montagne 1897.
Wij kunnen deze bijdrage niet genoeg aanbevelen aan degenen welke zich met
oudheidkunde bezig houden. Voor diegenen, welke niet tot deze klas behooren, is
het tevens belangrijk een gedachte te hebben van de beteekenis der geld-of
muntbenamingen en een oogslag te werpen op de verschillende omstandigheden,
welke de munten in waarde deed vermeerderen en verminderen.
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Inhoud van Tijdschriften.
België.
Annales de la Soc. d'Archéologie. XII. 3-4. Clerbaut: La bourgeoisie et les bourgeois
dans l'anc. Bruxelles. - Vannérus: La galerie d'un amateur bruxellois du 17e s. Cumont: Fouilles à l'abb. de Stavelot 1896. - Hankar: L'église de Forest. - De Raadt:
La bataille de Bäsweiler 1371. - Cumont: Détresse financ. du gouv. autrich. en 1794.
- Verhaegen: Groupe en marbre du sculpt. De Cock 1710. - Hankar: Fouilles au
cimetière de Champlon. - Bigwood: L'organis. du cadastre av. la domination française.
- De Loë: Rapp. sur les fouilles faites au prof. des musées de l'Etat. - Van
Malderghem: Du pourpre en héraldique.
Belfort. (Het) 7-9. Waffdaert: Goddelijke beschouwingen. - Kard. Wolsey. Muyldermans: Antwerpen onder de Fransche Republiek. - Martens: Thomas Edward.
- De Marez: Jonge letteren. - Jacobs: De jongste richting in de taalkunde. - Van
Mierlo: Een nederlandsche Pascal - Meeus: De misdadiger. - Moroy: Pieter Simons
1797-1843. - Craeynest: Onbeholpen taal. - Joos: Eeuwfeest van den Boerenkiijg. Cuppens: Wat zei, wat zong dat kwezeltje. - Dupont: H. Taine.
Biekorf. 12-17. - Beeldstorm der Sansculotten te Brugge in 1797. - Oude Beeldekens.
- Gezelle: A l'Ezelstap. - Woorden uit de Goddel, beschouwingen. v. Gezelle. - Van
de wijze en van de vroede maagden. - Tusschen Caen en Bayeux. - Varsenaere. Vlaamsche woorden en spreuken. - Broeder Cornelis. - Gezelle: 't Blendeliêngasthuis.
- Rusten is roesten. - Toebakdoozen.
Fédération artistique. 38-50. De Taeije: Tolstoï et l'Art. La fontaine ‘Brabo’ de Jef
Lambeaux. Un Léonard de Vinci inconnu à Caen. - Le Chemin de croix de Rosier.
- L'art public et la Nature. - Un Van Eyck inconnu. - La nature et l'Art. - Baes: Le
secret du Pittoresque. - L'écule St Luc de Bruxelles. - Dante consid. comme aniste.
- Notes musicales congolaises. - Le Salon d'Anvers. - Les grotesques de Ferrare. Un Van Eyck inconnu. - Le Prix de Rome. - Le jugement artistique. - Le triptyque
de Watervliet. - La sonate ‘Clair de lune’ de Beethoven. - † Ad. Samuel. - Un Michel
Coxie à Gand. - L'utilité dans l'art.
Loquela 1-2. Afschampelen, afslibberen, buistap, bulst, bunte. dremmelen, fleebakken,
fleemuden, gauge, giertij, meêijoekelen,
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neuken, perluintje, soberer, spletoore, taroefelen, tjoekelen, wenpel, boeveren, foorzen,
jeerst, korren, lekspa, paloven, parle, peeschijf, struisel, te schijts, tiggelgestek,
wiepen, zeeken, zoeper.
Magasin littéraire. 5-6. Ritter: Revue des estampes et de la mus. publiée: John
Ruskin et la Religion de la Beauté, de la Sizeranne, L' Hérésiarque de H. Mazel, etc.
- Vaes: Les Déracinés, La Cathédrale et Cyrano. - Griveau: Le thème de l'étoile et
des variations esthétiques. - De Ridder: tableau de la France en 1614 de
Hanotaux,Pierre-le-Grand de Waliszewski, etc.
Revue de l'Art chrétien. IX. 4. De Baye: La crosse de St Etienne de Perm. Lambin: La cathédr. de Senlis. - Tulpinck: Annonciation; peinture murale du 15e s.
découv. à Bruges. Didiot: L'imagerie relig. en Russie. - Jouy: Le Triforium de la
Cathédr. de Meaux. - De Farcy: La plus grosse cloche de France au 15e s.
Revue Générale. 7-9. Verlant: En Allemagne. - Peeters: Sur le style. - Castelein: La
Question du nombre des élus. - Woeste: Le royaume de Mme Geoffrin: L'oeuvre
d'Octave Pirmez. - Montalembert par le Vte de Meaux. - De Ridder: Le roi de Rome.
- Nerincx: Les scandales de la police de New-York. - Biré: Chateaubriand en 1811.
- Charlot: Gladstone. - Paquet: Ascétisme américain. - Delaveux: La Semaine sainte
à Séville. - Bordeaux: La conversation en France.
Spectateur catholique. 14-17. L'Annonciation par Doudelet, Vogeler, Rommelaere
et J. Stevens. - La cérémonie du Trenpatz. - Chansons flamandes anciennes. - Les
Oliviers de la Passion. - Klein: Le concile du Vatican. - Germain: Le sentim. religieux
en art. - Projet de calhédrale par E. Bernard. - Griveau: La Cathédrale, livre de pierre.
- Haël: Les cathédrales d'Angleterre. - Honniger: Segantini par W. Ritter. - De Bruyn:
Pourquoi nous ne suivrons pas M. Huysmans. - La Cathédrale. Le Cardonnel: Le
sens énergique chez la jeunesse. - Maus: Le criminel dans l'art et la responsab. de
l'artiste. - Hymne de la Nativité. - Le petit verre de la Ste Vierge. - Bernard: Vers
1500. - Nonniger: Une madone au Sart. Les heures de N.-D. dites de Hennesy.
Vlaamsche School. 6-7. De Mont: Van Lukas v. Leiden? - Sabbe: Alex. Hannotiau.
- De Mont: Rembrandts Goede Samaritaan.
Volksleven. (Ons) 1-3. Cornelissen: Ratten en muizen. - De Legende v. Mijnheerke
v. Maldeghem. - Harou: Drinkgebruiken. - De Duivel in de Volksspreuken. - Harou:
De Kwâtongen. - Cornelissen: Kempisch Idioticon. - Geudens: Plaatsbeschr. v.
Antwerpen. - Harou: Weerkunde.
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Volkskunde. 1-2. De Mont: Mei-gebruiken in Vlaamsch: België. - De Cock:
Godsoordeelen. - De Cock: Het huwelijk v. Maria v. Burgondië m. Maximiliaan v.
Oostenrijk. - Oude vlaamsche volksliederen. - Boersche grappen. - Menscheneters
in Kongoland - Scandinaafsche volksliederen.

Nederland.
Gids (De). 6-9. Quack: De onderscheiding tusschen mensch en dier. - S. Muller: De
gilden in de middeleeuwen. - Kalff: Oude liederen verzameld door J. Bols. - Viotta:
Erlebnisse mit Wagner u. Lisst. - Byvanck: † Gladstone. - Rouftaer: Spaansche
indrukken. - Boer: Gabriel Finne. - Kalff: François Caron. - Tollens. Docum. uit de
j. 1807-1831. - Hegenscheidt's Starkadd. - Byvanck: Over de Navolging Christi.
Hollandsche Revue. 6-8. De oorzaken van Spanje's verval. - Prof. Dr. W. vander
Vlugt. - Roosdorp's Kinderen. - Tollens. - H.J. Schimmel. - Mevr. Goekoop's Hilda
v. Suylenburg. - Vloeibare lucht. - Een nieuwe tijdwaarnemer. - De Philippijnsche
eilanden. - Nellie van Kol. - Stille wegen.
Katholiek (De). 7-9. Mutsaers: Graaf de Mun over Jules Simon. - Jansen: Joh.
Janssen. - Van Rootselaer: Gesselinx, rector v.h. gymn. te Amersfoort. - Sprengers:
Impuls e. - Keuller: Von Baer und seine Weltanschauung. - De Groot: Schaepman
ov. Thomas v. Aquina. S. Joseph, oratorium van J. v. Schaik. - De hl. Nicolaas in
het Folklore door J. Schrijnen. Mercier's Origines de la psychol. contemporaine.
Noord en Zuid. XXI. 4-5. Kluyver: Methode v. taalkund. onderzoek. - Nauta:
Hantwerkpen. - Moderne mannenkarakters in den Hollandschen Roman. - Vierhout:
Woorden v. gelijke beteekenis. - Nauta: Slöjd. - Bake: Een kommakweslie. - Nauta:
Het Cambrijnsche vocht. - De Boer: Jan van Beers. - Beschikken. - Torf: Ledeganck's
Aan Brugge. Van Moerkerken's Nederland's kluchtspel in de 17de eeuw. - Moquette's
Romans v. Wolff en Deken, en de romant. schepp. v. Richardson. - Verdam: Werking
der bijgedachte in de taal. - Molenaar: Bloemlez. uit het woordenb. d. nederl. taal. Hub. Cornelisz. Poot. - Visser: Poot als natuurdichter. - Beets: Eene veer van den
mond blazen.
Oud-Holland. XVI, 1. Bredius: De landschapschilder Hercules Seghers. - Haverkorn:
De schilder-dichter Joost van Geel. Italie: De werkzaamh. v. Felix Libertate en de
emancip. der Joden.
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Spectator. (Nederl.) 27-38. Een Ibsen-enquête. - Kan: Gerard. Geldenhauer
Noviomagus. - Maurits Wagenvoort. - Koster: Vergelijk. letterkunde. - Uit
Vlaanderen: Buysse, de Bom. - Kok: G. Brandes en zijn ‘Shakespeare’. - J. ten Brink's
Brechtje Spieghels, etc. - Kossmann: Bismarck. - Dozy: De gilden v. Utrecht tot
1528. - G.C. van 't Hoog's Geluk. - Robert Bruce. - Nouhuys: Verzen v. Fred. v.
Eeden. - Brugmans: De ordening onzer archieven. - Loffelt: Een Cuyp in bruikleen
op het Mauritshuis. - Nouhuys: Floris en Blanchefloer. - Starkadd, drama v.
Hegenscheid. - Caméen te Parijs. - De courtisane in de fransche letterkunde.
Studien op godsd. wetensch., en letterk. gebied. L.V en LI, 1-2. Kerlen: Het kwaad
in de wereld. - Van Heyst: Rabbi Astruc's vraag: ‘Waarom blijven wij Jood? - Te
Raste: Spanje en Spaansch-Amerika. -Van Nieuwenhoff: Kardinaal Mermillod. Vogels: Ibsens Symboliek. - Albers: De moord der Chineezen te Batavia in 1740. Mercier's Origines de la psychologie contemporaine. - Van Gestel: De jongste
beweging in de wijsbegeerte aan de Kath. scholen. - Van Kasteren: Dr. Poels en Prof.
Kuenen over het boek Josue. - Regout: Kant en het cosmologisch argument.
Taxandria 7-9. Sasse v. Ysselt: Familie Endevoets en de heeren v. Nieuw-Herlaer.
- Juten: Vrijheid v. godsdienst onder de Republ. d. Vereen. Nederlanden. - Juten:
Beleg v. Bergenop-Zoom 1747. - Juten: Heeswijk en Dinther. - Jac. v. Oudenhoven.
- Colff: Oosterhout. - Hezenmans: Nieuw Herlaer. - Sasse: Uitbesteding van het ambt
v. nachtwaker te Oirschot in 1687.

Duitschland.
Alemannia. XXVI. 1. Brunner: Die Kürenbeig-Literatur. - Beck: Alt-Rothisches
Statutarrecht. - Rieder: Das Martyrium d. hl. Simon v. Trient 1475. - Heilig:
Altdeutsche Sagen. - Bolte: Die Amores Söflingenses. - Holder: Der schwäbische
Nachtwächter. - Pfaff: Märchen aus Lobenfeld. - Katalog d. Biblioth. v. Ueberlingen.
Annalen d. histor. Vereins für den Niederrhein, LX. F. Görres: Neue Forsch. zur
Genovefa-Sage. - Loersch: Urkunden der Bonner Bibliothek. - Keussen: Zur Gesch.
Crefelds u.d. Niederrheins. - Renz: Das Archiv. v. Schaesberg in Thannheim. - Tille:
Steinfelder Urkunden der Kölner Erzbischöfe Konrad u. Siegfried. - Vielhaber: Zu
den Regesten der Urkunden d. Stadt Goch. - Keller: Histor. Litterat. d. Niederrheins
1886.
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Anzeiger d. German-Museums. 3. Schnittmusterbuch aus d. 17. Jhd. - Vorlagen f.
Stuhllehnen d. 17. Jhd. - Glas mit d. Bilde d. Seb. Stockhorner 1630. - Die Technik
eines frühgot. Glasgemäldes im german. Museum.
Fl. Blätter f. kath. Kirchenmusik. 6-8. Regeln für den Vortrag des gregorianischen
Chorals. - Der Choral in der Dorfkirche. - Orgelbuch zum Gesangbuch der Diözese
Münster. - Ueber die Einführung des liturgischen Gesanges. - Eigenschaften der
kath. Chorregenten. - † Franz Arnfelser.
Histor. Jahrbuch der Görres - Gesellschaft. XIX. 3. Ernst. Wann und wo wurde der
Liber de rebaptismate verfasst? - Kampers: Die Ablösung der Weltreiche in
eschatologischer Beleuchtung. - Rohr: Die Prophetie im letzt. Jahrhd. vor d.
Reformation als Geschichtsfaktor. - Eubel: Der vom Grafen Wilh. v. Jülich 1332
dem Papste geleistete Treueid. - Bauch: De Nümberger Medailleur M.G.
Magazin für Litteratur. 27-38. Max Stirner. - Briefe Leopardis. - Arno Holz u.d.
neue Lyrik. - Bruchmann's Poetik. - Eug. Morel's Terre promise; Claretie's
L'Accusateur. - Ricarda Huch's Gedichte. - Erinnerungen an Hoffmann v. Fallersleben.
- Die Zeitschr. Ver sacrum. - Bismarck, der Mann des polit. Erfolgs. - Der Dichter
der ‘geharnischten Venus’. - Nietzsche in frommer Beleuchtung. -Wiener Dichter:
Constantin Christomanos, Otto Sachs, Arthur Schnitzler. - Eine andere Marie
Bashkirtseff. - Gudrun, ein vlämisches Nationaldrama. - Die Dichterin Lou
Andreas-Salomé. - Zur Psychologie der Phrase. - Daudet's Nachlass. - Kunst und
Seele. - Leo Hildeck. - Die Presse in Neu-Japan. - Die Handlung des 2. Teiles v.
Goethes Faust.
Stimmen aus Maria-Laach. 6-8. Hammerstein: Die deutschen Universitäten der
Gegenwart. - Braun: Der Dom zu Speier. - KreiteD: Ueber G. Hauptmanns ‘Hanneles
Himmelfahrt’. Baumgartners Geschichte der Weltlitteratur. - Poestions Islandische
Dichter. Haseloffs Sächsische Malerschule des 13. Jhds. Laveilles Un Lamennais
inconnu. - Cathrein: Das neueste ‘Allgem-Staatsrecht’ auf monistischer Grundlage.
- Kneller: Hat der röm. Staat d. Christenthum verfolgt? - Beume: Zur Poesie des
Kirchl. Stundengebetes im Mittelalter. - Rattinger: Der Serben Kathol. Vergangenheit.
- Wasmann: Die Höhlenthiere. - Gietmann: Randglossen zu den
‘Künstler-Monographien’. - Hagen: Die Lehre der h. Schrift über den Teufel. - Fonck:
Sociales aus dem Heiligen Land. - Kneller: Theodor Mommsen über die
Christenverfolgungen. - Duhr: Bernardo Tanucci nach seinem Briefwechsel in
Simancas. - Schmid: Die neue Orgel zu Maria-Einsiedeln. - Heinrich's Dogm.
Theologie.
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Zeitsch. für christl. Kunst. 4-6. Schnütgen: Die neue Dreikönigentahne des Kölner
Domes; Bischotsstab des Alfr. v. Brandenburg zu Stockholm. - Semper: Elfenbeinerne
Klappaltärchen. - Philippi's Kunst d. Renaissance in Italien. - Schnütgen: Der hl.
Goldschmied Eligius, v. Petrus Christus. - Semper: Elfenbeinerne Klappaltäichen d.
14. Jhd. - Schnütgen: Roman. Opferbrett zu Stockholm. - Beissel: Gebetbücher des
Kardinals Albr. v. Brandenburg. - Haendcke: Studien zu ausgef. Werken Dürers.
Fäh's Gesch. d. bild. Künste. - Beissel: Plan für die Malereien u.s.w. in der Herz
Jesu-Kirche zu Köln. - Semper: Elfenbeinerne Klappaltärchen d. 14. Jhd. - Schnütgen:
Gestickte Kaselborte im Germ. Museum.

Frankrijk.
Correspondant. Mai-Juill. L'alcoolisme. - Lettr. inéd. de Pr. Mérimée. - Gladstone.
- Camille Jordan et Mme de K udener. - Lettres inéd. de Mgr. Darboy - La quest.
féministe en Italie. - La corresp. secrète de l'abbé de Salamon. - Les stigmatisés. Edition nouv. de Pascal. - La corresp. de Châteaubriand. Le premier Bourbon
d'Espagne. - Les jardins ouvriers. - La France d'aujourd'hui.
Polybiblion. 6-8. Les littératures popul., par A. Orain. - Chants et contes de
Ba-Ronga, p. H. Junod. - Essai sur Goethe, par E. Rod. - Heine, p. Legras. - Le
théâtre espagnol, p. Gassier.- Des armen Hartmann Rede vom Glauven, p. Vonder
Leyen. - Jahrbücher d. christl. Kirche unter Theodosius dem Grossen, p. Rauschen.
- Hist. de Napoléon III, p. Villefranche. - Gesch. d. deutschen Volkes, p. Michael. Pierre-le-Grand, p. Waliszewski. Henri Martin, p. Hanotaux. - Mémoires de Goron.
Le rythme du chant grégorien d'après la notation neumatique, p. G. Houdard. - Le
Virgile du Vatican et ses peintures, p. de Nolhac. - La vie privée d'autrefois, p.
Franklin. - Moines et ascètes indiens, p. dela Mazelière. - Vie du Card. Manning, p.
Hemmer.
Revue de Paris. Mai-Août. Lettres de Mérimée. - Dern. années d'E. Renan. - L'art
du maréchal Moltke. - Fervaal. - La nature de la poés. de Shelley. - Le 4e centen. de
Vasco de Gama. - La musique ds. l. universités allemandes. - La nature ds. la poésie
de Shelley. - Ern. Renan. - Michelet. - Lettres de Merimée à Stendhal. - En
Transylvanie. - Vénétie et Toscane. - L'alliance franco-russe et les Etats balkaniques.
Revue des Deux Mondes. Mai-août. Tolstoï sur l'art. - Shakespeare et M. Georges
Brandes. - Mus. ital. et musiciens
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allem. - Louis XVIII et le duc Decazes d'apr. d. docum. inéd. - La littér. améric. Gladstone. - Marysienka et Jean Sobieski. - L'épilogue de Frédégonde. - Au Canada.
- Un roman de moeurs napolitaines. - ‘La Cloche du Rhin;’ ‘La vie de Bohême.’ Un confident de R. Wagner. - Le concert européen. - Rubens chez lui. - Deux tragéd.
chrétiennes: Blandine et L'incendie de Rome.
Revue des Traditions populaires. Mai-juin. Les croix hantées. - Médecine
superstitieuse. - Pourquoi on voile les statues au temps de la Passion. - Les météores.
- La lune et la guerre. - Usages de la semaine sainte. - Les Ordalies. - Le nombre
trois et neuf de la littérat. homérique et chez les Celtes. - Gargantua ds les tradit.
popul. - Plantes à superstition. - Usages de la semaine sainte.
Revue Internationale de Musique. 9-12. Tiersot: Trois chants du 14 juillet. Te
Deum de Gossec (1798) et Parsifal. - Destranges: Hänsel et Gretel. - De Curzon:
Un opéra inéd. de Sedaine et Monsigny. - Souvenirs de Glinka. - Ropartz: Le quatuor
en ré maj. de César Franck. - Houdard: Le rythme du chant grégorien. - Vincent: La
musique ds le théâtre espagnol. - Lacombe: Naiss. et développ. des chants popul. Lemaire: L'art du chant en Italie. - Barthélemy: Le réalisme ds l'opéra comique. Tiersot: Fr. J. Gossec. - Poirée: Etude sur la mélodie. - Boissier La musique ds les
parcs. - Kling: L'Adélaïde de Matthison. - Cristal: La mus. ds les pays scandinaves.
- Foucher: Catarina Gabrielli. - Potgiesser: Zinnober, opéra de Hausegger. - De Ménil:
Orig. du Théâtre lyr. en Angleterre. - Quittard: Jacques Champion de Chambonnières.
- Destranges: L'attaque du moulin. - Ecorcheville: A propos de La Cloche du Rhin.
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Omroeper.
Bismarck ‘als hater’. - Vorst Bismarck placht zich zelf - niet geheel ten onrechte!
- ‘den bestgehassten Mann’ onder zijn- tijdgenooten te noemen. Dat hij met gelijke
munt betaalde, blijkt uit een boekje, onder den titel ‘Persoonlijke Herinneringen’
uitgegeven door den heer Von Tiedemann, den voormaligen chef der Duitsche
Rijkskanselarij.
De eerste keer dat de heer Von Tiedemann was uitgenoodigd om met vorst
Bismarck het middagmaal te gebruiken, kwam het gesprek op de liefde en den haat.
De vorst was van oordeel, dat Goethe ten onrechte de liefde had voorgesteld als de
krachtigste drijfveer van het leven. ‘De haat’ - zeide hij - ‘bewijst dezelfde diensten.
Twee personen zijn voor mij onmisbaar: om lief te hebben, mijn vrouw; om te haten,
Windthorst. ‘Een anderen keer kwam Bismarck bij den heer Von Tiedemann; hij zag
er vermoeid uit. ‘Ik heb niet geslapen’, - zeide hij - ‘ik heb den heelen nacht gehaat.’
En aan zijn haat gaf hij uitdrukking zonder er doekjes om te winden. Toen hij op
zekeren dag eene interpellatie van Windthorst moest beantwoorden, sprak hij daarover
eerst in den Rijksraad. ‘Ik moet alles zeggen, wat ik op het hart heb; ik wil zoo grof
mogelijk zijn, zonder bepaald beleedigend te worden.’ En hij legde den minister van
justicie eenige uitdrukkingen voor, die nu juist niet aan een ‘Briefstijl voor minnende
harten’ ontleend waren, en vroeg, of die beleedigend waren. De minister kon dit niet
ontkennen. ‘Zoo’ - zeide Bismarck spijtig - ‘dan spreek ik niet, en dan moet de
vice-president van den Rijksraad de interpellatie maar beantwoorden.’ En zoo
geschiedde het.

Toonkunst.
Joachim. - Op 7den mei hadden zij, die de zitting van het gerechtshof te Berlijn
bijwoonden, het buitenkansje Joachim gratis te hooren spelen. Een koopman in
muziekinstrumenten was nl. beschuldigd een viool te koop te hebben geboden (voor
6 Mark), die niet kon worden bespeeld, en Joachim was als expert verschenen. Hij
bespeelde het instrument, dat hij, hoe slecht het ook was, speelbaar verklaarde, zoodat
de koopman werd vrijgespoken.
Wagner. - Joly werkt aan een ‘Histoire de la vie de Richard Wagner’. Er zullen
brieven in voorkomen van den meester aan Schnorr, die Tristan creëerde.
Schumann. - De bekende Chopin-biograaf Niecks van Edinburg is druk bezig met
een Schumann-biographie, waarvoor hij gebruik kan maken van de papieren en
brieven der familie.
Henschel maakte zich eens vroolijk over de muziek van een duitsch Vorst. Brahms,
die dat hoorde, zeide: ‘Hoor eens Henschel, men kan niet voorzichtig genoeg zijn in
de beoordeeling van de muziek
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van een vorst, want men kan nooit weten... wie ze eigenlijk gemaakt heeft.’
Liturgische zang. - De kardinaal-aartsbisschop van Milaan heeft in zijn paleis een
openbare school voor liturgischen zang gegrond, die niet alleen door geestelijken en
seminaristen, maar ook door leeken, toondichters en eenvoudige musici bezocht
wordt. De school wordt bestuurd door den kanunnik Luigi Mambretti, een man, die
even geleerd als bescheiden, volkomen op de hoogte zijner schoone taak schijnt te
zijn.
Mascagni. - Uit Rome vernemen wij dat M. eene nieuwe symphonie heeft
gecomponeerd. Dit bericht is onrustbarend genoeg voor ieder, die het Intermezzo
Sinfonico uit de Cavalleria kent, en dus weet, wat M. onder een symphonie verstaat:
een duo voor harp en viool. De berichtgever vertelt, dat M., geïnspireerd door
Leopardi's gedichten, ‘in chronologische volgorde de kindsheid van den dichter, zijn
klachten over zijn te korte jeugd, zijne teleurstellingen in de liefde, zijne vurige
vaderlandsliefde en zijn wanhoop over de nietigheid van het leven in muziek heeft
gezet.’ In chronologische volgorde nog wel! Alles wordt uitgedrukt in polka's en
meer of minder langzame walsen.
M. heeft hiermede den grondslag gelegd voor een nieuwe kunst: de biographische
muziek.

Letterkunde.
Dickens-vereering in Engeland. - Een Londensch vereer der van Dickens is op een
interessant denkbeeld gekomen. Hij organiseert wandelingen door Londen, waarbij
halt wordt gemaakt op alle plaatsen, die Charles Dickens in zijn romans heeft
beschreven, en dat wel in chronologische volgorde, zoodat men met ‘Pickwick’
begint. Geen schrijver heeft een stad zóó tot schouwtooneel van de voortbrengselen
zijner verbeelding gemaakt, als ‘Boz’ zijn geliefd Londen. Zijn helden en heldinnen,
die ons allen zoo vertrouwd zijn geworden, alsof zij werkelijk levende menschen
waren, goede kennissen uit vroeger dagen, zijn onafscheidelijk verbonden met tallooze
plaatsen, hoeken en huizen van Londen. Juist daarom is Londen menigeen zoo
dierbaar, - menig oud, onaanzienlijk gebouw heeft een eigenaardige wijding
verkregen, omdat daar een scène is afgespeeld, die ons bij het lezen van ‘Dombey’
of ‘Copperfield’ een lach of een traan heeft ontlokt, Ja, verscheiden huizen worden,
hoewel zij sinds langen tijd zeer bouwvallig zijn, nog staande gehouden door en ter
wille van die Dickens-vereering. Achter het indrukwekkende paleis van justicie aan
het Strand staat bij voorbeeld in een armoedig zijstraatje een laag huisje, waarheen
alle bezoekers van buiten en alle Amerikanen bij voorkeur een pelgrimstocht maken.
Want boven de deur staan
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de magische woorden: The Old Curiosity Shop. Het is het huisje waarin de ‘lieve
kleine Nell’ en haar grootvader woonden, die wij zoo goed kennen uit ‘Nelly’. De
oude man, die nu in het lage, bouwvallige kotje woont, betaalt een bijzonder hooge
huur, die hij echter met het grootste gemak kan opbrengen, want de souvenirs van
Little Nell, die hij dag aan dag aan enthousiaste ‘Dickensianen’ verkoopt, bezorgen
hem een nog veel grooter inkomen. De Engelschen zijn nu eenmaal gewoon, hun
vereering voor hun groote mannen ook op practische wijze te uiten. Niet alleen dat
Dickens' werken in Engeland zooveel oplagen beleven, als in alle andere landen van
de wereld ongelooflijk zou zijn, maar tot op den huidigen dag, bijna dertig jaar na
Dickens' dood, gaat er geen sterfdag van den geliefden schrijver voorbij, zonder dat
zijn gedenksteen in Westminster Abbey met tallooze bloemen en kransen wordt
versierd. En dan noemt men de Engelschen nog al een ‘koopmansvolk’! Zeker, de
Engelschman is een goed koopman, maar hij is toch nog veel meer ook, en op zijn
manier heeft hij veel meer gevoel, dan menigeen, die hem van gebrek aan gevoel
beschuldigt.
Letterkundig nieuws - Barriés ‘Little Minister’ is nu reeds 250 maal achtereen te
New-York opgevoerd en werd te Londen voor den 250n keer gegeven. - Maurice
Barrès schrijft een studie over Stendhal als voorrede bij de wederuitgave naar den
oorspronkelijken tekst van ‘Le rouge et le noir’. - Een nieuwe roman van Judith
Gautier handelt weder in Japan. ‘Knoun-atonou’ is de titel. - Een geschiedenis der
Engelsche letterkunde in vier deelen zal bij den uitgever Macmillan verschijnen De
oudste dichters en kroniekschrijvers worden door Stopford Brooke beschreven, de
Elisabethperiode en de negentiende eeuw door prof. Saintsbury, het overig deel door
Edmund Gosse.
Kant. - Twee nieuwe deelen worden aangekondigd van de groote uitgave van Kant's
werken, die de Berlijnsche universiteit bezorgt. Zij zullen de briefwisseling van den
wijsgeer bevatten en de derde afdeeling van het geheele werk vormen. De eerste
afdeeling omvat in negen deelen al zijn gepubliceerde geschriften, de tweede in vijf
of zes deelen de tot dusver onuitgegeven manuscripten. Een vierde afdeeling zal een
keus uit den grooten voorraad excerpten van Kant's colleges inhouden.
Zangwill's ‘Dreamers of te Ghetto’ is gelijktijdig verschenen in Amerika en op het
vasteland, in 7 edities.
Cyriel Buysse heeft (bij Becht te Amsterdam) uitgegeven een roman ‘Schoppenboer’.
Van denzelfden schrijver is in aantocht ‘Leeuw van Vlaanderen’.
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De Maatschappij ‘De Jonge Tooneelliefhebbers’ te Lier, richt, ter gelegenheid
van haar twintigjarig bestaan, een internationalen wedstrijd in, voor het opvoeren
van Nederduitsche drama's en blijspelen. Alle tooneelvereenigingen van Noord en
Zuid worden tot dezen wedstrijd uitgenoodigd, die in den winter 1898-99, in den
stadsschouwburg (Vredenburg) te Lier zal plaats hebben.
Koning Leopold heeft een prijs uitgeloofd; bovendien zullen zes prijzen in geld
en twaalf medailles worden uitgereikt.
Een wedstrijd voor Tooneelletterkunde is uitgeschreven door het Gemeentebestuur
van Gent ter gelegenheid der opening van den nieuwen Vlaamschen Schouwburg.
De handschriften - gedrukte of reeds opgevoerde stukken mogen niet meedoen moeten voor 31 December 1898 ingezonden worden. Een prijs van 500 fr. zal te
winnen zijn voor het beste tooneelspel of hoog blijspel (comedie) en een van 300 fr.
voor het beste kluchtspel. De prijzen worden niet toegewezen wanneer geene stukken
daartoe waardig bevonden worden.
Beknopte Geschiedenis des Boerenkrijgs, door J. Fr. Pallemaerts, leeraar. Uitgave
van Raym. van Velsen, Mechelen.
Het Nederlandsche Kluchtspel in de 17e eeuw, door P.H. Van Moerkerken, waarvan
afl. 1 en 2 verschenen bij J.F. Van Druten te Sneek. Voor wie meenen mocht dat het
bekende werk van Van Vloten deze uitgaaf overbodig maakt, zet de verzamelaar in
zijn inleiding eenige zijner bezwaren daartegen uiteen, waarvan de gegrondheid
erkend moet worden. De heer Van Moerkerken, hoewel, evenals Van Vloten,
fragmenten gevend, tracht dit zóo te doen, dat we een voorstelling krijgen van elke
klucht in haar geheel. Aan het geheele werk, dat op die wijze 74 kluchtspelen zal
doen kennen, worden een alphabetische woordenlijst en aanteekeningen toegevoegd,
maar nu reeds vindt de lezer op de binnenzijde van het omslag, fragment voor
fragment, de minst verstaanbare woorden verklaard. Voor wie belangstelt in de
litteratuur, en vooral ook in ons volksleven der 17e eeuw, is dit werk een aanwinst.
Het is royaal uitgegeven.
Koninklijke Academie. - Zitting van 13 Juni 1898. De heeren Rogge en Korteweg
worden aangeduid om hunne hulp te verleenen aan de tentoonstelling der werken
van Simon Stevin. Voor de tentoonstelling van Parijs zal de Academie mets inzenden.
Na eenige woorden aan de nagedachtenis van prof. Hoekstra gewijd, kreeg prof.
Symons het woord.
In eene lange voordracht sprak de heer Symons over de afleiding en de beteekenis
van het woord Edda en dezes verwantschap met het woord Oddi.
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Koninklijke Vl. Academie. - Zitting van 10 Augustus: Vaststellen der vragen voor
de prijskampen van 1899, lezing door den heer D. Claes van eene taalkundige studie
over het woord op.
Zitting van 28 September. Na de vaststelling van het verslag der vorige bijeenkomst
wordt door den heer Van Even aan de Academie een handschrift aangeboden van
556 bladzijden, bevattende liederen en andere gedichten van den dichter Jacob Van
Nethene, die in 1654 te Leuven werd geboren.
Vervolgens gaat de vergadering over tot het bespreken van huishoudelijke zaken,
waarna de heer Janssens eene lezing houdt, die tot titel voert: ‘Verstrooide parels.’
Willems.- Het model voor het gedenkteeken dat, ter eere van J.F. Willems, te Gent
zal opgericht worden is van den heer Isidoor De Rudder. Het is een groep van vele
beelden, die een borstbeeld vereeren. Wij schorten ons oordeel tot later op.
Allotria. Nieuwe klavierprofessor tot mevrouw X., die zeer trotsch is dat haar dochter
reeds variaties over het Lied aan de Avondstar uit den Vliegenden Lohengrin (!) kan
spelen: Uwe dochter, Mevrouw, is zeker al op weldadigheidsfeesten als
klavierspeelster opgetreden?
Mevrouw X., zeer gevleid: - Neen Mijnheer, waarom denkt gij dat?
- Omdat haar rechte hand niet weet wat haar linke hand doet.
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Bijlagen.
Eenzaam, met God gemeenzaam!
Alléén, en toch niet verlaten;
Alléén, en met God gemeenzaam
Zoo zijt g'alléén, en toch niet eenzaam.
Uw pad moet gij alléén begaan,
In 's levens Doolhofs-duistre laan,
God zij uw toevlucht en uw trooster.
Wanneer ge zijt aan 't eind der baan,
Zal Hij zijn engelen gebiên.
God ziet uw zitten en uw opstaan.
Omring Hij u met zijne macht,
Bewake uw schreên door zijne kracht.
Hereeniging wacht u bij Hem. Amen.

Januari 1896.
M. ZUBLI V.D. B.V.H.

Beproeving.
In de smeltkroes der beproeving
En gelouterd zevenmaal
Totdat God zijn beeldtnis schouwe
In het edelste metaal! -
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Zoo mijn ziel in 't hevigst lijden.
Lichaams smart en zielewond Slechts drievoudig hechte snoeren Paarlen van zijn liefdeband.
Eenmaal wordt mijn tranenbeker
Voor Gods altaar uitgestort;
't Zijn toch immers de juweelen
Van den krans die nooit verdort.
Voelt Hij niet uw tranen branden
Op zijn edel, godlijk hart?
Hij, die vaak op aarde weende
Kent de diepte van uw smart!
M. ZUBLI V.D. B.V.H.
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De Ambachtsgilden te Maastricht(1)
door de Ras.
(Slot.)
DEWIJL er ‘groote twedracht begonst op te staen’ werd den 24sten October 1465
verklaard, dat de verschillende attributen door het charter van 1428 aan de acht
commissarissen toevertrouwd, vernietigd zouden zijn en dezen alleen recht zouden
hebben tot aanwijzing der ambachtspersonen, welke de burgemeesters en gezworen
moeten kiezen, en verder tot kennis en onderzoek van alle omkooping bij
verkiezingen. Dit is de laatste regeling der stadsregeering onze aandacht waardig
met betrekking tot de evolutie der politieke en administratieve inmenging der
ambachtsgilden. Treedt in dit laatste privilegie de bemoeiing der souvereinen weer
eenigszins op den voorgrond, toch ziet men dat de ambachten in dien tijd een
belangrijke rol vervulden. De deelneming der gilden aan het gemeentebestuur bepaalde
zich niet uitsluitend tot hunne medewerking aan de keuze der bestuurderen. In
moeilijke omstandigheden was de regeering ook verplicht de gildeleden bijeen te
roepen en te raadplegen. Ook kwam het dikwerf voor, dat de bestuurders der gilden
met de magistraten vergaderden,(2) terwijl geen enkele nieuwe belasting of

(1) Zie Dietsche Warande, bl. 372.
(2) Raadsnotulen 9 Oct. 1447.
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verplichting zonder hunne toestemming op de burgerij kon worden gelegd(1).

Rechtsmacht der gilden.
Nog zien wij de gilden soms rechtstreeks optreden in gevallen, die tot de orde der
rechtspleging behooren. Toen in het jaar 1489 een zekere Daam Casterman, door
wiens schuld enkele gevangenen uit de ‘Landskroon’ waren ontsnapt, voor dat feit
gevangen werd genomen, vroegen eenige vrienden aan het gemeentebestuur zijne
invrijheidstelling, en de raad wilde in deze zaak geene beslissing nemen, alvorens
het advies der gilden te hebben ingewonnen. Hunne uitspraak luidde als volgt: ‘Te
weten, dat die meisteren van den smeden sachten dat huur amhacht gevulch weer dat
sij deze saken aen den rait keerden;
die tymmerlude sachten dat hun ambacht gheyn gevulch geven en wulde;
die gewantmeker(2) keerdent aen den rait;
die kremer(3) keerdent aen den rait; bij alsoe dat Daem vors vier dusent
gulden verborgen sulde, ende daertoe ten heilgen sweren wederom in te
halden, ende offt hij achter bleve, dat die borgen in die penningen gehalden
sullen sijn; ende ten inden dat hij oirveede aen die gevangen herwerven
kan, alsdan ter correctien te stane van den rade, ende hem van der stadt
wegen eijne aensprake gegeven te werden voer burgermeister en gesworen;
die moeleneren bevelent den rade; heuet der rait voer wale gemaect, dat
hijt noch wale make;

(1) 11 Maart 1472.
(2) Gewantmeker = lakenwevers.
(3) Kremer = kramers.
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die becker bliven bij die kremer;
die vulre(1) bevelent den rade dat sij dat beste daer mede doen;
die schroeder(2) bliven bij die kremer;
die bontwerker bliven daer bij dat men Damen te recht keeren sal;
die schoemaker willen Damen in den rait recht gedaen hebben;
die droechscheerder seggen, dan men die acht commissarissen, gerichten
ende die goede mannen ontbieden sal, ende wat sij dan dairin raden, dat
men daerna recht doe;
die cortspuelen bliven bij den rait;
die stroedecker bliven bij den rait;
die stemetser(3) bliven bij den rait;
die vleischouwer bliven bij die cremer;
die loere bliven bij den rait;
die witmeker bliven bij die cremer;
die scheepluden seggen, dat Daem verborgen sal en weslast der stadt offt
den ingeseten derselver dair van comen macht dat die borgen dairin
gehalden sullen sijn;
die vischer bliven bij die sceeplude;
die gerdeneren en hebben egheyn gevulch willen geven;
die oeftmenger bliven bij die kremer;
die verwer bliven bij den rait;
die bruwer bliven bij die cremer, ende soe vele meer offt eynge borger
Damen mit recht aenspreken wulde, dat hij sulcx sullen moegen doen.

Inwendige inrichting der gilden.
Na de verschillende attributen der ambachten te
(1) Volders.
(2) Kleermakers.
(3) Metselaars.
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hebben vooropgesteld rest ons een blik te werpen op de innerlijke regeling der gilden.
Elk gilde had zijn bestuurder of deken, wien, in overleg met den ambachtsraad,
het beheer der zaken en de handhaving der voorrechten van het gilde was opgedragen.
Vooral was het zijne taak, te zorgen dat aan de leden van zijn gilde eerlijk recht werd
gedaan, zoo zij in een proces waren gewikkeld. Ook benoemden de leden van het
gilde een deskundige, om op de vervaardigde werkstukken toezicht te houden. Deze
bestuurders en deskundigen werden elk jaar op den feestdag van St. Remigius
benoemd en moesten den gevorderden eed afleggen in handen van het stedelijk
bestuur.
Om loopwerk en andere bezigheden van meer ondergeschikten aard te verrichten,
had elk ambacht een gesworen knaap.
Een reglement dien aangaande van het metselaars ambacht uit het jaar 1756, leert
ons de voorwaarden kennen, waaraan deze onderworpen was. Het stuk schijnt ons
belangrijk genoeg toe om het hier in zijn geheel te laten volgen.
‘Reglement ofte instructie, waer naer den knaep van 't goedt metzelaersambacht
sig sal hebben te reguleeren.
1o Den knaep word aengestelt door meesters en ouderlingen, en hij kan bedankt
of gedemitteert worden als het hun goed dunkt, sonder daer aff eenige reden te moeten
geven.
2o Hij sal getrouw en geheim wesen sonder aen ijmant over te dragen of te
veropenbaeren hetgeene hij in de vergaedering mogte hooren den ambacht of de
regenten van 't zelve betreffende.
3o Hij sal alle weeken ten minsten tweemael bij de regerende meesters moeten
koomen, om te hooren of er iets van hunnen dienst is.
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4o Hij sal gehoorsaemen aen de meesters en volbrengen hetgeene zij hem ordonneeren
den ambacht aengaende.
5o Hij sal jaerlix voor sijn tractement genieten acht guldens.
6o Hij sal voor sijne assistentie bij alle jaerlixe te doene touren, genieten eenen
gulden.
7o Van ijder aenkomende mijster, sal hij hebben thien stuyvers.
8o Van ijder leerknaep ook thien stuyvers.
9o Voor ijder penning die hij aen de aenkomende meesters sal toebrengen, sal hij
hebben vijff stuyvers, op conditie dat hij op die penning de letter sal laeten graveren
en becostigen.
10o Op St. Servaesdagh en Venerabelsdagh, sal hij van ieder regerende meester
thien stuyvers hebben voor het brenghen der flambouwen in de kercke en wegdraegen
derzelve.
11o In St. Lucasdienst wesende den 18 October sal hij hebben den offer, des sal
hij de penningen omdraegen, ende verdere vereyschde devoiren doen.
12o Voor het ambachtskleedt te draegen met de penningen wegens een kercklijk
sal hij hebben 30 stuyvers en voor een kerckhofslijk 20 stuyvers, te weten in dien
daer aff eenige betaelinge comt, andersints sal hij het moeten om Godswil doen.
13o Voor ieder der te doene verbotten het ambacht betreffende sal hij hebben thien
stuyvers, te weten in dien de parthyen gecomdemneert worden, en aen hun erhael is.
Aldus gepasseert in de vergaederinge gehouden den 8 November 1756, en door
mij ondergesz: aen den knaep voorgelesen alsmeede door den zelven geaccepteert,
en door hem meede onderteekent: gehandmerckt door een cruysje: Leonard Rep niet
konnende schrijven:
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onderstont: 't geene betuyge hier meede: was geteekent: P. Frederix secretarius(1).
De opname in het gilde ging van verscheidene formaliteiten vergezeld. De candidaat
moest burger der stad zijn, het bewijs leveren, dat hij in de leer had gegaan bij een
meester of baas uit de stad, en ten slotte een voorwerp vervaardigen, dat hem als
proefstuk werd aangewezen.
Bij de goudsmeden onder andere (die sedert het jaar 1660 van de smeden waren
gescheiden en een ambacht op zich zelven vormden), was bepaald dat de proefstukken
sullen sijn gelijk van ouds eenen kelk, off coppe, eenen gouden rink met eenen steen
te versetten, ende eenen zegel metten schild, ende helm recht te maeken(2).
Na zijne aanneming was het nieuwe gildelid verplicht, eene zekere som als
entree-geld te betalen, afwisselende tusschen 6 en 8 gulden,(3) en moest nog
daarenboven aan de stad een brandemmer ten geschenke geven(4).
Die aannemingsvoorwaarden zijn echter later dikwijls veranderd. Zoo lezen wij
b.v. in een reglement van het bontwerkeren ambacht d.d. 15g5. ‘Die dat amhacht
begheert te gelden sal schuldich sijn daervoor in behoeff van den ambacht te betaelen
thien golt gulden, Item voer Sinte Johan Baptista des ambachts patroen, een groot
pont was. Item totten geweer in plaetse van eenen hornsgulden eenen gulden brabants,
ende voer den meesteren wijn acht potten, des ambachtsclerck eenen pot, den knape
eenen halffven om te boeck gestelt te

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

Register II van het Metzelaarsambacht, Rijksarchief in Limburg.
Goudsmeden reglement, stadsarchief.
Raadsnotulen, 1 Februari 1496 en 2 Maart 1500.
Raadsnotulen, 8 Januari 1652.
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worden.’ Men ziet dat de toegang in stede gemakkelijker integendeel moeilijker was
geworden.
Waren al deze voorwaarden naar genoegen vervuld, dan mocht de candidaat den
eed afleggen en zijn ambacht als lid van het gilde uitoefenen.
Voor de naastbestaanden der ambachtsbroederen werden hierop nochtans loffelijke
uitzonderingen gemaakt. In het nog vermeld statuut der bontwerkeren vinden wij de
volgende drie stipulaties ten hunne gunste neergeschreven: ‘Item alle soenen van
wettige bedden in 't ambacht gebooren ende die gebooren sullen worden, die hebben
ende sullen hebben het voorscreven ambacht des moeten sij 't selve verheffen ende
henne kennisse geven, alleer sij 't selve moegen aenverden, midts betaelende voor
recht van dijen acht potten wijns, den clerck ende knaepe henne wijn als voerscreven.
Item alle wettige dochters in 't ambacht gebooren, die moegen dat ambacht
gebruycken in alle manieren als ander ambachsbroederen soo lange sij in
maegdelijcken staet ongehouwelijckt blijven, maer en hebben aen het ambacht niet.
Insgelijcken allen weduwen van eijnige affgestorffnen ambachsbroederen, die
moegen dit ambacht oyck gebruycken, in allen manieren als anderen
ambachsbroederen soe lange sij in weduwen staet sijn ende blijffen dan voorder niet.
Soms nochtans deed het stedelijk bestuur ook vreemdelingen in het eene of andere
gilde opnemen, hen vrijstellend van de verplichting het bewijs van leerlingschap te
leveren en het entrée-geld te betalen, doch dit geschiedde slechts in buitengewone
gevallen. In 1677 b.v. werd, op verzoek van den ‘heer intendant dezer stadt’ die
gunst toegestaan aan de handwerkslieden van Tongeren, wier huizen door het Fransche
garnizoen uit
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Maastricht waren verbrand en die, ten gevolge dezer ramp, naar laatst genoemde
stad de wijk hadden genomen; er werd echter duidelijk bij gezegd, dat die personen
‘genochsame satisfactie sullen geven, van de selve (ambacht) geleert en geoeffent te
hebben en bovenal dat sij hun eerlijck en vroomelijck hebben gedraeghen.’
De leerjongen moest zijn uit een wettig huwelijk geboren en daarenboven den
leeftijd van twaalf of dertien jaren hebben bereikt. De meester nam een leerjongen
niet aan en de ouders stonden hun kind niet af zonder een wederzijdschen waarborg.
De leertijd was bij de meeste ambachten verschillend van duur. Bij het
bontbewerkersambacht bepaalde het reglement dat ‘die meesters die leerjongen
aenslaen, sullen betaelen tot behoeff des ambachts eenen golt gulden, ende een groot
pont was, ende moeten die jongens hen verbenden den tijt van DRIJ JAEREN te
dienen ende heuren meesters te voldoen’(1). In het goudsmeden ambacht echter was
het anders gesteld: ‘Die daer in geboren sijn, willende het selve exerceeren, sullen
gehouden sijn eerst, ende voor all hun te laeten inschrijven, ende daer voor, als van
ouds te betaelen eenen ducaton eens, ende voorts hunnen leertijd uyt staen te weeten,
ten minsten vier continueele jaeren 't sij in dese of eenige andere vermaerde stad.
Zelfs wanneer iemand elders reeds zijn leertijd had doorloopen, werd hij dikwerf
hier nog tot twee jaren verplicht(2).
De ambachtsgilden bezaten het recht van monopolie, stelden regels vast, waarnaar
het werk moest worden vervaardigd en waarborgden tevens den koopers goede

(1) In het sladsarchief.
(2) Goudsmeden reglement, stadsarchief.
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waar, door tegen elk bedrog streng te waken. Indien het gebeurde dat eenige personen
zonder tot het gilde te behooren een ambacht uitoefenden, dan kwamen onmiddellijk
klachten bij het stadsbestuur in en trad de regeering op om met sterke hand de rechten
van het ambacht te doen eerbiedigen. In de raadsverdragen tretfen wij herhaaldelijk
beslissingen hier omtrent aan.
Elk gilde bezat eene hal of leube, waar de leden te zamen kwamen, zoo dikwijls
er eene algemeene vergadering was aangekondigd. Daar werden ook de banieren,
wapenen, tenten, de archieven en de artillerie bewaard. Op het patroonsfeest van het
gilde werd in die leube een groot feestmaal aangerecht, waarbij alle meesters op
staffe van boete tegenwoordig moesten zijn. Om al te groote uitgaven bij die
gilde-maaltijden te voorkomen, stelde het stedelijk bestuur het bedrag, waarover elk
jaar voor dat doel beschikt mocht worden, in evenredigheid der respectieve
hulpbronnen van elk gilde vast. De gilden, althans de belangrijkste, lieten koperen
penningen slaan, welke dienst moesten doen, om de aan- of afwezigheid der meesters
op de algemeene vergaderingen van het gilde te controleeren, want bij het
binnentreden der leube moest ieder zijn penning toonen. Op die penningen stond de
beeltenis van den beschermheilige aan den eenen en de naam van het lid op den
anderen kant; later ten tijde der hervorming zijn voor de protestantsche leden andere
penningen geslagen(1).
De ambachtsgilden bleven te Maastricht tot het jaar 1579 in bloei en in het volle
genot hunner voorrechten.
De vooruitgang en bloei, waarin onze oude stad zich op dat tijdstip mocht
verheugen werd echter jammer-

(1) PERREAU A, Recherches sur les corporations des métiers de la ville de Maestricht, et sur
leurs métreaux.
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lijk verstoord door den oorlog met Spanje, die tot droevig gevolg bad de vernietiging
der ambachtsgilden en de verwoesting van een groot gedeelte der stad.
In art. 15 der ordonnantie van Januari 1580 werden uitdrukkelijk alle rechten
opgeheven, welke de 23 gilden tot dan toe hadden uitgeoefend in zake de deelneming
aan het bestuur en aan de magistraatsbenoemingen. Den gildeleden werd verboden,
voor het vervolg nog te vergaderen zonder voorafgaande toestemming van het stedelijk
bestuur. Artikel 16 van gemelde publicatie hield ook in, dat de koning door een
bijzondere gunst de opheffing der 23 ambachtsgilden achterwege liet en ze bij dezen
opnieuw opgericht verklaarde, onder de verplichting nochtans hunnerzijds, om zich
te voegen naar de nieuwe reglementen, welke hun zouden worden gegeven.
Van dien tijd af werden de bestuurders der gilden aangewezen door de stedelijke
regeering, terwijl het door hen vastgestelde eerst kracht van wet verkreeg, na aan
hare goedkeuring te zijn onderworpen. Deze besluiten werden door den bisschop
van Luik mede onderschreven.
Den 22en Juni 1580 werden de leden der verschillende gilden opnieuw
bijeengeroepen, ten einde den eed van trouw te zweren aan de beide souvereinen der
stad, en bij gelegenheid der plechtige uitvaart van de koningin van Spanje, op 13
Februari 1581 te Maastricht gehouden, trokken de gilden voor het eerst sinds hunne
wederoprichting en corps en voorafgegaan door hunne banieren uit.
De leden der gilden, verbitterd over het verlies hunner voormalige privilegies,
haastten zich volstrekt niet om hunne Statuten en Reglementen bij de stedelijke
regeering in te leveren, zooals art. XVII der Ordonnantie van Januari 1580 dat
voorschreef.
Men schreef reeds 1 Januari 1591, en nog had het
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meerendeel der gilden aan genoemd voorschrift niet voldaan, want op den 8en Maart
van dat zelfde jaar nam het stedelijk bestuur een besluit, waarbij de inlevering opnieuw
werd gelast, en wel vóór Paschen, op eene boete in geval van verzuim, van zes
goudgulden. Terloops zij hier gezegd, dat men tegenwoordig met even weinig haast
besluiten neemt en uitvoert, zoodat het heden het verleden nog geenszins beschaamt.
In het begin der 17e eeuw deden de gilden herhaalde pogingen, om zich aan de
bepalingen der reeds genoemde Ordonnantie van 1580 te onttrekken, en belegden
met dat doel talrijke vergaderingen. De stedelijke regeering, beducht, dat in die
vergaderingen plannen werden beraamd van onlusten of pogingen tot verzet legen
het Spaansche gezag, nam met het oog daarop den 22en Juni 1615 een besluit, dat zij
ter kennis bracht van de besturen der handwerksgilden. Daarbij werd bepaald ‘dat
nu voertaen de Borgemeisters deser stadt alleen oirloff te gheven totte verrgaderinge
van eenighe ambachten, broederschappen off dergelijcke gemeynten, en collegien,
des van doen hebbende, sullen erst en voer all hen affvraeghen en affnemen bij
geschrifte den dach, plaetse, ure, oirsacken ende redenen van versocht de
vergaderinghe, off dat sij anderssins en bij gebreecke van dyen egheen oirloff en
sullen geven, welcke billetten de voorscreven Borgemeisteren sullen bewaeren in
eene filasse daertoe dienende, en dat dese ordonnantie sal van stonden aen bij den
momboir deser stadt gecondicht worden en bevolen aen alle de voirscreven ambachten,
broederschappen etc. oppene van nulliteyt van alle henne acten ende verdraghen dye
sij sonder off buyten den inhoudt van voirscreven billetten sullen geport hebben te
tracteeren, ende daerenboven van arbitrale correctie, naer gelegentheyt van saeken.
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In het jaar 1619 ontstond er weer een nieuwe aanleiding tot wrijving tusschen het
stedelijk bestuur en de gilden. Het eerste had besloten over te gaan tot den bouw van
een nieuw stadhuis op de Markt, wijl het gebouw, ‘Landscroon’ geheeten, waar het
tot dan toe zetelde, bouwvallig begon te worden. Doch de financiën der stad
verkeerden geenszins in zoo voordeeligen staat, dat daaruit alleen de onkosten van
een zoo duur bouwwerk kon worden bestreden.
Het bestuur nam in die omstandigheden het besluit, om een deel der aan de stad
behoorende vaste bezittingen te gelde te maken, en daaronder ook de ‘gildehallen’,
terwijl aan de leden werd aangeboden, hun in het nieuwe stadhuis eene zaal tot het
houden hunner vergaderingen beschikbaar te stellen.
Dit voorstel der stedelijke regeering mocht nochtans de goedkeuring niet wegdragen
der gildebroeders, die er een nieuw middel in meenden te zien, om hunne
bijeenkomsten te bemoeilijken en het weinigje zelfstandigheid, dat hun nog gelaten
was, te verkorten. Toch bleef de regeering bij haar voornemen, en om den tegenstand
der gilden te breken en hunne toestemming af te dwingen, zond zij den 20en Januari
1620 eene deputatie naar den bisschop van Luik, ten einde diens machtiging te
verkrijgen voor den verkoop der gildehallen. Een gelijk verzoek werd gericht tot de
aartshertogen Albert en Isabella, doch de politieke verwikkelingen van dat oogenblik
waren oorzaak, dat men niet tot oplossing kwam.
Op den 22en Augustus 1632 maakte de Prins van Oranje, Frederik Hendrik, zich
van Maastricht meester en kwam deze stad dien ten gevolge onder de
medeheerschappij der ‘Staten-Generaal.’ Hoewel het grootste deel der Katholieke
bevolking deze bestuursverandering met leede oogen aanzag, misten de gilden echter
de
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noodige eenheid en kracht, om eene poging te wagen tot opheffing uit hun toestand
van verval. Dat zelfde jaar richtten de besturen der gilden tot het stadsbestuur de
klacht, dat er zich in de stad vele winkeliers hadden gevestigd, om er hunne waren
te verkoopen, zonder dat zij in een der gilden waren opgenomen. Het bestuur kwam
tegemoet aan die klacht, door de winkeliers te verplichten het meesterschap te koopen
van het gilde waaronder hunne koopwaar ressorteerde.
In het jaar 1652 werden door het stedelijk bestuur meerdere besluiten genomen
met betrekking tot de gildebesturen. Zoo werd den 6en Augustus bepaald, dat de
gilde-dekens in het vervolg onmiddellijk na hunne verkiezing in functie zouden
treden en aan hunne voorgangers de door dezen voor het gilde gedane voorschotten
moesten vergoeden. Ter voorkoming der zich telken jare hierover herhalende twisten
bepaalde de regeering den 12en derzelfde maand, dat de gilde-dekens voortaan om
de beurt uit de katholieken en de protestanten zouden worden gekozen.
Toen in 1652 de bouw van het nieuwe stadhuis voltooid was, vatte de regeering
haar plan tot verkoop der gilde-hallen weer op, doch eerst in 1670 kon zij het ten
uitvoer leggen. Eene ordonnantie van den 17 Maart van dat jaar bepaalde de
onteigening, ondanks den tegenstand der gildebroeders, die in 't vervolg hunne
vergaderingen moesten houden in de lokalen, door het stedelijk bestuur daarvoor
aangewezen.
In 1670 kwam er bij de regeering eene klacht in van de protestantsche Diaconie,
dat de aalmoezen der gilden in haar geheel aan de katholieke geestelijkheid werden
ter hand gesteld en de protestantsche armen daaraan geen deel hadden. Daarom
gelastte de regeering den 21en April, dat de gilde-besturen voor het vervolg hunne
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aalmoezen over de beide gezindten moesten verdeelen, welk voorschrift in 1688 nog
eens werd herhaald.
Het stedelijk bestuur verordende den 16en Augustus 1681, om het lidmaatschap
der gilden toe te kennen aan de protestanten, die wegens de terugroeping van het
Edict van Nantes naar Maastricht waren uitgeweken. Nog verbood het den 3en
Augustus 1688 aan de leden der gilden, om onderling processen te voeren, en
bepaalde, dat de bijlegging van geschillen en de verklaring der statuten aan de
stedelijke regeering moest worden overgelaten.
Een besluit van 23 October van hetzelfde jaar hield in, dat de gilde-besturen niet
mochten overgaan tot de belegging der gelden van het gilde, zoo het stedelijk bestuur
de aangeboden hypotheken niet eerst voldoende had geoordeeld met betrekking tot
de veiligheid der te plaatsen fondsen. Den zelfden dag bepaalde de regeering, dat,
om de knoeierijen en het koopen van stemmen bij gelegenheid van de verkiezing der
gilde-dekens te doen ophouden, de gekozenen, alvorens in hunne waardigheid te
worden bevestigd, een zuiveringseed moesten afleggen, dat zij geene ongeoorloofde
middelen hadden gebruikt om stemmen te verwerven. Nog werd in 1698 door haar
vastgesteld, dat, zoo een gilde-deken in het jaar van zijn ambt kwam te overlijden,
de vervanging zou plaats hebben door het stedelijk bestuur.
Een besluit, den 4en Mei 1706 door de stedelijke regeering genomen, gaf ruime
stof tot critiek. Daarin toch werd bepaald, dat bij de verkiezing der gilden-dekens de
voorkeur moest worden gegeven aan familieleden van het stedelijk bestuur, zooals
gebruikelijk was bij de verkiezing der ‘wijkmeesters.’
Bij gelegenheid der verkiezing van gilde-dekens in het jaar 1729 bracht eene hoogst
gewichtige quaestie de
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stad in beroering. Een katholiek was gekozen tot deken der brabantsche partij van
het brouwersambacht. De Brabantsche burgemeester verzette zich met kracht tegen
die aanstelling, voorgevende dat uit kracht van een besluit der Staten-Generaal van
15 Febr. 1695, geen luiksch of katholiek burger een brabantsch ambt in Maastricht
mocht bekleeden. Hij stelde te gelijkertijd twee protestantsche leden van dat gilde
voor die betrekking voor; de stedelijke regeering echter bleef bij haar eerste keuze,
voorgevende dat genoemd besluit in dit geval niet van kracht was, maar enkel in
greep bij de keuze der stadsbestuurderen. De brabantsche burgemeester richtte zich
tot de Staten-Generaal en deze bepaalden den 11 Januari 1730, dat geen katholiek
in 't vervolg tot brabantschen deken van een ambacht kon worden benoemd, tevens
gelastende tot de verkiezing van een protestantschen deken over te gaan.
De gilden rekten hun slepend bestaan te Maastricht nog tot het jaar 1794, toen de
Fransche Revolutie deze instelling met zoovele andere uit vroeger tijd met ruw geweld
kwam vernietigen.
Waarlijk onder veel opzichten waren de gilden aan handel en nijverheid hinderlijk
geworden, omdat zij met den maatschappelijken vooruitgang niet genoegzaam waren
medegegaan. Daarom was het zeker meer dan tijd hunne reglementen te herzien en
de kring te verbreeden, waarin de ambachten eenigszins verlamd waren. Maar de
opheffing, door de tegen God gerichte revolutie in naam der vrijheid van den arbeid,
tot stand gebracht, lokt nog heden ten dage, in het belang van den arbeid zelven,
protest uit tegen die daad van woest geweld, waardoor de schoonste band verscheurd
werd, die de menschen hier beneden vereenigt, de band namelijk der broederliefde.
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Hulsterloe in Reinaert de Vos(1)
door Is. Teirlinck.
4. De vermaarde bedevaart naar Hulsterloe bestond
In eene lijst(2) der ‘Peelgrimagien’, welke sommige veroordeelden als straf moesten
doen, vindt men Hulsterloe: ‘T'ons Vrauwe te Hulsterloe.’ Die bedevaart kon door
eene geldboet van 5 schelen (schellingen) parisis afgekocht worden. Het gold
veroordeelingen te Gent uitgesproken. Voor de bedevaart ‘te Sente Lauwereins te
Zelzaten’ eischte men maar 3 schellingen. Hulsterloe moest dus verder van Gent
liggen dan Selzate. - De bedevaart ‘T'ons Vrouwe te Miren te Rodenberghe’ was
afkoopbaar door 5 schellngen insgelijks. De afstand van Gent-Rodenburg
(Aardenburg) was dus nagenoeg gelijk aan dien van Gent-Hulsterloe.
In de Audenaerdsche Mengelingen(3) vindt men.

(1) Zie Dietsche Warande, blz. 416.
(2) CANNAERT, 356. Het stuk is ‘aloud’, zegt de schrijver.
(3) VAN LERBERGHE en RONSSE, I, 130.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

459
een gelijkende lijst van ‘Pilgrimagen’ van het jaar 1338. Daarin zien wij: ‘T'Onser
Vrauwen t'Ulsterloe op XII Lib.(1) par.’ In dezelfde lijst heeft men: ‘T'Onser Vrauwen
te Traillen(2), in Rissele op XII schell. par.’ en: ‘T'Onser Vrauwen t'Ardenborch, op
XII schell. par.’ Ulsterloe (de eenige maal zonder H) lag dus zoover van Oudenaarde
als Aardenburg en Rijsel.
WILLEMS(3), in zijne uitgave van den Reinaert, spreekt insgelijks van Cannaert's
Hulsterloe en hij voegt erbij:
‘Men vereerde te dier plaetse een wonderbeeld, hetwelk, volgens eene aenteekening
achter de onuitgegeven kronyk der abtdy van Drongen by Gent, uit de stad Teruane
was aengebracht. Onze lieve Vrouw, ontevreden zynde over de weinige eer, welke
men te Teruane aen haer beeld bewees, zou bevolen hebben dat men het naer elders
bracht, en dit werd, niet zonder grooten toeloop van volk, uitgevoerd. Twee duifjens
vlogen voor de dragers van het beeld, en wezen hun den weg aen, tot men eindelyk
te Hulsterloo kwam. De bygestroomde menigte was zoo groot, dat men omstreeks
Gent broodsgebrek leed. Zoo luidt het verhael van den geestelyken kerkbedienaer
te Hulsterloo, in opgemelde kronyk; doch zonder tydsbepaling.’
DE POTTER geeft breedvoeriger de legende op, naar Broeder Johannes Meensens,
die vóór de beeld-

(1) Lib. staat hier denkelijk voor Schell.
(2) Notre-Dame de la Treille te Rijsel.
(3) XXXVI.
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stormerij, overste (magister)(1) was te Hulsterloo:
‘Het beeld der H. Maagd Maria, dat te Hulsterloo wordt bezocht, werd
voorafgaandelijk vereerd in 't klooster van Teruwanen, en wel bijzonderlijk door
eenen kloosterling dezer stad, die evenwel, eenigen tijd nadien bisschop geworden,
niet alleen dat beeld vergat, maar zelfs wilde dat het te dier plaatse niet langer staan
zou. Toen het nu Sinksen werd, zag men 't beeld boven op den muur der kerk, gekeerd
naar den oostkant, en twee blanke duiven kwamen uit het Oosten, met wierook er
naar toe gevlogen. Dit ziende, droeg de geestelijkheid, door de volksmenigte gevolgd,
het beeld terug naar de kapel, waar het door de geloovigen was vereerd geworden,
doch des anderen daags werd het weer boven op den muur der bidplaats bemerkt. Er
werd nu bevolen dat het beeld zou worden omgedragen en dat ieder ingezeten, vijftien
jaren en daarboven oud, in zijn lijnwaad en met bloote voeten, in de processie zoude
gaan ter eere Gods en zijner heilige Moeder, en bidden dat de Heer door eenig teeken
zou toonen op welke plaats Hij begeerde het beeld gesteld te hebben. Een blinde
priester deed zich naar de kapel voeren en vroeg om zijne hand op het aangezicht
des beelds te mogen leggen; nauwelijks had hij dit gedaan, en een doek over zijne
oogen gewreven, dien hij over 't beeld ge-

(1) In 1447 was Daniel Stomme magister in Hulsterloo.
In 1489 Hector Tackoen ‘fuit magister in Hulsterloo’. Hij stierf in 1504: ‘MDIV. Obiit frater
Hector Tackoen, pastor aggeris Henriciani (Hinsdyck)’ Corp. Chr. Fl. I. 630, 636, 639. DE
POTTER schrijft Meeusens, doch in Corp. vindt men wel degelijk, en dit meermaals, Meensens:
‘Haec F. Johannes Meensens, qui postremus fuit magister in Hulsterloo ante Belgicos
tumultus.’
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streken had, of hij kreeg het gezicht weder. Dit was 't eerste wonder, door het beeld
bekomen. Gemelde priester droeg daarna het beeld naar Kortrijk, gevolgd door den
bisschop en al het volk, den te volgen weg gewezen wordende door de twee voormelde
duiven. Ter genoemde stad werd het beeld neergezet in de abdij van Groeninge,
vanwaar de abdis het, altijd vooruitgevlogen door de twee duiven, naar de abdij van
St. Pieters, dan naar de abdij van St. Baafs, vervolgens naar die van Boudeloo en
naar 't klooster van Salegem bracht. Van Salegem vlogen de duiven weer verder,
zoodat de stoet nog niet mocht rusten; de menigte was echter zoozeer aangegroeid,
dat er hoegenaamd geen middel was om zulke groote schare volks te spijzen, weshalve
de Graaf van Vlaanderen, die toen te Boudeloo en te Kluize verbleef, genoodzaakt
was een bevel uit te vaardigen, luidende dat alleen de personen van vijftien jaar en
daarboven den door de duiven aangewezen weg volgen mochten. De duiven vlogen
nu naar eene eenzame plaats, op eenen boom, waar zij een nest zochten te maken.
Dit scheen de menigte het teeken, dat O.L. Vrouw haar beeld daar wilde vereerd
zien, en 't werd dan ook aan dien boom gevestigd. - De priester, die 't gezicht terug
bekomen had, bleef hier nog eenige dagen, nadat het volk zich verspreid had; bij
bouwde er zich eene kluis, die vijftig jaren nu door dezen, dan door genen vromen
heremiet, dienaars der H. Maagd, bewoond werd. - Vermoedelijk is dit de oorsprong
der priorij van Hulsterloo, welke in stand bleef tot aan de religietroebelen. De kapel
had eenen koor, eenen toren en eenen kruisbeuk; het hoogaltaar was toegewijd aan
Maria, en prijkte met het wonderdadig beeld. Er waren
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zijkapellen, onder andere eene met een altaar ter eere van St. Lieven(1).’
DE SMET, in zijne Nieuwe Maand van Maria, verhaalt het anders:
‘Het wonderbeeld was eertijds vereerd geweest te Utrecht; doch daar de ingezetenen
dier stad den dienst van Maria veronachtzaamden, zou het beeld door de Engelen
naar het Land van Waas overgebracht zijn, gelijk het H. huisje van Loretten meermaals
door de Engelen vervoerd werd.(2)’
5. De volgende jaartallen verdienen hier melding: In 1236 kreeg de abt van Drongen
de machtiging om de kapel van Hulsterloo door eenen bisschop te laten wijden:
‘Th. de Middelborch et B. de Castello, abbates, testantur se fuisse
praesentes ubi Otto, Dei gratia Trajectensis electus, concessit S.(3) abbati
Trunchiniensi, licentiam curandi consecrari capellam suam de Hulsterloo,
habita alicujus episcopi copia anno MCCXXXVI, feria quarta post octavas
Trinitatis, copia autem supposita est.(4)’
In 1241 gaf de abt van Drongen de helft van Hulsterloo aan Graaf Thomas, echtgenoot
van Johanna van Constantinopel: de graaf beloofde van zijnen kant de rechten der
abdij tegen allen te zullen verdedigen(5).

(1) Z. eene oude kaart, kopij van eene van 1574 (Staatsarchief te Gent) met eene afbeelding der
kerk en der kloostergebouwen. DE POTTER en BROECKAERT, bl. 39-40. Men vindt hetzelfde
verhaal, in 't Latijn in Corp. Chr. Fl. I. 665.
(2) Id. 40.
(3) In nota: Sigero.
(4) Corp. Chr. Fl. I. 610; DE POTTER, 38.
(5) DE POTTER, 38. De kopij van het oorspronkelijke Charter, in de archieven van 't
Noorder-Departement te Rijsel.
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Bij A. KLUIT(1) komt eene oorkonde voor van het jaar 1269, welke vooral niet
stilzwijgend mag voorbijgegaan worden. De giftbrief werd geschonken door Gravin
Margaretha van Constantinopel, bijgenaamd de Zwarte. Er in worden landerijen bij
Hulsterloo opgegeven. Ziehier het uittreksel, waarover wij meer willen spreken:
‘Alia autem viginti boneria mori, que de supradictorum octoginta
boneriorum computatione supersunt iacent iuxta villam de Westehuse satis
prope domus WILLELMI Clerici a superiori parte frontariarum hominum
secularium.’
C. A. SERRURE trok het eerst de aandacht op deze belangrijke oorkonde; hij schreef
er over aan E. MARTIN, welke dienaangaande zegt:
‘Der kleine Ort Hulsterlo wird im Reinaert so bedeutsam hervorgehoben,
dass die Vermuthung, es sei der Dichter dort zu Hause gewesen, recht
annehmbar wird, und ebenso passt die Zeit der Urkunde, welche eine
dichterische Thätigkeit Willems vor der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts
sehr wohl zulässt.’(2)
JONCKBLOET ook schrijft over Willem, den dichter van Rein. I:
‘Men denke veeleer aan den klerk Willem, die bij Hulsterloo woonde; maar van
hem weet men verder ook niets(3).’
En het verwondert hem, dat SERRURE, die nochtans vóór alle andere op dien
Willelmus Clericus(4) wees, niettemin zijne meening bleef vooruit-

(1) Historia critica comitatus Hollandiae et Seelandiae, Medioburgi, 1782, II, bl. 782.
(2) Einl. XV.
(3) I, 361. 3e uitg.
(4) In Vad. Mus. II, 251 wijst men op een Willelmus physicus (jaar 1198); en NAP. DE PAUW
(Etude sur le poème et les auteurs du Roman du Renard Reinaert de Vos) spreekt van ‘deux
chartes de 1205 et 1220 où figurent des personnages du nom de Willelmus Clericus et de
Willelmus Flamingus, et une autre de 1285, où il est question d'un Willelmus Clericus filius
Reinart scriveins.’ Z. ook JONCKBL. I, 356, 3e uitg.
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zetten, namelijk, dat Rein. I in 1186-1188 in Vlaanderen ontstond.
In 1306 liet Graaf Robert van Bethune vreedzaam aan den prelaat van Drongen
eenige moeren gelegen te Hulsterloo; de voorwaarde was eene mis gedurende zijn
leven en na zijnen dood. In Corp. Chr. Fl.(1) leest men:
‘MCCCVI. Cum hactenus lis magna fuisset inter comitem Flandriae et
praelatum super quantitate mori jacentis in Hulsterloo, Robertus
condescendere volens nobis promisit nobis adjucari pacifice, et quamdiu
viveret, missa solemnis de Spiritu in monasterio celebretur et post mortem.’
In 1358 kocht de abt van Drongen, van Graaf Lodewijk van Male 5 bunder moer te
Moerbeke en 4 bunder te Hulsterloo, voor 154 pond groot Tournoisch(2).
‘MCCCLVIII, Emit praelatus à comite Flandriae Ludovico, decimo
Octobris, quinque bonaria mori in Moerbeke, et quatuor bonaria apud
Hulsterloo cum fundis, pretio 154 ponden grooten tomoysen.’
Dezelfde Graaf Lodewijk van Male beschermde op bijzondere wijs de stichting van
Hulsterloo. In eenen akt van 1365 wordt gemeld, dat de kapel van Hulsterloo op de
grenslijn van verscheiden heerlijkheden stond en zeer druk bezocht werd(3).
In 1371 gaf de magister van Hulsterloo aan den Graaf eenen molen, als
schadeloosstelling voor het leggen van eenen dijk:

(1) 1, 614.
(2) Corp. Chron. Fl. blz. 617, I.
(3) Charterboek van Lod. van Male, 73.
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‘MCCCLXXI. Mola magistri in Hulsterloo fuit assignata comiti in
redemptionem expensarum factarum pro novo jaciendo aggere,
Dyckvellinghe, servato tamen jure ut primum ejus grana semper molerentur,
et si contingeret eam molam quandoque alio transportari, servaret idem
jus in mola proxima comitis.
Magister in Hulsterloo habet jus primum molendi in mola comitis ipsi proxima.
Datum Gandavi prima Decembris(1).’
Negen jaar later verkoopt dezelfde Graaf aan den abt van Drongen vier bunder
met een ghemet moer:
‘MCCCLXXX. Vicesimo quinto Aprilis, emit abbas a comite Ludovico
quatuor bonaria met een ghemet mori, in Hulsterloo, singula bonaria cum
fundo pretio 16 libris grossis tornys, in universum 62 , pro mensura 5
6 sol. 4 gr.(2)’
In 1444 brachten de goederen van Hulsterloo aan de abdij van Drongen 57 pond, 12
sol., 6 d. groot op(3). Vóór de kapel stonden twee herbergen:
‘Ante capellam in Hulsterloo erant duae cauponae ad magistrum
pertinentes, et elocabantur ambae 2 10 solidis gross., tanto erant pecuniae
turn in pretio.(4)’
Een weinig verder leest men in dezelfde kronijk, voor hetzelfde jaar 1444, ditmaal
in het Vlaamsch:
De warande van Hulsterloo buten den Beverschen weg is weerdt 12 coppelen
coninen, ... mijnheere den prelaet 30 coppelen, ... Joris Braderick, ... ende 30 coppelen
... den meester van Hulsterloo.
Eindelijk, onder de godsdienstoorlogen, 17 Juli 1578, verlieten de broeders van
Hulsterloo hun oud gesticht, dat 3 Augusti daaropvolgende door de her-

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

Corp. Chron. Ft. I, 618.
Idem, I, 619.
Id., I. 629.
Id., I, 629. Men lette op de huur.
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vormers verwoest werd. Den 29 Januari 1581 werd alles verkocht voor 33 pond 17
schellingen. Een oude steenput, langs den weg, leidende naar de Zeedijkstraat, wijst
nog de plaats aan, waar kapel en klooster stonden. Op den Kapelleberg heeft men
muurvesten en doodsbeenderen opgegraven. In het begin dezer eeuw vond men er
nog eenige kelders en het schijnt, dat vele huizen van den Kouter(1) - zoo heet men
nu Hulsterloo, waarvan zelfs de naam niet meer door het volk gekend is - met de
steenen van het gesticht gebouwd werden!(2)
‘Vicesimo nono Januarii, venditum sacellum Deiparae, dictum de
Hulsterloo, et quidem ea conditione, ut demolirentur; quare multas sparsim
partes vendidere. Id autem sacellum imprimis habebat chorum divae Virgini
sacrum, ac in summo altari sculpturam illam miraculosam divae Virginis;
habebat et sacella lateralia exstantia abutraque parte, altare unum D. Livini,
aliud ignoro, et navim ecclesiae; eratque ecclesia per modum crucis;
habebat et turrim ac coemeterium. Omnia materalia vendita 33 17 s.:
propriis autem expensis debebant destruere.’
Het Hulsterloe van den Reinaert, waarover wij in de vorige bladzijden zoo wijdloopig
spreken, is dus zonder twijfel een wijk van de gemeente Kieldrecht; edoch een deel
ligt nu op Hollandsch grondgebied. Het gehucht heet Kouter, en men heeft den
Hollandschen en den Belgischen Kouter.
Men vindt het overigens nog op eene kaart van SANDERUS(3), een weinig ten noorden
van Kieldrecht. Op diezelfde kaart ziet men een water, dat

(1) WILLEMS heeft het dus mis voor als hij denkt, dat Hulsterloo ‘door overstrooming geheel
verdween.’ XXXVII.
(2) DE POTTER, 41. Volgens de Kron. van Drongen (Corp. Chr. Fl. I, 665) werd het klooster in
1580 verkocht.
(3) Verheerl. Vl. III, 256.
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van het zuidwesten van Kieldrecht komt, bij deze gemeente zich naar het noorden
kromt en, naar het ‘Saeftinger Kerckhof’ toe, in de Westerschelde vloeit. De naam
van dit water was Kreek van Kieldrecht(1).
Evenwel, om wille der volledigheid, moeten wij hier, eene andere, eerste gissing
van WILLEMS opgeven:
In zijne beknopte verhandeling over Reinaert, verschenen in den Messager des
arts et des sciences de la Belg. nouvelle série, I, 350, ook in zijn volksboek in
Nieuwnederlandsch, wil hij bewijzen, dat Hulsterloo ‘gelegen is tusschen Beernem
en Wildenborg, bij de Vaert, vermids men, zuidvvestwaerts daervan de Krekelputbeek
aentreft, tusschen Vladsloo en Dixmude(2).’
LANSSENS (bl. 309) leert ons, dat St-Joris-ten-Distele op de vaart van Brugge naar
Gent ‘in het zoo genoemd Hulstloobosch’ gelegen is. De gemeente heeft haren naam
gekregen, zegt hij, ‘van een kapel alwaer in de tiende eeuw eenen dapperen ridder
in de bosschen op de wilde zwynenjagt zynde, door het aenroepen van den H.
Georgius de handen der moordenaren ontkwam, en tot wiens eer hy eene kapel deed
stichten.’
Doch die kapel, waar men insgelijks ter bedevaart ging, kan dezelfde niet zijn als
die, welke den naam van Hulsterloo droeg. In de Pelgrimagenlijst van Oudenaarde
lezen wij, dat de bedevaart naar ‘Sente

(1) Z. Kriekenput.
(2) Reinaert de Vos, naer de oudste beryming, bl. 105. De Heerlijkheid van Wildenburg lag op
de gemeente Wyngene. LANSSENS (Alouden Staet van Vlaenderen, 437, 466).
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Joeris in de Distelen’ met X schellingen afkoopbaar was. Men zei dus niet: Sinte
Joeris te Hulsterloo. Overigens vindt men afzonderlijk de twee bedevaartplaatsen
in dezelfde lijst(1).
Dezelfde schrijver(2) (Lanssens), sprekende van Wardamme, dat niet ver van
St-Joris-ten-Distele ligt, gewaagt opnieuw van het Hulstloobosch.
‘Wardamme, eene parochie in de provincie West-Vlaenderen, tusschen Brugge
en Thielt gelegen ontleent haren naam(3) van eene war of opgeworpen sterkte bij
eenen dam zeer digtby het Hulst-loo bosch, gelegen.’
Ofschoon WILLEMS, met reden, de hierboven opgegeven meening in zijne uitg.
van den Reinaert(4) liet varen, dacht Lübben ze toch opnieuw te moeten aannemen.
Na zich afgevraagd te hebben, welke van de twee Vlaamsche plaatsen de dichter
heeft willen aanduiden, zegt hij van het Kieldrechtsche Hulsterloe:(5)
‘Da dies aber im 13. und 14. Jahrh. ein vielbesuchter Wallfahrtsort war,
hier aber eine Einöde, welche nur von Uhu und Eule besucht wird, gemeint
ist, und die Täuschung, die Geyder(6) Vorr. p. XI. annimmt, als ob der
Fuchs einen allbekannten Ort als Wüstenei schildere, von welchem der
König gar nichts wisse, zu grob und unwahrscheinlich sein würde, so ist
wohl der andere Ort, oder vielmehr Busch oder Wald gemeint, der (nach
WILLEMS p. 104) zwischen Beernem und Wildenborg liegt.’

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

Die van Gent geeft St-Joris niet op.
427.
De etymologie laten wij den schrijver voor eigen rekening.
Bl. 104.
Uitg. van Rein. de Vos, bl. 249.
GEYDER'S opmerking luidt: ‘Allein grade umgekehst erscheint es als höchst spasshaft,
wenn Reinhart einen allbekannten Ort als Wüstenei schildert und wenn der König von
demselben gar nichts weiss.’
Reinhart Fuchs, 1844, XI.
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Edoch, dit laatste Hulstloo of Hulsterloo vindt men in het midden van Vlaanderen,
niet in het ‘oostende’, en de vorige bladzijden bewijzen onzes dunkens klaar genoeg,
dat men de eerste meening van WILLEMS als onaannemelijk beschouwen moet.
Wij mogen dus, na dit uitgebreid onderzoek, een besluit nemen:
Het Hulsterloe van den REINAERT lag op Kieldrecht; het gehucht heet nu Kouter.
De volgende redenen nopen ons dit besluit te nemen:
1. Dit Hulsterloo lag in het ‘oostende’ van Vlaanderen;
2. Het lag in het land van Waas, ‘int soete lant’ van den dichter;
3. Het was eene vermaarde bedevaartplaats in de Middeleeuwen;
4. Daar vond men de Kreke, eene beek, welke in de Westerschelde bij Saaftingen
vloeide; men vindt er nog een gehucht, de Krekelmuite; en in beide namen heeft
men het eerste deel van het Kriekeput van den Reinaert;
5. In de 15de eeuw (1442) vond men op Kieldrecht nog een stuk land, genaamd
den Simon, een ander de Woestijne, en een derde. de Wildernesse - drie namen,
welke men in de teksten van den Reinaert ontmoet;
6. Eindelijk spreekt eene oorkonde van 1269 van eenen Willelmus Clericus, die
te Hulsterloo woonde, en men weet, dat de dichter van Reinaert I, Willem heette:
‘Willem, die Madock maecte.’
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Amsterdam op doek en paneel.(1)
door Ch. C.V. Verreyt.
VI. - Grachten en Straten.
291. De Heerengracht, van de Leidschestraat naar de Spiegelstraat, 1672. P.H. 31.
b 39. Bij Jonkheer Dr. J.P. Six.
292. De Heerengracht, van de Vijzelstraat naar de Spiegelstraat, 1672. Bij wijlen
Mevrouw Douairière A.L. van Loonvan Winter.
Op deze twee schilderijen van Gerrit Adriaanszn. Berckheyde heeft Vondel het
vers gemaakt:
‘Berkheide maelt de Heeregracht
Naer 't leven, waerdigh om t' aenschouwen.
Koop schilderkunst, vermij het bouwen.
Waerom? 't is Fransche middernacht(2).
Dus wacht op eenen heldren morgen
In huisbou steken moeite en zorgen.’

De drie volgenden zijn ook van dezen schilder.
293. Onderwerp als 291. Bij Baron Steengracht. Den Haag.
294. Onderwerp als 292, 1685. D.H. 53, b. 62. Rijks-Musëum.
295. De Heerengracht bij de Warmoesgracht. D. Bij Baron de Rothschild, Parijs.

(1) Zie Dietsche Warande, Nr 3, 1898, blz. 208.
(2) Hen denke aan den voorspoedigen veldtocht der Franschen van 1672 in Nederland.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

471
296 Dergelijk onderwerp, einde 17e eeuw, door Ludolf Backhuysen. D.H. 45, b. 38.
Bij den Heer Joh. H. Lugt Pzn.
297 Gezicht op deze gracht, tusschen de Harten- en Berenstraten, 1756, door Jan
ten Compe. D.H. 48, b. 69. Jhr. D.Th.A. van den Bogaerde Moergestel. Den Bosch
1896.
Dit stuk, voor vijftien jaar te Keulen aangekocht, heeft nog al geleden en is op
twee plaatsen hersteld.
Zoo ik mij niet bedrieg, is het thans in bezit van den Heer M. Cools te Brussel.
298 Dit onderwerp, door vorige meester, P.H. 39, b. 41. Th.Th. Cremer. Rott.
1816.
299. Deze gracht aan den hoek der Spiegelstraat, 1766, door Jan Ekels. D. Bij
wijlen Mevrouw Wed. van Eeghen-Labouchère.
300. De Heerengracht over de Warmoesgracht, door C. Springer. D. Bij den Heer
Jac. Ankersmit.
301. Dergelijk onderwerp, door F.L. van Gulik. D.H. 47, b. 41. Bij den Heer A.J.
Pluym, Rotterdam.
302 De bocht dezer gracht, 1882, door C. Springer. D.H. 47, b. 65. 5. Stedelijk
Museum,
303 Deze gracht, tusschen de Leliegracht en de Hartenstraat. 1868, door vorige
schilder. P.H. 49, b. 65. J.D.W. Koch, 1878.
304 Deze gracht bij de Warmoesgracht, door J.J. Zuidema Broos. D.H. 47, b. 61.
J.H. Rennefeld, 1878.
305 Dergelijk onderwerp, bij najaar, door J.H. Wijsmuller. D.H. 80, b. 112. Te
Moskou, volgens mededeeling van den schilder.
306 Zelfde onderwerp, door Ed. Karsen. D.H. 78, b. 99. Bij de Heeren E.J. v.
Wisselingh en Co.
307 Gezicht op den bocht der Heerengracht, door H. Melcher. P.H. 18, b. 24. Veil.
Roos, Nov. 1895.
308 De Heerengracht bij de Driekoningenstraat, door C.G. 't Hooft. P.H. 47, b.
37. Bij Mej. H. van Nahuys, Rotterdam.
309 Dergelijk onderwerp, door vorige schilder. P.H. 54 b. 37. Vereeniging tot
bevordering der Beeldende Kunst.
310 Gezicht op de Keizersgracht en de Westerkerk, tweede helft 17e eeuw, door
Jan van der Heyden, gestoffeerd door Adriaan van de Velde. P.H. 41, b. 52. Ermitage
te St. Petersburg.
311 Dit onderwerp, toegeschreven aan de twee vorige
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meesters. P.H. 46, b. 59. Bij wijlen den Heer W. Gruyter(1).
312 Deze gracht bij de Spiegelstraat, helft der vorige eeuw, door Jan ten Compe,
P.H. 35, b. 42. Jhr. W. Gockinga, 1883.
313 Gezicht op de Keizersgracht, met het huis door den Heer A. van der Hoop
(stichter der bekende schilderij - verzameling thans in het Rijks-Museum) bewoond
geweest, door vorige schilder. D.H. 54, b. 45. Rijks-Museum.
314 De huizen op deze gracht bij de Berenstraat, die in 1779 zijn gesloopt en op
welks plaats ‘Felix Meritis’ werd gesticht. D.
315 De Gehoorzaal van F.M., bij de inwijding van het gebouw in 1788, door
Adriaan de Lelie. D.
316 De Beeldengalerij van F.M., 1812, door vorige schilder D.
317 De Teekenschool van F.M., 1812, door vorige meester D.
Op deze drie stukken portretten van leden dezer vereeniging.
Voor eenige jaren is de Maatschappij ontbonden en zijn deze vier schilderijen aan
de stad vereerd.
318 De Poort van den ouden Schouwburg (thans R.K. Armenkantoor) op deze
gracht bij de Runstraat, door C. Springer, P.H. 24, b. 19. Bij den Heer L.A. Springer.
Wageningen.
319 De oude Schouwburg van binnen gezien, bij de inwijding in 1637, door J.H.
Egenberger. D.H. 70, b. 50. Stedelijk Museum.
320 Het uitgaan van den ouden Schouwburg, bij winteravond en maneschijn, door
Cornelis Troost P. -J.S. Strinstra, 1822.
321 De brand van den ouden Schouwburg in 1772, door H.P. (Hendrik Pothoven?).
D.
Dit goed geschilderd stukje zag ik voor een paar jaar op een boedelveiling in het
Notarishuis alhier.
322 Gezicht op de Keizergracht bij de Spiegelstraat, door Chr. Dommershuizen.
D.H. 38, b. 28. Bij de Heeren C.L.C. Voskuil en Co.

(1) (1)
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323 IJsvermaak op deze gracht, door J.J. Broos. P.H. 60, b. 40. Veil. Roos, Febr.
1875.
324 Het ‘Huis met de Hoofden’ (gebouwd in 1622) aan de Keizersgracht bij de
Leliegracht, door C. Springer. D. Bij den Heer P. Langeihuizen.
325 Dergelijk onderwerp, door H. Melcher. P.H. 20, b. 26. Veil. Oldenzeel. Rott.
Maart 1886.
326 Dit onderwerp, door F.L. van Gulik. P.H. 28, b. 35. Bij den Schilder.
327 De vestibule van dit huis, door C.F. Roos, D.H. 69, b. 57. Quarles van Ufford,
1885.
328 Gezicht op de Keizersgracht, door J.A.R. Best. Tent. Amst. 1834.
329 Het huis op deze gracht over de Westermarkt (laatst genummerd 187), 1777,
door Hendrik Pothoven. D.H. 61. 5, b. 56. Bij den Heer J.G. de Groot Jamin Jr.
Voor het huis staat de eigenaar en bewoner, de Heer J. de Groot (1733-1801),
bekend kunstliefhebber, en zijn negenjarig dochtertje M.E. de Groot.
330 Gezicht op de Nieuwe Keizersgracht, met het huis (genummerd 58) door den
Heer S.W. Josephus Jitta bewoond, door P.G. Vertin. P.H. 32, b. 40. Bij dien Heer.
331 Gezicht op de Prinsengracht, met de toren der Westerkerk in het verschiet,
tweede helft der 17e eeuw, door Jan van Kessel, D.H. 48, b. 62. Museum Boymans.
332 Deze gracht bij de Westermarkt, door J.F. Hulk. D.H. 60, b. 90. Bij den Heer
J. Paget, Londen.
333 Deze gracht bij winter te zien, door vorige schilder. P.H. 36, b. 46. J.E. de
Vries, 1876.
334 Deze gracht, door F. van den Hove. Tent. Den Haag, 1890.
335 Gezicht op de Prinsengracht en de Westerkerk, door J.C. Greive. D.H. 52, b.
40. Veil. van Pappelendam en Schouten, 1889.
336. Dit onderwerp, gestoffeerd met de aardbezienmarkt, door J.H. Wijsmuller.
D.H. 70, b. 100. J. Wurfbain, 1892.
337 De tuin van het huis op de Prinsengracht bij de Noorderdwarsstraat, waarin
de schilder Cornelis Troost gewoond heeft, door deze meester?
Hij zelf zit met zijn dochtertje Sara in den tuin.
De Heer D. Franken Dzn. zag dit stuk in een veiling te Parijs.
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338 De Korte Prinsengracht met de Westertoren van het Westerdok gezien, door J.F.
Hulk. P, H. 55, b. 35. Bij de Heeren C.F. Roos en Co.
339 Gezicht op deze gracht, door W.H. Eickelberg. D.H. 42. b. 35. A.G. Keyzer,
1881.
340 Wintergezicht op deze gracht, door G H. Breitner. D.H. 65, b. 98. Bij Mevrouw
wed. S. Beyerlinck-Pieck, Den Haag.
341 De Leidschegracht bij de Heerengracht, in de 17e eeuw, door C. Springer.
P.H. 49, b. 62. Bij de Heeren C.F. Roos en Co.
342 Gezicht op deze gracht, door C.G. 't Hooft. P.H. 54, b. 37. Arti et Amicitiae.
343 Deze gracht bij avond gezien, door Ed. Karsen. D.H. 40, b. 52. Bij Mevrouw
wed. Dr. P. de Koning, Haarlem.
344 Gezicht op de Brouwersgracht, door J.H. Wijsmuller. D.H. 67, b. 100. Bij
den Heer Carl Hennij, Den Haag.
345 Deze gracht bij de Melkmeisjesbrug, door vorige schilder. P.H. 34, b. 46. Bij
den Heer J.L. Koch, Rotterdam.
346 Gezicht op deze gracht, door J.C.K. Klinkenberg. P.H. 45, b. 32. P. Verloren
van Themaat, 1881.
347 Dergelijk onderwerp, door Ed. Karsen. D.H. 37, b. 51. Bij de Heeren E.J. van
Wisselingh en Co.
348 De hoek dezer gracht bij de Baangracht naar de Haarlemmerpoort. 1780, door
Jacob Ouwater. Koper. Bij den Heer A. van Houtum.
349 Gezicht op de Warmoesgracht, in de helft der vorige eeuw, door Jan ten
Compe. D. Bij den Heer D. Dircksen, Den Haag.
350 Deze gracht, door Ed. Karsen. D.H. 34, b, 43. Bij de Heeren E.J. van
Wisselingh en Co.
351 Wintergezicht op de Muidergracht, met de Synagoge, Jodenbrug en
Oude-Zijds-Huiszittenhuis in het verschiet, door C.L. Hansen. D.H. 49, b. 64. Bij
den Heer P. van Meggelen, Rotterdam,
352 De Hortus Botanicus of Kruidtuin (onder den naam van Hortus Medicus,
aangelegd van 1682-1684) van de Muidergracht te zien, door Isaac de Moucheron.
D.H. 132, b. 138. Rijks-Museum.
353 De Martelaarsgracht uit het noorden gezien, met de Haarlemmersluis en het
Hekelveld op den achtergrond, door C. Springer. P.H. 64, b. 89. In de nalatenschap
van den Schilder.
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354 Deze gracht naar het IJ te zien, bij zomer, door P.G. Westenberg. Tent. Amst.
1842.
355 De Leprozengracht, met gezicht op de Mozes- en Aäronskerk, door E.A.
Hilverdink. D.H. 35, b. 50. Bij de Heeren C.L.C. Voskuil en Co.
356 Gezicht op de Looijersgracht. D. Bij den Schilder.
357 De Lauriergracht. D.H. 75, b. 115. Stedelijk Museum.
358 Dergelijk onderwerp, gestoffeerd met paarden enz. D.H. 200, b. 120. Bij den
Heer W.H. van Bilderbeek, Dordrecht.
Deze drie door G.H. Breitner.
359 Gezicht op de Kattenburgergracht, door H.W. Jansen. D.H. 84, b. 130. Bij
den Heer P. van Eeghen.
360 Dergelijk onderwerp, door vorige schilder. D.H. 40, b. 60. Bij den Heer Serge
Diagueloff, St. Petersburg.
361 Gezicht op de Baangracht, door A. Eversen. D.H. 30, b. 43. J. Roeloefs
Thijssen, 1883.
362 De Houtgracht, door J.B. Westerwoudt. Tent. Amst. 1883.
363 De Kistenmakersgracht bij winter, door W. Koekkoek. D.H. 45, b. 60. Bij
Mevrouw. Wed. S. Beijerlinck-Pieck, Den Haag.
364 Gezicht op deze gracht, door K. Klinkenkerg. D.H. 70, b. 100. Te Pretoria,
volgens mededeeling van den Schilder.
365 De Raamgracht, door D. van Kuyk. P.H. 40, b. 53. Mevrouw Douairière
Quarles van Ufford, 1885.
366 Gezicht op de Rozengracht, door J.J. Broos, P.H. 23, b. 17. Th. v.d. Beek.
Rott. 1888.
367 De Anjeliersgracht, 1848. door C. Springer. P.H. 43. b. 35. Veil. Roos, Maart
1872.
368 Gezicht op de Oostenburgergracht, door J.A. Rust. Tent. Den Haag 1863.
369 Gezicht op het Damrak en de Korenbeurs, in de vorige eeuw. P. Bij den Heer
P. Schmidt van Gelder.
370 Dergelijk onderwerp, door J.C. Greive Jr. D.H. 82, b. 141. V. van Gogh. Den
Haag 1889.
371 Schets voor deze schilderij van vorige meester. D.H. 39, b. 65. In de
nalatenschap van den Schilder.
572 Het Damrak, door J.C.K. Klinkenberg. Tent-Den Haag 1890.
373 Gezicht op den Binnen-Amstel, met de Blauwbrug
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op den achtergrond, in de 17e eeuw, door Hercules Sanders. D.H. 77, b. 100. Bij den
Heer C. Kneppelhout van Sterkenburg. Driebergen.
374 Gezicht op den Binnen-Amstel, door J. van Essen. D.H. 37, b. 40. Bij den
Heer Peacock, Londen.
375 De Binnen-Amstel achter de Doelenstraat, gezien in de richting van het
Rondeel en den Kloveniersburgwal, 1848, door C. Springer. P.H. 35, b. 48. Bij den
Heer H. Wessels.
376 Gezicht op den Binnen-Amstel, door J. Nepveu. Tent. Amst. 1828.
377 Dergelijk onderwerp, door K. Klinkenberg. D.H. 70, b. 100. Te New-York,
volgens mededeeling van den Schilder.
378 De Binnen-Amstel bij de Nieuwe Keizersgracht, door J. Ruyten. C. Giethoorn,
1895.
379 De Binnen-Amstel, door J.F. Hulk. D.H. 60, b. 92. Bij den Heer Lane Yoint,
Dublin.
380 Gezicht op den Binnen-Amstel, met de Munttoren in het verschiet, door E.A.
Hilverdink. D.H. 56, b. 84. Veil. Oldenzeel, April 1877.
381 Dergelijk onderwerp, door J.C. Greive Jr. D.H. 45, b. 62. Bij den Heer
Oldenzeel, Rotterdam.
382 De Binnen-Amstel naar het Amstelgrachtje gezien, door J.H. Wijsmuller.
D.H. 31, b. 42. J.M.Cr...., 1884.
383 Gezicht op den Amstel, in de tweede helft der 18e eeuw, door Gerrit
Toorenburgh. D.H. 39, b. 47. Koninklijk Kabinet, Den Haag.
384 De Amstel in de vorige eeuw te zien, door Cornelis Pronk. J. Roeloefs Thijssen,
1883.
385 Gezicht op den Amstel naar de Hoogesluis te zien, bij maneschijn, door L.
Schoenberger. Tent. Amst. 1830.
386 Gezicht op den Amstel, door J.A. van der Drift. Tent. Amst. 1834.
387 De Amstel van de Hoogesluis gezien, door P.G. Westenberg. Tent. Amst.
1828.
388 Een dergelijk onderwerp, door J. van Ravenwaay. Mevrouw wed. A.J. van
Schaak-Winkler, 1879.
389 Hezelfde onderwerp, door J.C. Greive Jr. D.H. 74, b. 135. Stedelijk Museum,
390 Gezicht op den Amstel bij de Hoogesluis, door K. Karsen. D.H. 80, b. 120.
F.J. van Outeren. 1881.
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391 De Amstel bij zomeravond te zien, door H. van Melle. D.H. 52, b. 92. Bij den
Heer A.W. Sijthoff, Leiden.
392 De Amstelhoek met koepel, door D. Grootveld. Bij den Heer D.G. van
Bommel.
393 Gezicht op den Singel met de Luthersche Kerk, in de vorige eeuw. P.H. 26,
b. 38. Bij den Heer J.M. Heberle Keulen.
Uit de verzameling van Mevrouw wed. Dr. Ewich, aldaar.
394 De Singel naar de Munt gezien, door E.A. Hilverdink. D.H. 45, b. 76.
Rijks-Museum.
395 De Singel bij de Weesperbarrière, door H. Mendes da Costa. Tent. Arti et
Amicitiae, 1866.
396 De Handboogdoel met den Voetboogdoel in het verschiet op den Singel
tusschen het Spui en den Heiligenweg, circa 1650, door C. Springer. D.H. 63, b. 85.
Stadhuis, Den Haag(1).
397 Een dergelijk onderwerp, door J. Hulswit. D.H. 59, b. 82. Bij den Heer L.J.
van Os, Haarlem.
398 Gezicht op den Singel en de Luthersche Nieuwe Kerk, door J.C. Greive Jr.
D.H. 65, b. 49. Bij den Heer K.J. Wijlacker, Rotterdam.
399 Dit onderwerp, bij winter, door vorige meester. Ovaal. P.H. 28, b. 21. In de
nalatenschap van den Schilder.
400 Dergelijk onderwerp, door vorige schilder. D.H. 56, b. 46. J. Wurfbain, 1892.
401 De Singel en de Luthersche Nieuwe Kerk van het Centraal-Station te zien,
door K. Karsen. P.H. 34, b. 48. Jhr. J.S. van de Poll, 1880.
402 De Singel bij de Beulingstraat, door J.D. Ebersbach. P.H. 28, b. 33. N.
Wafelbakker, 1894.
403 Gezicht op het Rokin en de Nieuwe Zijdskape door J.H. Verheven. D.H. 40,
b. 54. Bij den Heer D. Kleyweg, Alphen.
404 Dergelijk onderwerp, door J.C.K. Klinkenberg. D.H. 65, b. 100. L.V. Ledeboer
Bzn. Rott. 1891.

(1) Deze en onder 628 en 642 vermelde schilderijen behooren tot de bekende ‘Historische Galerij’
der Maatschappij ‘Arti et Amicitiae’, welke verzameling thans het stadhuis te 's Gravenhage
versiert. Men vindt eene af beelding dezer schilderstukken bij van Lennep, Moll en ter Gouw,
Neerlands Geschiedenis en Volksleven.
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405 Het Rokin bij de Langebrug, gezien bij het Noorderlicht van vrijdag 7 Jan. 1831,
door P. van Schendel. Tent. in het Gerechtshof, 1831.
406 De schets voor deze schilderij (op doek) was voor eenige jaren bij den Heer
Mr. E. de Man, burgemeester van Breda.
407 Het Logement ‘Het Wapen van Frankrijk’ aan het Rokin. 1821, door J.
Jelgerhuis Rzn. D. Lees-Museum.
In 1821 gesloopt om plaats te maken voor gemelde inrichting.
408 Het Rokin met ‘Arti et Amicitiae’ in aanbouw, door E.P. van Bommel. P.H.
23, b. 33. Mr. C. Baron van Lamsweerde, 1874.
409 Gezicht op dit gebouw, door E.A. Hilverdink. D.H. 86, b. 52. Veil. Roos,
Febr. 1881.
410 Dit onderwerp, door vorige schilder. P.H. 51, b. 37. Veil. Algem.
Verkooplokaal. Rott., April 1884.
411 De groote zaal van dit gebouw bij de tentoonstelling in 1852, ter gelegenheid
der onthulling van het standbeeld van Rembrandt, door J.B. Tétar van Elven. P.H.
43, b. 35. Jhr. J.H.S. van de Poll, 1880.
412 Het bezoek van Koning Willem III en den Prins van Oranje in de zalen van
‘Arti et Amicitiae’, bij de tentoonstelling van teekeningen in 1860, door vorige
schilder. Tent. Den Haag 1861.
413 Gezicht op het Rokin, door J. Jelgerhuis. Tent. Amst. 1822.
414 Een dergelijk gezicht, door G.H. Breitner. D. Bij de Heeren E.J. van Wisselingh
en Co.
415 Gezicht op het Spui en de Osjessluis in de Kalverstraat, genomen van de
Handboogstraat, 1855. Fraaie schets op doek door Ch. Rochussen. H. 31. 5, b. 23.
5. Koninkl. Oudheidk. Genootschap.
416 Het Spui bij de Kalverstraat vóór de demping, door J.C. Greive Jr. P.H. 37,
b. 25. Baron J. van Pallandt van Westervoort, 1885.
417 Gezicht op het Spui bij het Begijnhof, door Ed. Karsen. D.H. 40, b. 55. Dr.
G.H. Samson, 1896.
418 Gezicht op den Nieuwe-Zijds-Voorburgwal, met de achtergevel van het
Stadhuis, in de tweede helft der 17e eeuw, door Gerrit Adriaanszn. Berckheyde. D.H.
53, b. 63. Ermitage te St. Petersburg.
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419 De N.Z. Voorburgwal met het Makelaarskantoor, door C. Springer. P.H. 67, b.
99. R.L. de Fielliettaz Goethart, 1891.
420 Deze Voorburgwal en de Oude Bloemmarkt (tusschen de Wijdesteeg en
Rosmarijnsteeg), bij winter, 1886, door vorige schilder. P.H. 56, b. 78. J.D. Willers.
1893.
421 Dergelijk onderwerp, bij zomer, door J.H. Wijsmuller. P.H. 33, b. 48. Veil.
Roos. Jan. 1884.
422 Hetzelfde onderwerp, door J.F. Spohler. D.H. 31, b. 44. Veil. C. van Doorn
en Zn. Den Haag 1893.
(Vervolgt.)
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Jozef Janssens,
door Eug. de Lepeleer.
(Met portret.)
‘Telkens dat ge te kiezen hebt tusschen prachtiger kleur of bevalliger vorm,
aan de eene zijde, en meer godsdienstig zielsgevoel aan de andere, aarzel
rooit: doof de zucht van den schilder om naar de Genade te luisteren; even
vindt gij uw loon bij grooter gemak van uitdrukking en bij het innig besef
der getrouwheid aan uwe roeping.’ (ERNST DEGER).
MEN schreef September 1891. Te Mechelen, binnen de ruime zalen van het
Klein-Seminarie, waren de katholieken van den lande vlijtig aan het werk: met de
medehulp der hoogstbefaamde hunner broeders uit den vreemde, zouden zij middelen
bespreken en beramen, om, op ieder gebied der menschelijke bedrijvigheid, den geest
van Christus ruimer toegang, vrijer werking, voller invloed te verzekeren.
Den negende, 's morgens, in de onderafdeeling met de belangen der Beeldende
Kunsten belast, greep een voorval plaats, waarvan het Officiëele Verslag even die
trekken verdoofde, die mij scherpst en diepst in 't geheugen geteekend en geprint
bleven: immers ze lieten mij, als bij een helflikkerend bliksemlicht, den heelen Jozef
Janssens bewonderen, in de volle weerde van zijn karakter, in al het hoogedele van
zijn streven.
Er was een bespreking in gang over het gebrekkige,
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het min stichtende en min rechtgeloovige van hedendaagsche godsdienstige printen
en beeldekens.
Uit allerbeste inzichten, maar hevig en vast onbesuisd, viel de heer L. Delmer in,
de Sint-Lucas' scholen alleen aansprekelijk makende voor al het kwade dat gebeurt.
Daar de stichter en de voorstanders dier scholen aanwezig waren, wierd de
woordentwist hoe langer hoe woeliger; door het werrelen van den strijd meegeslingerd
en weggerukt, riep eindelijk de heer Delmer den lof uit van Jef Lambeaux' karton
De Menschheid, als zijnde dit het hoogste en bewonderensweerdigste toonbeeld van
moderne godsdienstige kunst.
Tot hier had Jozef Janssens, in alle vreedzame gemoedelijkheid, getracht den twist
te bedaren; maar, bij dien heiligschendenden lof, sprong hij recht, en - na enkele
woorden, gloeiend van verontweerdiging, eerlijk en treffend als ridderlijke
degenstooten, - liet hij Jef Lambeaux' De Menschheid daar gebrandmerkt staan, in
hare lage en leelijke vleeschlijkheid, des te schuldiger, omdat de begaafdheid van
den kunstenaar eene hoogere en rijkere is gebleken.
Zóó heb ik J.J. immer gekend en ken ik hem nog: gewoonlijk bedaard, bedeesd
zelfs; maar opvlammend en bruisend, waar hij het Materialismus den afzichtlijken
kop ziet heffen.
Een vast en verlicht Geloof, - zin voor hoogere wetenschap en kunst, - vrome
familiegeest, die eerbiedig het aartsvaderlijke bewaart en voorzichtig het uitspatten
van onbezonnenheid en onbesneden drift voorkomt; die krachtig, tegen het stormen
van buiten, een vesting opslaat, maar, vrij en blij, deuren en vensters wijd genoeg
openhoudt om alle mufheid te vermijden en

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

482
frissche nieuwe lucht te laten binnendringen: dat zijn drie hoofdtrekken, die de familie
kenmerken, waaruit Jozef Janssens, den 29 Mei 1854, geboren wierd; drie
hoofdtrekken, die hij, met het recht der eerstgeboorte, in al hunne levendigheid heeft
medegekregen.
J.J. naderde het einde zijner humaniora - in het Klein-Seminarie te St Niklaas
begonnen, te Bergen in het Jesuïeten-College voortgezet - toen hij van zijnen heer
vader, op zekeren dag, eenen brief ontving, die hem buitengewoon raakte en roerde.
Het bestier der groote fabriek ‘Janssens-De Decker’ en de plichten van
volksvertegenwoordiger, met nauwgezette zorg en onverpoosden iever waargenomen,
beletten Theodoor Janssens niet ook aan kunst mee te doen, en dat nog wel aan
godsdienstige kunst. Hij leverde de teekeningen voor de wandbeschotten der O.L.V.
kerk binnen St Niklaas; hij ook stelde Guffens en Swerts, die deze kerk schilderden,
menige teekening ter hand, in de versiering aangebracht.
Men weet hoe die beide uitgelezen kunstenaars een nieuw en krachtig leven hadden
opgewekt voor de muurschildering; en hoe hun werk en hunne pogingen gehuldigd
wierden en geprezen door de groote Duitschers die Cornelius, Kaulbach, Overbeck,
Schnorr, Ittenbach, Müller en nog andere namen droegen van hoogen en goeden
klank.
Nu, op dien zekeren dag van 't jaar 1872, las J.J. in vaders brief: ‘dat Ittenbach en
Carl Müller door Guffens en Swerts ingeleid, hem een bezoek hadden gebracht; dat
zij met innige belangstelling de teekeningen en de kleine met potlood geteekende
portretten van
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J's hand hadden nagekeken, en vader hadden aangezet om den jongen teekenaar te
laten het schilderen leeren.’
Hoe de jonge studiosus fier en tevreden was valt licht om raden, lastig om zeggen;
vooral, zoo we nadenken hoe hoog zijne kunstrechters bij hem aangeschreven stonden:
naïeve bewondering voor Guffens en Swerts, die hij dikwijls aan huis zag, deed eerst
zijne kinderhand naar griffel en potlood grijpen; met de jaren zag hij vaders achting
voor de beide kunstenaars klimmen en voelde hij, bij beter besef hunner weerde,
zijne eigene bewondering groeien. Van hunnen kant stonden Ittenbach en Carl Müller
in den nog heerlijker glans, waar het major e longinquo reverentia de hoofden mee
omstraalt.
- ‘En die mannen vonden en beweerden dat hij, de jonge studiosus, iets kon en
nog meer en beters beloofde!’ Waarlijk redens genoeg, en te over, om Cicero en tutti quanti aan den kant te
gooien, en, onder de ongekapte haarlokken, de verbeelding allerlei droomen te laten
broeien.
En toch, dat gebeurde niet: heel bedaard bracht J.J. zijne humaniora ten einde;
bekroonde ze met den eerlijk verworven titel van gradué en lettres; en - verre van
den veelbewogen kunstnaarswereld in te stormen - dacht hij er heel bedaard op na,
in de stille eenzaamheid van het kloosterleven, al het wereldsche te ontwijken.
Was er dan bij den vermeenden toekomstigen kunstenaar niets anders te vinden
dan eene zekere bedrevenheid en vastheid van hand? Mangelde het hem aan dien
geestdrift en dien gloed van 't herte, die, even als den waren held, den echten
kunstenaar in de stemming van gemoed brengen, zoo prachtig door Vergilius
geteekend: Dîne
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hunc ardorem mentibus addunt? (AEn. IX). Neen toch: glanzend en aanlokkend
verrezen de heerlijkste vormen van het kunstnaarsleven hem voor de oogen; vurig
gloeide zijn boezem; zijn innigste wezen was door de edele bekoring geroerd en
verrukt.
Edoch, midden in die machtige woeling, bleef het verstand rustig; het afgebeden
licht van Hooger temperde den tooverglans waarmee de kunst hem toeloeg, en wierp
over alles de milderende tint van gehoorzaamheid en plicht. De wijze, diepbeminde
vader keerde zelf bedachtzaam de blikken af van de schitterende voorspelde
vooruitzichten; en zoo kwam de zoon tot het besluit een deel van den last te nemen,
die te zwaar op de schouders van vader drukte, in het bestier der fabriek.
Heb ik bij het verhaal dezer jongelingscrisis wat lang verwijld, 't is omdat ze mij de
gelegenheid bood in J.J. de edele zelf beheersching te doen uitschijnen, die alles
zwijgen doet en zwichten voor de stemme der plicht. In die - bij kunstenaars, eilaas,
al te zeldzame - hoedanigheid, ligt de verklaring van het min schitterende, het min
geruchtmakende zijner loopbaan, ja; maar tevens ook van de degelijker en hooger
verdienste zijner gewrochten.
Om mijne vriendschap niet te laten verdenken, moet ik bekennen, dat een zeker
overdreven mistrouwen van zijne eigen krachten den jongeling martelde en medehielp
om hem te doen achteruit wijken voor de moeilijkheden, waarmede hij, als kunstenaar,
onvermijdelijk ging te kampen hebben. Hoe deemoediger zijn eerbied voor hooger
plicht, des te strenger zijn oordeel over eigen kennen en kunnen; over dat van anderen,
des te milder: vandaar
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eene zekere schuchterheid in zijnen omgang; vandaar ook - minstens in gewisse maat
- iets min stouts, iets vrouwelijks in zijn lijn- en kleurenspel. Iets vrouwelijks, zeg
ik; en men denke niet aan verwijfdheid of aan weekheid. Neen, verre van daar; ik
meen en bedoel lenige bevalligheid, reinen weerglans van een uiterst keurig en
maagdlijk kiesch gevoel; eene hoedanigheid dus, die in haar eigen niet te laken is,
maar die min past bij een man en bij mannenwerk.
Dat de uren, die hem de nijverheid ledig liet, door den jongen fabrikant aan de kunst
besteed bleven; dat oefening en voortgang de vroegere roepstem luider en luider
deden klinken; dat weldra tweemaal ter week op het atelier van Swerts, te Antwerpen,
geregeld les wierd genomen: dit alles zal niemand verwonderen. Het duurde zoo
ruim een jaar; toen wierd Swerts bestierder benoemd der Academie van Praag. Het
verwijderen van den innig beminden meester, die zoo gemoedelijk belang stelde in
't werk van zijnen leerling en dezes geestdrift, bij het vuur, dat in zijn eigen boezem
gloeide, dagelijks meer deed blaken, kon voor J.J.'s loopbaan noodlottige gevolgen
hebben.
Gelukkiglijk waren alle twijfels geheven, sedert de jonge schilder, voor moeders
naamfeest, een tafereeltje geschilderd had - de H. Maagd voorstellend - zoo frisch,
zoo innemend en diep van gevoel, dat het iedereen zonde scheen den jongen niet
uitsluitelijk met schilderen bezig te laten. Daar wierd dan ook van stonden aan middel
in geschaft.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

486
Met October 1873, nam J.J. zijnen intrek, te Dusseldorp, bij Ittenbach. Hier was hij
waarlijk op zijnen grond: te midden mannen, uitstekend door hunne bedrevenheid
in de kunst, en hooger nog te prijzen om het Geloof en de Godsvrucht, die al hun
werken en streven ingaf en bezielde.
Ittenbach was niet de geringste onder hen, en wijdde aan de leiding van zijnen
leerling echt vaderlijke zorgen: deze - nooit wierd die uitdrukking geschikter gebruikt
- werkte met heel zijne ziel. Inderdaad, het was den Dusseldorper leerling, zoo min
als den meester, niet enkel om lijnen en kleur te doen: hooger ging hun begrip der
kunst; weerdiger, heiliger was hun bedoeling. De verhevenste en edelste gedachten,
de warmste en reinste gevoelens, ten overvloede in de schatten der Katholieke Kerk
verzameld, zouden zij doen gelden en glanzen in volle heerlijkheid. Met Overbeck
waren zij overtuigd dat ‘nur wenn wir uns als Werkzeuge in der Hand Gottes ansehen,
und von den aufrichtigen Wünsche beseelt sind dass sein Reich durch unsrer
schwachen Hände Werk gefördert werde, dürfen wir hoffen dass Segen erwachse
auf dem uns angewiesenen Felde, das so sehr einer neuen Befruchlung bedarf.’ Ook
ijverden zij onverdroten; geene moeite viel hun te zwaar, geene opoffering te duur,
om het stoffelijke van teekening en koloriet, door de volmaaktheid, aan beider aard
eigen, zoo te vergeestlijken, dat ze min onweerdig zouden worden om den glans van
Geloof en Heiligheid te dragen.
Dus voelde, in die richting, de jonge J. zijne krachten en zijnen moed gesteund,
niet enkel door eigen aangeboren, eigen aangekweekten trek; maar door de lessen
en het voorbeeld van den gevierden meester Ittenbach, van heel de Dusseldorper
school, en vooral van Ernst Deger, haar eerbiedweerdigen Patriark. Deze was het,
dien de
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jonge Vlaming liefst en meest bezocht en uit wiens mond hij, op zekeren dag, deze
gulden spreuk vernam: ‘Telkens dat ge te kiezen hebt tusschen prachtiger kleur en
bevalliger vorm aan de eene zijde, en meer godsdienstig zielsgevoel aan de andere,
aarzel nooit: doof de zucht van den schilder om naar de Genade te luisteren; even
vindt gij uw loon bij grooter gemak van uitdrukking en bij het innig besef der
getrouwheid aan uwe roeping.’
Die spreuk heb ik als motto aangebracht, omdat ik wel weet, dat zij in J.'s gemoed
een lichtheldren glans heeft nagelaten, waarvan menige straal in zijne werken is
doorgebroken. Hijzelf heeft ze weer opgeroepen in zijn ‘De la peinture religieuse et
des moyens de la relever’ op het congres te Mechelen voorgelezen; een schrift waarin
hij verder Deger's raad ontwikkelt, nagenoeg in den zin van Cornelius: ‘Die Sendung
eines wahrhaft Christlichen Künstlers ist eine apostolische, er muss auf Mühsal und
Verfolgung gefasst sein und sein Weg ist ein einsamer und voll Dornen.’
Buiten de lessen van, en de leerzame gesprekken met Ittenbach, Deger, Müller
e.a. vond J. gelegenheid om zijnen geest - door degelijke humaniora voorbereid - te
ontwikkelen en te verrijken, in zijnen omgang met Dr Lingen, een rijkbegaafden,
geleerden en lieven geestelijke, bij wien hij inwoonde.
Daar ik, - 't zij hier dankbaar herinnerd - later, meer dan eens, de beide vrienden
mocht bijeen zien, beeld ik mij gemaklijk in, hoe gezellig en stichtend, hoe leer- en
kunstrijk dat gemeenzame leven met Dr Lingen voor J. zijn moest: het verwondert
mij geenszins dat hij, zoo min in Dusseldorp als hier in Vlaanderen, geen behoefte
vond aan het meer bewogen verkeer binnen schitterender en wereldscher
kunstenaarskringen.
Of dit afgezonderd leven misschien niet een stipje
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te veel eenzijdigheid ontwikkelde, mag eene vraag blijven: tot doorslaand bewijs dat
het uitgelezen vruchten afwierp, kan gewezen worden op J 's Ste Barbara. Niet min
te Brussel als te Praag wierd dit innig gevoeld en frisch geschilderd tafereel bewonderd
en van ernstige liefhebbers begeerd. Doch liet de piëteit van den jongen kunstenaar
den voorkeur aan zijne eerbiedweerdige ouders, die het puike stuk met rechtmachtigen
trots behielden. Nu is het in 't bezit van Eerw. Heer Ph. Janssens.
Op het einde van 1875 - J. was met Paschen uit Dusseldorp teruggekeerd - vinden
wij den jongen schilder op zijne werkkamer te Brussel bij G. Guffens: verscheiden
stukken uit het Brusselsch Museum nageteekend en de modelbladen voor de
muurschilderingen in het hooge koor der kerk van Wichelen zijn blijvende bewijzen
van 's jongelings aanleg en studie in dit tijdstip. Van hooger bediedenis nochtans
voor zijne vorming, was hem de gelegenheid tot nader kennis maken met den invloed
der Fransche schilders op de Brusselsche school. Inniger en vaster wierd zijne
overtuiging, dat Guffens en Swerts het beste deel gekozen hadden, toen zij - zonder
hun eigen Vlaamschen aard te verloochenen - bij Cornelius, Kaulbach en Overbeck
te rade gingen; immer meer belust om het zakelijke van gedacht en gevoel te
verzorgen, dan om den Franschman, in behendigheid en nieuwigheid van doen en
durven, na te streven.
Zonder twijfel zou hij niet weerstaan hebben aan het voorstel van Ittenbach, die hem
in Herfst 1876,
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een bezoek bracht en aandrong om hem naar Dusseldorp nog voor een ruimen tijd
weer te brengen; maar verlokkender kans hield het zondagskind terug: hij zou naar
Rome! De oudere Italiaansche schilders, zijn verrukkelijken Fra Angelico vooral,
die hij aan de Dusseldorper Academie enkel in namaaksels had mogen bewonderen,
zou hij nu in hunne oorspronklijkheid zien en genieten; met volle teugen zou hij zijne
ziel te goed doen aan die eenvoudige, rechtzinnige, heilige kunst, waarmee zijn
mystieke zin sedert lang was ingenomen!
Te Rome stond J. onder de vaste en geregelde leiding van Ludovic Seitz, naast
zijnen vader, hijzelf de godsdienstige schilder, die meest uitstak in de Pauselijke
stad. De aanbevelingsbrieven, die J. van wege Ittenbach medebracht, bezorgden hem
eene uitverkoren plaats onder de uitverkoren jongelingen, die met monnikenernst en
geestdriftigen ijver rond Seitz vergaderden.
De machtige schilder - die o.a. Strossmayer's dom kerk te Diakovar, de kerk
dell'Anima en het Vaticaan te Rome, met nooit volprezen fresken verrijkte - was een
flinke maar strenge meester; even mild met gulden raad en treffende wenken, als
spaarzaam met goedkeuring en lof; met hert en ziel zijnen leerlingen toegewijd, maar
van hen, onverbiddelijk, eigen inspanning en werk vereischend. Om de veertien
dagen, kregen, allen te gelijk, een stuk nu eens sieraad-, dan eens beeldschildering
te verveerdigen; en kwamen zij, meteen hooger opgewonden verlangen en met een
heilige vrees, hunne werken hooren bespreken en vergelijken.
Het eerste jaar van zijn verblijf te Rome, schilderde J. de H. Maagd, in onderhoud
met het Kind Jesus, over het Vierde Gebod. Vergelijkt men dit doek - eigenaardig
naar den trant der Umbrische school behandeld - met de H. Barbara, te Dusseldorp
gemaald, dan staat men
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verbaasd over den weg, op zoo korten tijd door J. afgelegd. In de zuivere,
onberispelijke fijnheid en vastheid van teekening, is ook niet de geringste zweem of
schijn van aarzelen of tasten meer te bespeuren; warmer, veel warmer, zinrijker ook
is de kleur. Vooral blijkt meerdere bedrevenheid uit, in de kunst, waarmede het
heerlijke landschap in zingende overeenstemming is gebracht met de twee beelden,
op het eerste vlak. Dáár gaat u, door en door de ziel, het onuitspreeklijk gevoel, dat
stroomt en wederstroomt uit de opblikkende kijkers van het goddelijk Kind en de
van zaligheid dronken oogen der goddelijke Moeder(1).
Het moet mij hier van het hert: godsdienstige kunst is zulke, die God dient, met den
goddelijken invloed der Genade op het wezen en de werking der schepsels - der
menschen vooral - in de meest mogelijk ruime maat vatbaar te maken. Voor velen eilaas, hoe talrijk! - is zij de kunst om personen en toestanden van al het goddelijke,
waarmee de Algoede ze doordrongen heeft, te berooven en ze, ontkroond of verlaagd,
aan 's kunstnaars eigen ijdelheid dienstig te maken.
Langs welke droeve en donkere wegen men zoo verre verdwaalt, valt hier niet aan
te duiden; enkel wil ik hierop wijzen, dat de kunstenaar, die eigenlijk godsdienstige
onderwerpen behandelt, niet genoeg heeft zelfs aan Geloof en aan het leven der
Genade; maar bovendien, door ernstige en grondige studie - of door bijzondere
verlichting van boven - dieper moet doorgedrongen zijn in de god-

(1) Terecht begon Ad. Siret, de hooggeschatte kunstcriticus, zijn ‘Salon de Gand’ van 1877,
met op dit heerlijk tafereel de aandacht te trekken, uitroepende ‘Un peintre chrétien nous est
né!’
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delijke wetenschappen, en door hoogere beschouwingen beter bekend staan met den
hemelkant der zaken.
In dit opzicht ook mag de opleiding van J. eene waarlijk bevoorrechte genoemd
worden: immers zijn verblijf te Rome viel te zamen met dit van zijnen broeder, dien
Z. Hoogw. Mgr Bracq, van heiliger gedachtenis, onder de beste theologanten van zijn
Groot Seminarie had uitgekozen, om aan de Gregoriaansche Hoogeschool van Rome
zijne studiën te volmaken. Wie kon beter, voor den jongen schilder, de wegen banen
naar het Heilig der Heiligen van de kunst, dan die innig beminde en beminnende
broeder, die geleerde geestelijke, hijzelf kunstenaar in de ziel; die sedert dien, in de
Benedictijner orde van Maredsous, met den stralenden krans van kunst en wetenschap,
den naam van Dom Laurent verheerlijkt en wereldvermaard heeft gemaakt? Hoe
geern zou ik hunne gemeenzame gesprekken schetsen over al het hooge en heilige
van kunst en Godsdienst; hunne gemeenzame bezoeken van Rome's talrijke,
onuitputbare kunstschatten; hunne gemeenzame reizen om en door Italië, gansch dat
gemeenzame leven, in een woord, tot in zijne kleinste bijzonderheden door vrome
en verhevene gedachten geadeld en bezield! Later, misschien; wie weet? Op deze
plaats moet het mij vergenoegen den duurzamen en diepdringenden invloed te hebben
aangewezen, dien J. vanwege zijn jongeren broeder onderging; en waar hij die
bijzondere geschiktheid bij verwierf, om wezen en werk van het bovennatuurlijk
leven beter te begrijpen, en, met meer waarheid, weder te geven in zijne godsdienstige
tafereelen.
Die bekommernis met het hemelsche, en het zedelijke der kunst belette den jongen
schilder niet zijne aandacht,

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

492
zijne ernstige studie, te wijden aan het louter aardsche, het stoffelijke deel der
uitvoering. Wat hij, bij Guffens en Swerts en bij dezer meesters in Duitschland,
geleerd had - b.v. nopens de beste wijze van het muurvlak te bereiden, nopens het
behandelen der kleurmiddelen enz, bij het muurschilderen, - dit alles ontwikkelde
hij ijverig en zonder rusten. Hierin hielpen hem bijzonder de veerdigheid en
bedrevenheid van zijnen jongen vriend den Dusseldorper schilder Franz Cremer, die
met hem te Rome verbleef, en door Italië reisde: deze schreef later geleerde en
geschatte werken over het technische deel der kunst(1).
Zoo ook, vooral de twee laatste jaren van zijn verblijf in Italië, wijdde J. eene
bijzondere zorg en studie aan het landschap: met die vaste en zwierige hand, dien
zekeren en spaarzamen trek, die hem eigen is, teekende hij ontelbare zichten van de
Campagna romana met hare grootsche lijnen; - van de Umbrische vlakten met al
het grillige, al het bevallige en frisch gemoedelijke dat ze kenmerkt: - van al het
zonnig en schitterend weelderige, dat Napels en Capri vooral (waar hij ruimen tijd
verbleef) ten toon spreidt; - van al het streng verheven en heerlijke, waar middenin
Monte-Cassino prijkt!
Te Monte-Cassino keerde J. meer dan eens terug en kwam er in aanraking met de
monniken-kunstschilders der Benedictijner-orde van Beuron, namelijk met Dom
Desiderio, Dom Gabriël en Dom Lucas. Zij waren even aan het schilderen der gangen
en kapellen van St Benedictus' Toren, het oudste deel der eerbiedweer-

(1) Onder meer: 1o ‘Studien zur Geschichte der Oelfarbentechnik.’ - 2o Beitrag zur Geschichte
der Maltechniken. Vollständige Arbeitung zur Fresco-Malerei unter eingehender Besprechung
der Malweise und der be dieser Technik in Betracht kommenden Materialien.’ - 3o ‘Beiträge
zur Technik des Monumentalverfahren.’
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dige abdij. De diepgestudeerde kunst der Beuronsche School wekte in hooger mate
J.'s belangstelling, door de zuiverheid en zachtheid harer innig christelijke uitdrukking,
aan behagelijken ernst gepaard. Edoch, meer dan naar de Egyptische en oudere
Grieksche meesters - op wier stam de Beuronsche monniken hun sappigen
christelijken telg entten - bleef J., met bewondering en liefde, zin en herte wenden
naar Giotto, dien hij in Assisi, naar Fra Angelico, Botlicelli en Ghirlandajo, die hij
te Florentië bestudeerd had.
Dezen, met Memlinck, waren sedert lang en bleven altijd J.'s geliefde schilders,
niet buiten, maar ver boven de schilders, ook de beroemdste, uit ons Noorden. Niet
buiten hen, daar J. te veel zin en zicht heeft om door het krachtig bruisend leven, om
door de machtige werkelijkheid niet geroerd en bekoord te worden; maar boven hen,
daar zijne eigene geaardheid voller en vromer bevrediging vindt in 't fijner zielsgevoel,
met nauwgezette waarheid gegrepen en door hoogedele, keurige vormen gedragen.
Op het einde van den Zomer 1880, keerde J. uit Italië weer, ditmaal voor goed. In
de vier verloopen jaren immers, kwam hij, nu en dan, aan den vaderlijken heerd
eenige verlofdagen overbrengen. 't Was gedurende zijn verlof van 't jaar 1877, dat
J. het portret schilderde van Edgar Tinel, die den schilder vereerde met de opdracht
van zijne ‘Klokke Roeland’, weinigen tijd te voren met den Prijs van Rome bekroond.
Ook Janssens was even met een prijs van Rome vereerd, daar zijne H. Leo XIII,
wiens portret hij geschilderd had, hem tot ridder der Sint-Sylvesterorde had verheven.
Beide kunstenaars bleven immer innige vrienden, alhoewel de toondichter,
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met machtiger vleugelslag, de hoogste hoogten van roem en wereldbefaamdheid
bereikte; terwijl de schilder, in de wijde wereld haast onbekend, als een kluizenaar
teruggetrokken en afgezonderd leefde. Terwijl Tinel zijnen Franciscus aan 't scheppen
was, die welhaast in Duitschland, Engeland en Amerika, zoowel als ten onzent, aller
bewondering zou afdwingen, schilderde J. den Arme van Assisi in de reeks
heiligenbeelden, waar hij de wanden mee versierde eener nederige kapel van het H.
Hert, op een verloren wijk van St Niklaas. Terwijl Tinel zijne Marialiederen zong,
die de dankbaarheid van den genezen toondichter overal deden galmen, onze Lieve
Vrouw van Lourdes ter eere, schilderde J. twee verrukkelijk schoone tafereelen van
O.L.V. Boodschap en O.L.V. Presentatie voor de zijkapel met de grot van Lourdes,
in de kerk der Paters Jesüieten te Leuven. Terwijl Tinel van verre begon te denken
aan zijn grootsch muziekdrama Godoleva, schilderde J. de lieve Maagd en Martelares
voor het klein Beggijnhof van Gent. Die overeenstemming en tegenstelling terzelfder
tijd, zou ik meer kunnen uitbreiden; dit weinige moge genoegen als zinnebeeld van
J.'s loopbaan.
Alhoewel, sedert 1884, metterwoon in Antwerpen's kunstmidden gevestigd, blijft J.
afgezonderd, zijne eigen stille wegen gaan; zijn weerzin voor al wat schittert en
klettert wierd er zelfs versterkt; meer dan ooit kost het moeite hem te doen optreden
buiten zijne huiselijke werkkamer, door de liefde en den hoogeren kunstzin zijner
vrouw veredeld, en verhelderd door de vroolijke kijkers zijner kleinen.
Ontegensprekelijk heeft die afzondering, en dat leven buiten de woelige
kunstbeweging dezer laatste twintig
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jaren, aan J. de maagdlijkheid zijner godsdienstige kunst laten bewaren, in al hare
fijnheid en ongereptheid, in al haren nederigen zin van toewijding aan Deugd en
Heiligheid. Daarvan geven luide getuigenis zijne muurschilderingen in St Joseph's
te Antwerpen (1890-93)(1), zijn tafereel Daags na Jesus' lijden (94), zijne paneelen
voor St Rochus' altaar in St Willebrord's te Antwerpen (97-98).
Doch het wil mij niet dunken dat zij - ingezien de groote tusschenruimte van jaren
- op genoegzame hoogte verheven staan boven Janssens' muurschilderingen voor de
kerk van Steele a/ Ruhr, in Duitschland(2). Het wil mij ook niet uit den zin dat, althans
voor een groot deel, het te veel afgezonderd leven er schuld aan heeft, zoo de schilder
niet in breeder, grootscher werken levert, wat zijne wonder rijke begaafdheid en zijne
alleszins bevoorrechte bereiding laten hopen.
Voor een ander merkelijk deel hebben daar schuld aan de onafzienbare reeks
Bisschoppen, Ministers, Gouverneurs, Heeren en Dames uit de hoogere katholieke
standen, die op een flink geschilderd en mooi gelijkend portret belust, mijn
godsdienstigen schilder aan werken van hoogere bediedenis onttrokken en ontstolen.
Om der waarheid wille, moet ik bekennen dat zij uitmuntend gediend wierden; en
dat, terwijl hun hert van rechtmatigen

(1) Het ware overbodig hier, in hare bijzonderheden, op de weerde dier muurschilderingen te
wijzen, na den lof van E. de Taeye in de Fédération Artistique, van het orgaan der St
Bernulphusgilde in Holland, der St Thomas en St Lucasgilde in Belgie; na de onderscheiding
die ze aan den schilder brachten met het kruis der Leopoldsorde. - ‘Daags na Jesus' lijden’
maakte veel ophef op den toog van München en wierd voor Philadelphie gekocht.
(2) Anno 1886. - De befaamde estketicus en oudheidkundige, kanunnik Schnütgen roemde met
volle stem dit werk in de ‘Kölnische Volkszeitung.’ -
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trots popelde, bij het zien van het kunststuk naar hunnen persoon bewerkt, het hert
van den schilder knagingen gevoelde, die hem steeds aan zijne hoogere roeping
herinnerden.
Ook betrouwen wij, dat J. welhaast - b.v. in de twee groote muurschilderingen,
waarop het hooge koor van St Joseph's, te Antwerpen, nog wacht - zijne helderklare
opvatting van het verband tusschen de menschelijke natuur en de bovennatuurlijke
Genade, zijne onvergeleken diepte en reinheid van gevoel, met al het volmaakte
zijner teekenkunst, in nog voller en stouter kracht van kleur en samenstelling, ten
toon zal spreiden, God en Gods Heiligen ter eere!
Juni 1898.
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Een grafsteen in de kerk van Sint Pieter, te Leuven. Anno 1685.
door Albert de l'Arbre, met eene aanteekening van Edw. van Even.
WEL bekend als gebruikt in de ‘Camers van Rherorika’ zijn de titels: prins, deken
of opperdeken en facteur; veel minder gekend is deze van ‘capiteyn’.
De benaming capiteyn staat gelijk met die van hoofdman; deze was de hoogste
titel buiten dien van prins. Men zie hier over Dr. G.D.J. Schotel's Geschiedenis der
Rederijkers.
Te Leuven, in St-Pieterskerk, bij het altaar van St Marten vindt men dezen
gedenksteen:

Tot meerder eere Godts end memorie van den seer achtbaren JOANNES T'SANTELS
in syn leven dickwyls Bogemeerster ende schepene van den Raedt der Stadt Loven,
gestorven 1684 en syne huysvrouw MARIA LEUNCKENS gestorven 3 april 1684
THOMAS T'SANTELS griffier deser stadt ende Capiteyn der Retorycke Met MARIA
PHILIPPINA OTTO syne huysvrouw gestorven den 21 augusty 1685. bidt vuur hun.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

498

Eene aanteekening op het voorestaande.
In de twee Leuvensche Rederijkkamers de Roos en de Kersouw bestond het bestuur
uit eenen opperhoofdman, van de edele geslachten, eenen onderhoofdman, eenen
Prins, eenen ‘coninckstabel’, twee dekens en twee kerkmeesters. Elke Kamer telde
ook eenen facteur of dichtmeester en eenen knaap. Dit bestuur droeg den naam van
‘Regiment’. Een artikel der Statuten van de Roos luidt:
‘Item, oft het gebeurde datter yet voorviel niet begrepen in deze articelen, sal 't
selve staen ter arbitrage ofte decisie van den opperhooftman, beneffens die van den
Regimente, waer naer yeder zich sal moeten reguleren’ (4 Sept. 1723).
Thomas t' Santels, vermeld op den zerk, was in 1669 en 1679 bestuurlid der Roos(1),
‘Capiteyn’ zegt het opschrift. Doch die benaming komt in de reglementen onzer
Kamers geene enkele maal voor. Vast zal hij ‘Coninckstabel’ van ‘het regiment’ zijn
geweest, dat is de man die belast was met het doen handhaven der goede orde, en
het doen toepassen van het reglement. Alleenlijk zal de steller van het opschrift de
benaming van Kapitein duidelijker gevonden hebben dan die van Konstabel.
Thomas t' Santels de ‘capiteyn der Retorycke’

(1) Ziehier twee plaatsen uit de stadsrekeningen die het bewijzen:
‘Betaelt Sr THOMAS SANTELS die somme van vierentwintich gulden voor het speelgeld van
de Roosecamere, bij quitantie, 28 july 1670.’
Rekening der stad Leuven van 1669, fo 327 verso.
‘Belaelt THOMAS SANTELS voor maeltijtgift op den feestdach van de H. Dorothea de
Roosecamere, voor den jaere 1678 toegestaen, bij ordonnantie ende quittantie, eersten meert
1678, twelff guldens.’
Rekening van 1679, fo 181.

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 11

499
was zoon van Joos t' Santes, burgemeester van Leuven, uit de natiën, in 1662 en
1672, en van Maria Leunckens. Hij was in den echt met Philippina Otto, dochter van
Philips Otto en van Sara van Berckel. De man liet eenen zoon, Bertel t' Santels, op
zijne beurt greffier van Leuven.
De t'Santelsen bleven getrouw aan de Kersouw. Mev. de Weduwe A. Jacobs, te
Leuven, bezit eene groote schotel, in tin, versierd met een plant, Kersouwen in vollen
bloei en het opschrift: Crescit et florescit. Rond de schotel leest men: Jan-Francis
t'Santels, capiteyn deser Hooft Rethorycke Gulde, den 4 febr. 1697. Het wapen der
familie t'Santels komt er mede op voor.
Het aangehaalde opschrift is een nieuw bewijs dat de t'Santelsen den titel van
Capiteijn liever hadden dan dengene van Konstabel.
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De Uitzet te Antwerpen 1898.
Terugblik,
door A. de Ticheler.
BIJ 't verschijnen dezer bladzijden zijn de zalen der ‘tentoonstelling’ (een plechtig
woord!)..... - ‘O, meent ge “den salon”, vroeg de beursganger den vreemdeling die
den weg zocht naar de Venusstraat, ..... die zalen zijn lang weer onttakeld, en van de
geheele kunstverzameling blijven slechts enkele herinneringen ... bij ... eenigen over.’
Men had menigmaal kogels kunnen schieten door de zalen, zonder iemand te
kwetsen..... Waar is de belangstelling heen? Wat is de schuld der onverschilligheid?
Was het dan dit maal te lastig den weg te vinden, tusschen die honderden
kunstwerken? O neen, zij waren minder talrijk dan in vroeger jaren. Voldeed dan de
catalogus niet, en liet hij den zoeker in den steek?... Integendeel. De commissie heeft
alle eer voor de inrichting dezes wegwijzers, en begrijpt terecht dat zulk boek eene
hoofdzaak is om den denkenden toeschouwer den weg te wijzen.
Drie oorzaken zijn er, waarom deze uitzet minder belangstelling wekte, dan andere
in vroeger tijd.
Ten eerste waren er weinige werken, welke met onweerstaanbare kracht den kenner
en den liefhebber
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tot bewondering uitlokten. De Franschen zeggen: ‘Le clou manquait’.
Ten tweede zitten de bijzondere tentoonstellingen, in den loop des jaars gehouden,
aan de algemeene in den weg. Men moet dan ook bekennen dat zulke uitzet van
enkele kunstwerken vrij wat nuttiger en verteerbarer is voor de schoonheidsmaag
dan de poespas, de olipodrida, de Sammelsudia, de hutsepot van middelmatigheden
van allerlei tegenstrijdig werkende meesters en meestertjes. Het publiek gevoelt meer
en meer de indigestie, welke van zulk banket het gevolg is, en la fièvre des galeries.
Ten derde heeft zich nu eene vierde stad, namelijk Luik, bij den kring der
‘triennalen’ aangesloten, wat natuurlijk terugwerkt op het getal bezoekers van de
andere steden.
En wat dan in 't algemeen den afschrik der getrouw blijvende bezoekers nog
vermeerdert, is de door plaatselijke gelegenheid onvermijdelijke (wij erkennen het),
hart en verstand verscheurende bijeenstelling van werken, welke door onderwerp,
geest, door kleur en lijnen, zoowel als door formaat en inlijsting elkander bekampen
in bloedigen strijd om het meesterschap over den geest der bezoekers.
Dat is het groot gebrek zulker kunstverzameling, en doet het doel daarvan ook al
missen.
Wij willen slechts een paar voorbeelden noemen. Eerst uit eene zaal van
buitenlanders. Men zie van Julius Schmid uit Weenen het kolossale doek met de
roerende en zeer verdienstelijke voorstelling: ‘Laat de kinderen tot mij komen!’....
Men wendt zich om; het oog valt op de bronzen groep genaamd ‘Het kruis’ van
Charlier, treffelijk uitgedrukt: eene soort van processiefiguur; doch onmiddellijk
daarachter, in een flauw, would be mysterieus
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koloriet, de reusachtige voorstelling van een publieken tuin: een jong mensch, uitgeput
van losbandigheid en omgeven van walgelijke vrouwenfiguren.
Een ander voorbeeld. Is het mogelijk in de onmiddellijke nabijheid van
Jef-Leempoels' ‘Arbeiders zich naar 't werk begevende’ - een drietal mannen, waarvan
één blijkbaar half dronken, de tweede barsch van ontevredenheid, de derde volkomen
lui en lusteloos, in somber-bruin koloriet (schoon verdienstelijk van samenstelling)
- te genieten naast de lachend-heldere, schitterende ‘Drie’, bloedrijke ‘Zustersteden’
van Edmond van Hove? En toch dat vergt men van den bezoeker. Voor wie wat ernst
aan de beschouwing paart zijn dat hartverscheurende bijzonderheden, en voor den
criticus zelfs, die als een gewoontemensch moet rondgaan, koud en stram, zonder
geestdrift, is het eene dubbel harde taak.
Een vierde grond van het gebrek aan aantrekkelijkheid der zalen is deze, dat vele
goede, ja groote meesters in vele gevallen volstrekt hun beste of laatste werk niet
hebben ingezonden. Waartoe ze te noemen? Zij zijn legio, zoowel Belgen als
buitenlanders. Wij zagen deels oude werken, reeds vroeger besproken, deels
verkleinde herhaling van grootere werken, enz. enz.
Met enkelen te noemen, welke verdienen onderscheiden te worden, meenen wij
aan anderen te kort te doen, en bepalen ons voor heden bij de gemaakte opmerkingen,
welke eenige vrucht mogen opleveren, niet alleen voor hen welke misschien geene
gelegenheid hadden betere werken te leveren, maar vooral voor het bestuur, dat alles
gedaan heeft wat het kon, om van den nood eene deugd te maken en van wiens goeden
wil wij daarom des te eer mogen verwachten, dat de hand zal gelegd worden aan de
geheele reorganisatie der exposities, daar wij hier weder een nieuw voorbeeld
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hebben, hoezeer deze meer en meer hun eigenlijk doel beginnen te missen, 1o een
harmonisch beeld te geven van den toestand der kunstgeschiedenis onzer dagen, en
2o eene les te zijn ter vooruitgang voor het publiek.
Het eenige wat wij uit de beschouwing dezer tentoonstelling zouden besluiten is,
dat onze kunst en kunstenaars op eene steile helling afzakken. Doch naar zulk eene
enkele onvolledige en onvolkomene uitzet, als deze, zou dit oordeel minstens
voorbarig zijn.
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Boekenkennis.
1o Sophokles' Antigone in het metrum van het oorspronkelijke vertaald
door Mr J. Dermout. Amersfoort. Slothouwer 1896.
2o Antigone, Tragedie van Sophokles, metrisch vertaald door J. Van
Leeuwen Jr. Leiden. Sijthoff.
Het is algemeen bekend dat, bij onze Noorderburen, de jongelíng na zijne
humaniorastudieën vrij wat meer weet van latijn en grieksch dan onze Belgische
knapen die, na zes jaren studie, het kollegie of het athenaeum verlaten. Wellicht
wordt er daar aan de andere vakken niet genoeg aandacht en tijd besteed; de grondige
kennis der klassieke talen is het hoofddoel, bijna het eenige doel. Of die opvatting
de goede, de wijze is zullen wij hier onaangeroerd laten; doch een onbetwistbaar
gevolg van dien geest, van die richting der humaniorastudieën is dat, in
Noord-Nederland, de meesterstukken der oude talen meer als bij ons gekend en
bewonderd worden. Is het geen bewijs daarvan, het feit dat in het laatste twaalftal
jaren ten minste vijf Nederlandsche vertalingen verschenen van Sophokles'
meesterwerk, Antigone, waaronder de meeste bewerkt door mannen die zich eenen
roemrijken naam hebben verworven of door de studie der klassieke taalwetenschap
of op het gebied der Nederlandsche letterkunde. - Buiten de twee hierboven gemelde,
waarvan de tweede uit de pen vloeit van eenen Leidschen hoogleeraar, kunnen wij
nog melden die van Opzoomer, van Van Herwerden, vroeger verschenen, en eene
andere die onlangs het licht zag, van den dichter Willem Kloos.
Ruime keus was er dan, wanneer onlangs de Koninklijke Vereeniging ‘Het
Nederlandsch Tooneel’ het besluit nam de Antigone van Sophokles op te voeren.
Van Leeuwen's vertaling kreeg de voorkeur. Daarover ontstond dan een pennetwist
die niet altijd vrij bleef van overdrevenheid noch ook van bittere woorden die men
nergens meer ontmoet dan in dasdanige omstandigheden, maar die ook nergens meer
dienden vermeden te worden. De keus van het ‘Nederlandsch Tooneel’ werd
aangevallen door dezen, verdedigd door anderen. Althans scheen de strijd beperkt
tusschen de vertaling van Van Leeuwen en die van Kloos; beider zwakke zijden
werden aangetoond, beider verdiensten opgehemeld.
Het valt buiten ons inzicht ons met dien strijd in te laten. Onze beoordeeling moet
zich beperken tot de twee hooger gemelde vertalingen. Beide zijn in het metrum van
het oorspronkelijke gemaakt; toch bestaat tusschen hen een hemelsbreed verschil dat
voorkomt uit de verscheidenheid van het standpunt waarop zich de vertalers geplaatst
hebben.
Dermout houdt er aan den griekschen tekst dicht nabij te blijven;
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en daarin lukt hij doorgaans; dat is zijne verdienste. Toch heeft hij het gevaar, dat
uit zijne opvatting eener vertaling voortvloeit, niet altijd kunnen vermijden. Is de zin
nauwkeurig weergegeven, de taal is soms duister, de wending gewrongen, de volzin
ingewikkeld.
Van Leeuwen vertaald losser, vrijer. Soms komen gedachten voor die in 't
oorspronkelijke niet zijn uitgedrukt; somwijlen ook vergenoegt zich de vertaler alléén
de gedachten van den griekschen schrijver weer te geven. Hier en daar zelfs neemt
de vertaling den schijn van eene verklaring die dan ook wel aantoont hoe wondergoed
de schrijver met den oorspronkelijken tekst vertrouwd is. - Bij Van Leeuwen is de
uitdrukking klaar, de taal zuiver en sierlijk, de volzin steeds vloeiend en welluidend.
Ondanks de grootere vrijheid in het overzetten moeten wij bekennen dat de Leidsche
leeraar op merkweerdige wijze in den geest van het oorspronkelijke is getreden, dat
hij Sophokles' Antigone door en door verstaat. Dit bewijst ook de voortreffelijke
inleiding van het werk. - Den Nederlander, die het grieksch onmachtig is, en die met
Antigone wil kennis maken door eene vertaling, goed verstaanbaar en gemakkelijk
te lezen, durven wij het werkje van Van Leeuwen in volle vertrouwen aanbevelen.
Die zich voort wil helpen, in de studie van den griekschen tekst, bij middel eener
Nederlandsche vertaling, bediene zich liever van Dermout's arbeid. Verder,
daargelaten de vertaling van Kloos die ons slechts door uittreksels gekend is, mag
het ook onbetwistbaar heeten dat Van Leeuwen's overstelling volkomen geschikt is
voor de opvoering.
Dr SENCIE.

Inleiding tot de poëzie. Schets van eene moderne poëtiek in vier boeken,
door Pol de Mont. Met portretten. Groningen, J.B. Wolters, 1898. 272
blz. en Inleiding.
Wij hebben met veel genoegen dit, op schoon papier, kostelijk gedrukte en verlichte
werk van eenen onzer beste nederlandsche schrijvers gelezen. De heer de Mont geeft
daarin bewijzen van groote belezenheid in de nieuwe, algemeene letteren. Hij laat
namelijk zoowel Frankrijk, Duitschland en Engeland, als Noord- en Zuid-Nederland
aan ons oog voorbijgaan.
Hij verdeelt zijn werk in hoofdstukken, betiteld naar verschillende dichtsoorten,
als Lyriek, Epische poëzie, Dramatische poëzie, waaraan hij nog didactische poëzie
had kunnen toevoegen.
Onze dichtsoorten worden verder onderverdeeld (b.v. Lyriek) in Het lied, De
Hymne of Ode, Dithyrambus en lyrische Rhapsodie, Klaaglied, Satire, Ebigram,
Sonnet, Zangdicht enz.
Hetzelfde geschiedt met de Epische poëzie, elders Epiek genoemd.
Dit alles strekt om den jongen lezer een oordeel te doen vormen over inhoud en
strekking der verschillige gedichten, ofschoon de ‘soorten’ wel wat door elkander
loopen, gelijk de schrijver dit b.v. bij Romance en Ballade toegeeft.
Zijn werk is een wegwijzer voor velen, die geene gelegenheid hebben tot zelfstandig
en geregeld onderzoek der letteren en het groepeeren der moderne schrijvers.
Daarbij geeft de heer de Mont dan eene menigte weinig bekende bijzonderheden
omtrent den oorsprong en den naam der verschillende dichtsoorten, enz.
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Wij hebben slechts enkele opmerkingen te maken.
Dat de epische poëzie zich uitsluitelijk ontwikkelde u i t de lyrische (117), kunnen
wij niet aannemen; tenzij de schrijver daarmede eene
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voudig bedoelt dat de verhaaltrant zich in de menschelijke natuur eerst nà de
eenvoudige ontboezeming vertoont - zoowel in de geschiedenis der volkeren als in
de ontwikkeling van het kind. Verder kunnen wij bij de beschrijving van het epos
niet instemmen met een gedacht dat Jezus, terwijl hij wil lijden en sterven voor het
menschdom, niet als een epische held in den vollen zin des woords kan beschouwd
worden. Waarom behooren de Heliand, de Messias en vooral Jesus Messias van J.
Helle niet tot de epische gedichten met eenen epischen held, al is Klopstock ook zeer
lyrisch en de Heliand wat didactisch?
Ziet zoo vloeien dan ook de dichtsoorten ineen en moet men in de verdeeling meer
eene handleiding, eenen wegwijzer dan een vasten stelregel zoeken (verg. bl. 207
herhaald van bl. 180).
Ik zie daarom ook niet in, waarom ‘het wezen van het epos’ den ‘ongebonden stijl
uitsluit; waarmede de schrijver (bl. 211) schijnt in te stemmen. Een ware
dichtkunstenaar kan, dunkt mij, een zwierig rythmisch proza schrijven, dat in vorm
bepaald uitmunt boven de Iliade van Voss of 's Gravenweert.
Wanneer de schrijver zegt dat het drama zich uit het epos ‘ontwikkelt’ (bl. 214),
hebben wij weder dezelfde aanmerking te maken als hierboven, sprekende van de
ontwikkeling der epische poëzie uit de lyrische. In den tijd treedt bepaald, bij kinderen,
bij volkeren, het voorstellen, het gebarenspel, het gesprek, later op dan het verhaal.
Doch wat Jonckbloet over de eenheid van plaats bij de dramatische handeling (bl.
225) aanvoert, om de veelheid van plaats te verdedigen, berust bepaald op valsch
vernuft. Wanneer de dramatische dichter het publiek verzoekt zich vóór het spel met
zijn gedachte naar Azië te verplaatsen voor 1800 jaren, en vervolgens het spel in dat
land en dat volk laat afspelen, zoo is hier eene harmonie van indruk en verbeelding,
welke niet bestaat, wanneer wij bij elke beweging van het tooneeldoek ons op andere
plaatsen en in andere tijden moeten denken, al zijn die tijden ook geen 1800 jaar
verschillend.
Richard Wagner zoekt te vergeefs, door het wandelen en draaien van de boomen
voor ons gezicht, eerst van rechts naar links en dan van links naar rechts, ons in
Parsifal de begoocheling van de wandeling der tooneelspelers te verschaffen.
Ten slotte merken wij nog op dat het ‘moderne drama’ niet uitsluitend van
‘kerkelijken oorsprong’ is. (bl. 251). Uit de Levens der heiligen en de canons der
synode van den Karolingischen tijd, zoowel als uit de latijnsch-gallische
tooneelgeschiedenis en die der Oostgothen, kunnen wij leeren dat er verband bestaat
tusschen het latijnsche en het latere burgerlijk drama, om niet te spreken van de
waarheid die er ligt in het stelsel van Grimm, dat ook de heidensche, germaansche
spelen aanleiding hebben gegeven tot ongewijde tooneelvoorstellingen van Christenen,
tegelijk met de ontwikkeling van het drama in de kerk, waaraan vooral Mone,
Hofmann von Fallersleben en lateren het ontstaan van het burgerlijk tooneel
toeschrijven. Wij zouden hier nog kunnen bijvoegen dat wij de afkeuring der moderne
operateksten niet zoo algemeen verdiend vinden als de heer de Mont haar uitspreekt,
in overeenstemming met Richard Wagner; en dat wij verder Niezsche in deze zaken
niet als een orakel beschouwen, zal de schrijver ons wel niet kwalijk nemen. Kleine
herhalingen hebben wij gevonden, gelijk die der definitie van liefde (bl. 51 en 64)
enz.
Eene laatste kleine aanmerking hebben wij nog te maken over het woord
Wedergeboorte door den schrijver voor Renaissance gebezigd.
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Dat komt ons onjuist voor. Renaissance heeft de bepaalde bijbeteekenis van dichtkunst
en andere kunsten. Wedergeboorte heeft die niet. Integendeel, dit woord werd tot
heden alleen gebezigd voor terugkeer tot het Christendom, door den doop: dus juist
het tegenovergestelde van Renaissance, waarmede heidensche beschaving wordt
bedoeld. En had het woord wedergeboorte deze bijbeteekenis ook niet, dan stelt het
ons toch niet datgene voor wat uit Renaissance tot ons spreekt.
Ik geef eindelijk in bedenking of Epiek, Lyriek, Dramatiek, enz. wel nederlandsch
is. Ik houd het er niet voor.
Doch genoeg. Wij meenen bewezen te hebben dat het welgeschreven boek met
belangstelling door ons is gelezen, en verzekeren dat de aanmerkingen die wij ons
veroorloofden weinig waarde hebben tegenover de uitvoerigheid, de zekerheid en
de nauwgezetheid waarmede dit aanbevelenswaardige boek overigens is geschreven.
Mogen de jonge dichters eene groote waarheid wel ter harte nemen, die door den
schrijver ter gelegenheid der lyrische poëzie wordt uitgesproken (bl. 53) en door
genen maar al te weinig wordt betracht, namelijk dat ‘de uiterlijke vorm van een
lyrisch gedicht moet onderdoen voor innigheid en oprechtheid van het gevoel.’
Onze jonge kunstenaars toch willen ons laten opzweven in ‘extazen’ en ‘visioenen’,
waarin de welwillendste en teerhartigste hen niet kan volgen.
Mogen verder, zoowel onderwijzer als leerling uit dit werk putten als uit een bron
van ware kennis en methode.
A.T.

Wörterbuch der Elsässischen Mundarten, door E. Martin en H. Lienhart,
1e, 2e en 3e afl. Strassburg Karl J. Trübner, 1897 4 m.
Het werk, waarvan wij hier melding maken, is uitgegeven als feestgeschenk der
professoren der hooggeroemde universíteit van Straatsburg. De bewerkers, Dr Martin
en Dr Lienhart, hebben tien jaren lang, in alle deelen van het land, in alle verschillende
kringen der bevolking de oorkonden, welke de stof van het werk uitmaakt verzameld.
In 10 vellen druks worden de vokalen a, e, i, o, u, en het grootste deel der letter f
behandeld. De woorden worden in de gewone schrijfwijze gedrukt; daarneven worden
hunne verschillende klanken, volgens de klankleer van den taalvorscher Kräuter,
weergegeven.
Niet alleen voor taalvorschers is dit werk van buitengewone waarde, maar ook de
folkloristen en zedegeschiedschrijvers vinden in dit woordenboek onuitputtelijke
bronnen om hunne studiën uit te breiden en op te helderen. Geloof, ongeloof,
zinspreuken, spreekwoorden, kinderrijmen, raadsels: alles toont ons van nabij den
volksgeest van voorheen in zijn onvermoeibaar voortbrengen.
Getuigen der groote belangstelling van een aantal letterkundigen bij het verschijnen
van dit werk, zijn de gelukwenschen, welke uit alle oorden aan de bewerkers werden
gestuurd. Reeds voor dertig jaar werd het voornemen opgevat een woordenboek der
eigenaardigheden der landelijke taal te verzamelen, doch te vergeefs. Thans is die
wensch toch verwezenlijkt.
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Der Ursprung der Gothik und des altgermanische Kunstcharaktes, von
Carl Limprecht. Elberfeld, im Selbstverslag des Verfassers. Hofkamp,
16. Prijs mk 1. 41 blz. 8o.
De schrijver beoogt in dit schriftje aan te toonen, dat dezelfde
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geest, welke de ‘gothische kunst’ deed ontstaan en weder opleven, ook in de
letterkunde zich doet gelden.
Hij wil niet onderzoeken welke streken, volgens de tijdrekenkunde, aanspraak
erop kunnen maken het eerst den s p i t s b o o g te hebben zien verschijnen, want deze
werd, op oostersch voorbeeld, reeds lang voor het ontstaan van de ‘gothische kunst’
gebruikt. Zonder eenigen twijfel is de ontwikkeling van hetgeen wij plegen ‘Gothik’
te noemen aan duitsche strekken te danken en is de geest van dezen bouwstijl een
duitsche geest. En bovendien berust het beginsel der ‘Gothik’ niet op een spitsboog,
maar is deze daarvan een natuurlijk gevolg, een onderdeel. Oneigenaardig schijnt
het ons hierbij dat de schrijver als karaktertrek der ‘Gothik’ het ‘Chaotische’ noemt
en zelfs den Keulschen dom als voorbeeld aanhaalt; uit welke chaos of mengelklomp
zich dan, in de verte gezien, zware, groote, doch harmonische lijnen ontwikkelen.
Hoogst treffend zijn de gedachten des schrijvers, waar hij in 't licht stelt, hoe de
duitsche, ‘middeleeuwsche’ kunst op 't volk en niet uitsluitelijk op een gedeelte der
maatschappij berekend is, en hoe bijvoorbeeld de voorstellingen der
lijdensgeschiedenis van Jezus, vergeleken bij de ‘aristokratisirte’ Niobe en Laokoon,
als uit den volksgeest schijnen gewassen. Waaruit dan volgt, dat, door de
zoogenaamde Renaissance, welke dat aristocratisme nabootste, eene dubbele zonde
is begaan, 1o door het volkskarakter van 1200-1500 niet te raadplegen en te
miskennen, en 2o door zich met slechte nabootsing van dat aristocratisme hoogmoedig
tevreden te stellen.
Voor de bevoorrechte geesten onzes volks, zegt de schrijver (bl. 41), verbergen
zich achter uitdrukkingen als ‘national’ en ‘populair’ (volksthümlich) gedachten
welke den kern, het middenpunt van alle ware, groote kunst bevatten.
Ofschoon wij niet met alles kunnen instemmen, waar de schrijver de
voortbrengselen der moderne dichtkunst in naam der ‘Volksthümlichkeit’ aanprijst,
zoo bevat dit werkje in weinige bladzijden zooveel merkwaardigs, wat op gezond
oordeel en zuiver esthetischen zin berust, dat wij het aan het ontwikkeldste deel onzer
lezers, dat belangstelt in de toekomst der sociale kunst, warm aanbevelen.
A.T.

N-D. de Breedene (O.-L.-V. Kappelletje in de Duinen). Genèse de la
chapelle etc., par Rob. de Beaucourt de Noortveelde, Ostende, Alb.
Bouchery, 1898.
De naam des schrijvers is reeds welbekend door verschillende monographieën. Ook
deze is zeer lezens- en aanbevelenswaardig.
V.N.

Limburg's Jaarboek, V, 4de afl., Roermond, J.J. Romen en Zonen, 1898.
Deze aflevering bevat: Wandelingen rondom Roermond, door VAN BEURDEN.
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De h. Nicolaas in het Folklore, door Dr JOS. SCHRIJNEN, een artikel dat van grondige
studie van het voorwerp getuigt.
Bijvoegsel bij het Appendix chronologica van Joh. van Knippenbergh. Verhandeling
over het geboorteland van den H. Wiro, door PATRICK LYNCH.
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Unsere Hochschulen und die Anforderungen des zwanzigsten Jahunderts,
von A. Riedler, Kön. geh. Reg. Rath und Professor Vierte Auflage, Berlin,
A. Seydel, 1898. 120 bl. in folio. Een Frank 25 centiemen.
Dit werk heeft van den begin af zoo grooten opgang gemaakt en de uitgevers zijn
zoo bang geworden voor hunne clandisie dat verschillende, die de uitgave wilden
ondernemen op 't laatste oogenblik zich ervan af hebben gemaakt. Want de
hoogleeraren der hoogescholen stonden met hunne gart gereed om den aanranders
van hunne monopoolwetenschappen den rug aan bloed te slaan.
Seydel nu heeft des te meer voordeel daarbij behaald. De uitgave werd drie,
viermaal herhaald en ten laatste in driemaal het gewone getal exemplaren.
De oude inrichting der hoogescholen, met hare pruikerige vakken, heeft zich
overleefd, zegt de schrijver. Hare wetenschap is volstrekt niet meer voldoende voor
de eischen van den tegenwoordigen tijd. Dat ziet men wel aan het toenemen der
‘technische’ scholen. Daarom zijn er in het Oosten van Pruisen niet minder dan zeven
steden, welke naar het bezit eener ‘technische Hochschule’ streven.
Algemeen wordt gevoeld dat de groote uitbreiding welke zekere speciale
wetenschappen aan de hoogescholen verkregen hebben, aan de algemeene studie,
niet gunstig is; waarbij ons het woord in de gedachte komt, wat aan J.J. Rousseau in
den mond wordt gelegd:
‘A nous former bel et bien
l'Université n'entend rien’.
De technische wetenschappen worden door Riedler als inleiding der
natuurwetenschappen en als grondslag der moderne volksbeschaving aanbevolen.
De schrijver beweert, dat de houding der tegenstrevers van het fabriekwezen in
tegenstrijd is met de eischen der hedendaagsche beschaving. Met veel nadruk wordt
aangetoond, dat het ingenieurswerk tot de edelste geestontwikkeling leidt. Uit deze
algemeene beschouwingen wil de schrijver bewijzen, hoe noodzakelijk het is dat de
hoogescholen van verschillenden aard in eene algemeene hoogeschool zouden moeten
overgaan, waarvan het eerste grondbeginsel de natuurwetenschappen zouden zijn.
De schoone kunsten konden op deze wijze in dergelijke hoogescholen eene
gevoeglijke plaats innemen.
De schrijver beweert geene moeilijkheden te kennen voor het verwezenlijken dezer
centralisatie; wanneer echter deze mochten bestaan, dan meent hij ze door grondige
bewijzen uit den weg te kunnen ruimen.
Mocht evenwel het verwezentlijken van des schrijvers doel onmogelijk wezen,
dan wil hij toch bijzonder op dit punt aandringen, dat de techniche hoogescholen op
eene meer algemeene en wetenschappelijke wijze zouden ingericht worden.
Merkwaardig vooral zijn de opmerkingen des schrijvers omtrent de
noodzakelijkheid der kunstbeoefening tot eene algemeene en edele beschaving. De
kunstacademiën, ingesloten de hoogere muziekscholen, ten minste de muziekhistorie
en de compositieleer konden aan de Universiteit toegevoegd worden.
Ten slotte maakt de schrijver nog deze opmerking, dat aan de vraag der stichting
eener hoogeschool in het Oosten van Pruisen, waar twee povinciën nog geene
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technische school in bovengenoemden zin vrij staat.
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Menschen en Boeken. - Verspreide opstellen van Dr H.J.A.M. Schaepman,
derde reeks, Utrecht, Wed. Van Rossum, 1898.
- Dit boek is eene omschrijving van 's doctors leuze: Credo pugno. Wat de dichter
in poëzij liefst huldigt: den paus en het pausdom, dat doet de pen van den polemist
het hevigst trillen. De opgenomen stukken dagteekenen uit het beruchte tijdvak der
jaren 1870, en staan in betrekking met het algemeen Concilie en de inneming van
Rome.
In zijn woord ter inleiding ontleent Schaepman aan de Musset dit gezegde: Ce
livre est toute ma jeunesse. Het is het boek van zijn jeugd, omdat het zijn boek is
van Rome. En, zoo getuigt de schrijver, Rome is de liefde, die de eerste liefde is, de
oudste liefde wordt en die de jongste liefde blijft, de eeuwige. Korter: Roma-Amor.
Met eenen kreet van hoop Post tenebras lux vangt hij aan; met een Speriamo
besluit hij. Tusschen aanvang en slot, vier verhandelingen van verschillige gehalte.
De Piusfeesten te Rome is het omstandig dagboek der feestelijkheden bij het gouden
priesterjubilé van Pius den IXe, op 11n April 1869. Geleerd en leerrijk is, onder den
titel van Duitschland en het Koncilie van het Vaticaan, de wederlegging van het
Tagebuch, waehrend des Vaticanîschen Concils gefuehrt von Dr J. Friedrich, te
München. Zelfbedrog of Ydelheid? is gericht tegen het artikel van Gladstone: Italy
and her Church in de Church Quarterly Review no 1, over het Vaticanisme. Het
welsprekende en soms lyrische Rome is de perel van den bundel. Zulke bladzijden
leest men nog in de Civitate Dei en in den Discours sur l'histoire universelle. Dit
opstel roept Byron's vers uit Childe Harold (C. IV st. 145) in het geheugen: And when
Rome falls - falls the world.
Dr Schaepman mag aanspraak maken op aller dank bij het verzamelen dezer
verspreide opstellen tot een blijvend document, vooral omdat het goed is de
gebeurtenissen van '70, met de stemme des getuigen, te melden voor het jongere
geslacht. Schaepman, met zijne machtige geestvermogens en zijne grondige studie
van Kerk- en wereldgeschiedenis, vermeldt die feiten met tonen die zullen dreunen
zoolang er eene Nederlandsche taal zal gesproken worden, en die tranen van
aandoening zullen verwekken zoolang er een vonkje geestdrift voor Petrus en voor
Rome zal smeulen in het hart der Nederlanders. Ktèma eis aei.
Dr C.J.A.M.C.
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Inhoud van Tijdschriften.
België.
Belfort. (Het) 10. Oostdam: Katholieke letterkunde: J.-A. Vesters. - Meeus: De
misdadiger. - Moroy: Jan De Laet als letterkundige. - Drijver: Roman der Lorreinen.
Biekorf. 18. Van Speybrouck: Eigen- en Ambachtsnamen. - Winkler: Bouworde der
Germanen. - Vlaamsche woorden en spreuken.
Fédération artistique. 51. Congrès international de l'Art public. - Baes: Les habitations
à bon marché. - Van Ryn: Le Nationalisme dans l'art. - Le prix de Rome. - L'Exp.
Rembrandt à Amsterdam. - Kling: Rodolphe Kreutzer.
Revue de l'Art chrétien. IX. 5. Helbig: Un triptyque du 16e s. - Roulin: Le Calice
ministériel de Silos. - Gerspach: L'éal. de la Ste Trinité à Florence. - Cloquet: L'abbaye
d'Aulne. - Dieulafoy: La voûte gothique. - Helbig: La nouvelle cathédrale de Harlem.
- Chabeuf: Piscine dans l'égl. cathédr. de Dijon. - Randolph: Samuel et Nathaniel
Buck.
Revue Générale. 10. Vaes: Visite au Congo. - Woeste: Les élections de 1898. Cernon: Les besoins de l'armée. - Delaveux: Fêtes de Séville. - De Buisseret: Propos
d'Orient. - De Ghélin: L'avenir de l'Espagne. - Gilbert: Revue littéraire.
Volkskunde. 3-4. De Cock: Fantastische menschen. - Mac Leod: Vlaamsche
volksnamen v. zeedieren en planten. - Spreekwoorden afkomst. v. oude volkszeden.
- De Cock: Over het bouwoffer.
Revue Néo-Scolastique. Août. Besse: Léon Ollé-Laprune, - Pasquier: Les hypothèses
cosmogoniques. - De Wulf: Qu'est-ce que la philosophie scolastique? - Thiéry:
Qu'est-ce que l'art? - La philos. thomiste en Portugal. - Jacob Böhme, sein Leben u.
seine Philosophie.
Volksleven. (Ons) 4-6. Cornelissen: Ratten en muizen. - De Duivel in de
volksspreuken. - Harou: Dieren voor het Gerecht. - Vincx: St Merten. - Zand:
Begrafenisgebruiken. - Harou: De Kwâtongen. - Vincx: Beersel-op-den-Bosch. Zand: Hulshout. - Geudens: Plaatsbeschr. d. straten v. Antwerpen. - Harou:
Weerkunde. - Uit de vlaamsche zeestreek.

Nederland.
Archief voor nederl. Kerkgeschiedenis. VII. 2. Wüstenhoff: De priorij van Galilea.
- Meyer: Een theolog. roman uit de 17de eeuw. - Rogge: Onuitgeg. brief v. Luther. Rogge: Gerard Listrius. - Rogge: Latijnsche gedichten v. Arminius. - Over de attestatie
v. Brugge.
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Gids. (De) 8-10. Marius: John Ruskin. - Byvanck: Sentimenteele anecdoten uit de
18de eeuw. - Molengraaf: Ongevallen-verzekering. - Het goed recht van den
Vondelvertaler Verkuyl. - Kalff: Pro Patria. - Kern: Het Indisch tooneel. - Van Hamel:
Het poëzie-album v. Louise de Coligny. - Byvanck: De laatste regeeringsjaren v.
Willem III. - Wyzewa's Beethoven et Wagner. Quack: † A.C. Wertheim. - Borel:
Schoonheid uit Indië. - Molengraaf: De afstamming van buitenechtelijke kinderen.
- Byvanck: De laatste regeeringsjaren v. Willem III. - † Stéphane Mallarmé.
Hollandsche Revue. 9-10. De Trans-Siberische spoorweg. - Het drankverbod en het
Mahomedaansche recht. - Dr. Kiewiet de Jonge. - Miss Elsie Reasoner, een
lady-reporter. - Het lepra-gevaar. - Levensduur en Alkoholgebruik. - Grieksch voor
geneeskundigen. - Louis de Rougemont, een moderne Robinson Crusoë. - Paap's
Victor Haman.
Katholiek. (De) 9-10. Beusdorp: De oorspronkelijke gerechtigheid. - De Bont: Het
Katholieke Amsterdamsche patriciaat der 17de en 18de eeuw, Die Gottesbeweise bei
Thomas v. Aquin und Aristoteles. St. Bavo's Lied ‘van den Wijngaard.’
Spectator. 39. Vander Meulen: De Patriottentijd. - Van Schevichaven: Het Valkhof
te Nijmegen. - Eugène Carrière. - † Arnold Ising. - Forschungen zur Hamburgischen
Handelsgeschichte. - Kok: Bij de studie van Dante's Divina Comedia. - Victor
Charbonnel. ‘Het land van Rembrandt’ geïllustreerd door Lapidoth. - Brugmans: Uit
de geschied. v. Amsterdam. - Is ‘Fokel’ een draak? - Rogge: Over grammatica en
lectuur. - Meyer: Vander Aa's Biograph. Woordenboek.
Studien op godsd., wetensch. en letterk. gebied. LI. 3. Vogels: Ibsen's laatste periode.
- Van Nieuwenhoff: Twee jaren arbeids v. P. Canisius. - Van Kasteren: Dr. Poels en
wijlen Prof. Kuenen over 1 Par. 2: 42 vv. - Allard: Uit de geschiedenis der H. Stede.
- Scheeben's Handb. d. Kath. Dogmatik.
Taxandria. 10. Van Blokland: Geslacht Vos v. Beerse. - Juten: Heeswijk en Dinther.
- Van Ysselt: Spring- of Dansrijm Juten: Beleg v. Bergen-op-Zoom.

Duitschland.
Stimmen aus Maria Laach. IX. Kneller: Die Martyrer u.d. römische Recht. - Pfült:
Pater Hecker. - Meschler: Der Kathol. Hauskalender. - Kreiten: Roseggers religiöse
Tendenz. - Van Bebber's' Chronologie des Lebens Jesu. Rolfes Die Gottesbeweise
bei Thom. v. Aquin u. Aristoteles. - Dahlmann's Buddha.

Frankrijk.
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Revue Internationale de Musique. 13-14. Malherbe: La premièie femme de Boïeldieu.
- Poirée: Etude sur la mélodie. - De Curzon: Autour de l'ancien opéra. - Lovelace. Kling: Le docteur Martin Luther. - Lacome: Le principe féminin au théâtre. - Lecocq:
Histoire de la fille de Mme Angot. - De Curzon: Autour de l'ancien Opéra. - Hermann:
Anecdotes sur
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Liszt. - Filippi: La sonorité dans les salles de spectacle. - Berlioz à Carlsrube. - La
musique au Brésil.
Correspondant. Août-Sept. Le cinquantenaire de la mort de Chateaubriand. - Bismark.
- Le monde aux américains. - Une Jérusalem espagnole. - La dermère des
Orange-Nassau. - Lettres intimes de la Vesse de Chateaubriand. - Le centenaire du
soulèvement de l'Irlande. - L'avenir de l'Afrique tropicale et les chemins de fer. L'école buissonnière à Londres. - Le berceau du christianisme en France. - Les grands
écrivains français. - Ménélik II.
Polybiblion. 9-10. Les Classiques comparés et le P. Verrest, p. Guillaume. - Deutsche
Erzahler d. 18 Jhd., p. Furst. - La Chronologie du canzoniere de Pétrarque, p. Cochin.
- Die antike Kunstprosa, p. Norden. - Voltaire et l'Italie, p. Bouvy. - Wordsworth,
p. Legouis. - Die chromatische Alteration im liturg. Gesang der abendlandischen
Kirche, p. Jacobsthal. - Horace Mann et son oeuvre, p. Gaufrès.
Revue de Paris. Août.-Oct. La sagesse et la destinée. - La genèse d' ‘Antony’. L'embarquement de Charles X. - La vie pastorale au pays d'Arles. - La Bible de
l'humanité. - Bismarck. - Stéph. Mallarmé. - A travers le Dékan.
Revue des Deux-Mondes. Août-Oct. La sculpture de portraits en Grèce et l'art
moderne. - La man e de la modernité. - La vocation de Mme Beecher-Stowe. Chateaubriand. - La Fête-Dieu à Beaune. - Etudes d'un homme d'état russe sur la
société moderne. - La carrière diplomatique de Voltaire. - Qu'est-ce que la caricature?
- Le désarmement.
Revue des traditions populaires. Juill.-Sept. Romances populaires françaises. - Les
traditions popul. et les écrivains français: dans les mémoires d'outre-tombe. Superstitions iconographiques. - Les cris avec boniment. - Usages de mat. - Le coq
du clocher. - La chapelle des sept saints. - Les douze paroles de vérité. - Les ordalies.
- Les lances qui reverdissent.
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Omroeper.
Toonkunst.
Tinel. - Op den 27sten November zal te Dresden de vierde uitvoering van het oratorio
Franciscus plaats hebben, en in den loop der maand December de eerste uitvoering
in Amerika van het muziekdrama Godelieve. Dit zal te Milwaukee (Wisconsin)
gebeuren, onder leiding van den befaamden orkestmeester Eugen Luening.
Benoit zal op woorden van De Geyter eene cantate schrijven ter gelegenheid der Van
Dyck-feesten.

Plastische kunst.
Ziehier eenige belangrijke kunsttrekken uit de kunstgeschiedenis van België en de
ondersteuning door de regeering daaraan verleend, vooral met betrekking tot de
bouwkunst.
Het aloude Schippershuis te Gent, het Tempeliershuis te Iper, enz. zullen, om die
te kunnen behouden, tot lokalen voor den postdienst gebruikt worden.
De restauratie van het ‘Kasteel der Graven’ te Gent, der vermaarde bouwvallen
van Villers en Aulne, den burcht Bouillon enz. wordt voortgezet.
De kerkfabriek van O.L. Vrouwe, te Antwerpen, heeft van de regeering een subsidie
van fr. 10.000 verkregen voor de restauratie der kerk, die van S. Jacobus fr. 6,000
en die van S. Paulus fr. 4,500.
Aan de stad Mechelen is een subsidie van fr. 25,000 verleend voor de restauratie
v. S. Rombout.
S. Maarten te Hal krijgt fr. 6,400; het dorpje Herent fr. 4,400; O.-L.-Vrouwekerk
te Exaerde fr. 3,300; S. Ursmar te Binche fr. 4.600; Ste Waltrudis te Bergen fr. 4,000.
De kerk van S. Remy te Huy, van Lembecq bij Hal, de kapel van het h. Kruis in
de hoofdkerk van Brugge krijgen vensters van gebrand glas.
Merkwaardige muurschilderingen zijn er in S. Jacobuskerk te Brugge ontdekt in
italiaanschen stijl der 16e eeuw.
Albrecht de Vriendt werkt nog aan de prachtige muurschilderingen in de groote
schepenzaal te Brugge. Van boven staan de wapens der gilden, ambachten, gemeenten
van den Brugschen Vrije en de maatschappijen S. Joris en S. Sebastiaan. Daaronder
prijken een dertigtal portretten van beroemde Vlamingen. De groote paneelen zijn
met was geschilderd, zooals het vroeger in Spanje en Italië geschiedde. Zij stellen
de volgende onderwerpen voor:
1o Dirk van Elzas brengt het H. Bloed naar Brugge; 2o het armenmaal, tooneel uit
den feodalen tijd; 3o de Hansabond ontvangt zijne privilegiën; 4o de gemeente Brugge
hare Keure ontvangend; 5o de Brugsche magistraten bij Jan van Eyck; 6o de uitvinding
der boekdrukkunst door Jan Brito te Brugge; 7o Lodewijk van Maele, de stichter van
het stadhuis; 8o Jacob van Maerlant; 9o
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de Brugsche foor; 10e het Landjuwcel; 11o de opening van den ouden zeehaven; 12o
de terugkeer van de helden uit den slag der gulden sporen. Acht dier paneelen zijn
reeds geheel afgewerkt.
De koninklijke Commissie der monumenten heeft het werk van den heer De la
Censerie goedgekeurd: restauratie der kapel van het h. Bloed, te Brugge. Zij kost fr.
28,000. De kerk te Assche (Brabant) wordt gerestaureerd door den heer Collès, die
ta Ath door Mr Van Ysendijck, te Dadizeele door M. Bressers. Te Walcourt zullen
er muurschilderingen uitgevoerd worden onder de leiding van J. Helbig. Eveneens
gerestaureerd worden: S. Bavo te Gent; het Schuttershuis en het Kuipershuis (1577)
te Antwerpen; het Koorgestoelte van 's Gravenbrakel; de muurschilderingen ontdekt
in de kerk van Momalles bij Luik en het stadhuis van Bergen (fr. 23,000),

Zedegeschiedenis.
Huwelijksgebruik in China. - In een dorp in de omstreken van Shanghaï zou een jong
meisje trouwen, wat ook in China niet ongewoon is. Ongelukkiglijk kwam de
bruidegom te sterven eenige dagen voor den dag, die hem voor eeuwig zou binden.
De wanhoop van het arme meisje kende geen grenzen; zij zwoer nooit eenen andere
te zullen toebehooren en eenige dagen l ter huwde ze plechtig met.... eene groote
vaas met roode bloemen. Dit is eene symbolische plechtigheid, waardoor eene vrouw
wil doen uitkomen dat zij voor altijd als weduwe wil worden beschouwd. Maar
helaas! sterke aandoeningen en duren niet lang. Zoo ook deze wanhoop. Want ook
het Chineesche vleesch is zwak. De ‘vaas’ was niet in staat de leegte in het hart der
schoone te vullen. Ze brak de vaas en haren eed en zocht troost bij een anderen
chineeschen staartkop.
Maar toch zijn er, zooals het schijnt, die geheel hun leven trouw blijven aan de
roode vaas, en deze worden na hunne dood voorwerpen van buitengewone vereering,
en men richt voor hen, op bijzonderen last des Keizers, een gedenkteeken op aan den
kant van een openbaren weg.
V.N.

Letterkunde.
Modernen. - Bij Malmberg te Nijmegem verschijnt einde Nov. ‘Modernen’, door
M.A.P.C. Poelhekke, studiën over eenige voorname figuren uit de letterkundige
wereld onzer dagen: Verlaine, W. Kloos, Strindberg, Jörgensen en Van Eeden.
J.W. Brouwers. - Een levensschets van J.W. Brouwers is reeds voor verscheidene
jaren uitgegeven door de Koninkl. Vlaamsche Academie.
Aan de leden der Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden is nu een
bundel Levensberichten toegezonden, waarin ook voorkomt J.W. Brouwers, door
Jac. Vrancken.
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Florimond Van Duyse is door de Belgische Academie bekroond voor een ‘historique
de la partie spécialement musicale de la chanson flamande’; rapporteurs waren
Gevaert, Benoit en Mathieu.
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Edgar Baes werd bekroond voor een ‘Mémoire’ over symbool en allegorie in de
schilderkunst.
Woordenboek. - Letter B. van het nummer der Nederlandsche taal brengt bl. 1167
tot 1190, meer dan 23 kolommen klein folio, over de beteekenis van het woord Breed.
Wie nu nog niet zou verstaan wat het tegenovergestelde van smal is, behoort bepaald
tot de verstandelijk ‘smalle gemeente’.

Allotria.
Hoe de waard is, zoo verdenkt hij zijne gasten.
Professor: Ulysses heeft dus tien jaren gebruikt om naar huis terug te keeren.
Student A., zijn makker aanstootende:
Verduveld! Die moet diep in het glas gekeken hebben!
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Bijlagen.
Roeien en Sturen.
Laat, vrouwkens, uw mannen roeien
En riemen met veel beslag:
Ze houden het bootje in beweging,
En klatsen en kletsen en klotsen
En maken groot gewag.
De roeispaan heffen ze omhooge,
Ze plonsen ze in 't water neêr,
Ze strekken en trekken hunne armen,
Ze slechten en rechten hun schouders,
Hun romp slaat over end' weêr.
Het zweet beperelt hun voorhoofd,
Ze zeggen: ‘Wat dunkt er u van?
Zie maar, hoe recht ik koers hield,
Wat knoopen ik af heb gelegd!
Ei, vind me eens nog zoo'n man!’
Laat, vrouwkens, ze stoffen en boffen,
Maar houdt stil hand aan 't roer.
't Is al geen riemen en roeien
En pletsen en plassen en plonsen
En maken geweld en rumoer.
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Blijft gij voorzichtig sturen,
Dat het barkje kenter' noch strand';
Houdt gij maar koers in den vaarweg:
Het roer beteugelt de roeispaan,
Gij brengt, gij, 't schuitje aan land.

Antwerpen, October 1898.
HILDA RAM.

Maria!
o Moeder, eeuwig Vlekkelooze,
U waardig prijzen kan ik niet;...
Maar als de Mei haar eerste roze
Biedt U mijn hart zijn eerste lied.
Volzoete naam. - Hoe weer te geven,
Wat hooge liefde gij me ontvouwt,
Geweven door mijn jonge leven
In zooveel letteren van goud.
Hoe brak uw volle glans het duister
Zoo veler zwarte wolken door...
Hoe lichtte altijd, alom uw luister,
o Ster der zee, mijn hulkje voor!...
En of soms wilde winden joegen
De golven op in bange nacht:
Wat driften om mijn ziele sloegen,...
Zacht brak uw macht der golven kracht.
o Schoone naam! - Had' ik de accoorden,
Die ge Eng'lentongen zingen doet...
Ik ken geen hymne in and're woorden
Dan een eenvoudig ‘Wees-gegroet’.
o Moeder, Moeder vol erbarmen,
Tot wie vergeefs geen zondaar schreit,
Neem op mijn ziele,... en sluit ze in de armen, ...
En houd haar vast - in eeuwigheid!

Oct. '97.
J. LODEWIJKS.
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Vertwijfeling.
De uren van vertwijf'ling Wie heeft ze niet gekend?
Als 't harte moe en mat is Men te vergeefs zich wendt
Tot 's hemels hoogen troon
Die toch geen antwoord gaf!
Dan vlieten tranenbeken
Van onze oogen af,
Dan zijn de donk're wolken
Van lichtglans zelfs beroofd Dan strekken wij de handen
Wanhopend naar het hoofd! Ja somber zijn die uren
Rampzalig in één woord!
De hoop heeft ons verlaten
Haar stem wordt niet gehoord
Een vrees'lijk wee van smarte
Vervult ons door en dóór;
Wij gaan gebukt in 't zwarte
En zelfs het lied der voog'len
Is slechts een dof accoord!
De gansche lieve schepping
Met al haar bloemenpracht
Gelijkt een sombre nacht!
Doch wordt dat wee verbroken
O! dan herademt men!
Gods Zoon slechts was verlaten;
Wacht alle troost van Hem!
Blauw wordt nu 's Hemelstrans,
De wolken drijven af,
De Hoop vlecht u een krans,
De Liefde en 't Geloof
Omhelzen u te zaam
Zij dragen u gewis
In hunne zusterrij En gij zijt eeuwig blij!

M. ZUBLI
geb. Jonkvr. V.D. BERCH V. HEEMSTEDE
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Schemeravond(1)
Sage.
Blank-duive luchthemel uit
Beek-visch een algod
Met ooglodder aanknipt.
Dronken-vreugd, kopt er uit,
Adam en Eva.
Springt er uit, grasgebijt,
Wil te hoog, hemel op
Slikt zijn kop
Haakgeboord Petrizoon
Adam en Eva.

Uitlegging der Sage.
Daar was eens een schelvisch spartelend in een boschbeek, waarvan het water hem
niet beviel. De Almogende, medelijden hebbende met den armen visch, wilde dien
redden. Doch de visch, hoogmoedig en al te voorbarig, wilde Gods goedheid niet
bescheiden aannemen, sprong op het droge, meenende aldus het uitspansel en Gods
woning te kunnen bereiken, maar hij werd, tot straf zijner aanmatiging, door eenen
jongen visscher gekookt en opgegeten.
Men weet dat de oogen van een schelvisch door de kenners van volkssagen ‘Adam
en Eva’ genoemd worden, en dat Petrus een visscher was.

(1) Getrokken uit den bundel Moderne dichters. De schrijver is een liefhebber van onklare
‘Visioenen’, tegenwoordig in de mode. Proficiat!
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Inhoudstafels van den jaargang 1898.
I. Lijst der algemeene Studiën, Boekbeoordeelingen, Hovellen, Platen,
Mengelingen, Bijlagen, enz.
Beeldende kunst.
Beeldhouw-, Ets-, Schilder- en Bouwkunst.
Amsterdam op doek en paneel, door Ch. 208, 303, 470
C.V. Verreyt (vervolg)
De Renaissance van de Vlaamsche
kunstpottenbakkerij

354

Vlaamsche Altaren in de Rijnprovincie 387
en in Westfalen, door S. Beissel

Dichtkunst, letteren, tooneelkunst, novellen.
a) Verhandelingen.
Guido Gezelle, door H. de Marez

23

Vondel en de Turken, door G. Segers

66, 127, 217, 287

Onbekende bijzonderheden over de
97
oplichting uit de hoogeschool van Leuven
van Philips Willem, graaf van Buren,
door Edw. van Even
De gebroeders Juliaan en Albrecht de
Vriendt, door P. de Mont

134

Victor Becker S.J., door K..., S.J. (met
portret)

232

Beowulf, door E. Soens

240

Frantz M. Melchers, door Pol de Mont

273

Eene ‘geëmancipeerde’ vrouw, door A.C. 323
Croiset van der Kop
Twee spotdichten op Dendermonde, door 359
Willem Caudron, medegedeeld door J.
Broeckaert
Hulsterloo in Reinaert de Vos, door Is.
Teirlinck

416, 458
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Jozef Janssens, door E. de Lepeleer

480
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b) Verhalen.
Twee dagen uit het leven van Pepijn den 52
Korte, door A. Haupt
Een wijsgeer op de locomotief, door A. 185, 316
Birk

c) Gedichten.
Aan Prof. P. Alberdingk Thijm, poor M. 271
Zubli v.d. Berch v. Heemstede
Aan de Muzijk, door de zelfde

271

Avond aan ket Lucernermeer, door de
zelfde

272

Rigi en Pilatus, door de zelfde

272

Liefde en Lijden, door H. Donders

356

Een Beeld, door den zelfden

356

Jong Sterven, door den zelfden

357

Eenzaam, met God gemeenzaam, door
M. Zubli v.d. Berch v. Heemstede

441

Beproeving, door de zelfde

441

Roeien en Sturen, door Hilda Ram

517

Vertwijfeling, door M. Zubli v.d. Berch
v. Heemstede

518

Maria, door J. Lodewijks

519

Schemeravond, door een modernen
dichter

520

Toonkunst.
Zoo sprak Zoroaster, door P.
Alberdingk-Thijm

5

Oude zangwijzen, medegedeeld door H. 329
Roes

Nederlandsche en andere oudheden, zedegeschiedenis, genealogie.
Eigenaardige godsdienstige gebruiken 36
van Antwerpen in vroegere tijden, door
P, Génard
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Boedellijst der kostbare voorwerpen,
45
archieven en juweelen der Sinte
Goedelenkerk in 1581, door F.J. Kieckens
Gedenkbeker, door Gerard van Loon, in 49
1752, aan de Leuvensche Hoogeschool
geschonken, door Edw. van Even (met
plaat)
Het Gulden der vrije Vinckenaers van
Gent (1574) door F.J. Kieckens, S.J.

197

De Ambachtsgilden te Maastricht, door 372
J. de Ras
Onze Boeren binnen Audenaerde, door
J.F. Kieckens

409

Een Grafsteen van 1685 in de kerk van
S. Pieter te Leuven, met eene
aanteekening van Edw. Van Even

497

Mengelingen, bijlagen, enz.
Inhoud van Tijdschriften

91, 177, 262, 348, 429, 511

Vondeliana uit verschillende Tijdschriften 94, 184
Splinters

96, 184, 270, 353, 516
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II. Haamlijst der Schrijvers, DIE IN DEN JAARGANG 1898
MEDEGEWERKT HEBBEN.
Alberdingk Thijm (Zoroaster)

5

(Poëzie)

501

(Boekenkennis)

505, 509

Arbre De L'A. (Grafsteen)

497

Beissel, S. (Vlaamsche Altaren)

387

Birk, A. (Een wijsgeer)

185, 316

Broeckaert (Dendermonde)

359

Ceuleneer, Ad. de (Boekenk.)

89

Croiset v.d. Kop. (Eene geëmancipeerde 323
vrouw)
Donders, H. (Gedichten)

356, 357

Dupont, Dr. A. (Boekenk.)

82, 85, 341

Even, Edw. van (Gedenkbeker)

49

Even, (Philips van Buren)

97

Even, (Boekenk.)

333

Even, (Grafsteen)

497

Génard, P. (Godsdienstige gebruiken

35

Goossens, W. (Boekenk.)

338, 339

Haupt, A. (Pepijn de Kotte)

52

Kieckens, J.F. (Boedellijst)

45

Kieckens, (Het Gulden)

197

Kieckens, (Onze Boeren)

409

Lepeleer, Eug. De (Janssens)

480
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Lodewijks, J. (Maria)

519

Marez, H. de, (Guido Gezelle)

24

Mont, Pol de, (Geb. de Vriendt)

134

Mont, Pol de, (Frantz M. Melchers)

273

N. V. (Boekenk.)

171, 172, 174, 176, 261, 427

Ram, Hilda (Gedicht)

517

Ras, J. de (Ambachtsgilden)

372, 443

Roes, H. (Oude zangwijzen

329

Sanders van Loo, A.W. (Boekennieuws) 257
Segers, G. (Vondel)

66, 127, 217, 287

Sencie (Antigone)

504

Soens, E. (Beowulf)

240

Teirlinck (Reinaert)

416, 458

Verreyt, Ch. C.V. (Amsterdam)

208, 303, 470

Zubli, Mev. (Gedicht n)

271, 272, 441, 518
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III. Boekenkennis. (Critische overzichten). NAAMLIJST DER
SCHRIJVERS, WIER WERKEN IN DEN JAARGANG 1898
BESPROKEN ZIJN.
Baumgartner, Weltliteratur

425

Beaucourt de Noortvelde, R. de, Ste
Godelive de Ghistelles

176

Beaucourt N. D. de Breedene

508

Belpaire, M.E., Herfstrozen

79

Belpaire, en H. Ram, Wonderland

336

Bolte, J., Rebelle und Alutea
Zurantgigibeo

89

Boon's Letterkundige Bibliotheek

427

Binnewiertz, A., Gedichten

261

Claes, D., Broeder Jan

427

Decker, Th. De, J.F. Van de Velde

333

Dermont, Antigone

500

Detzel, H. Christliche Ikonographie

172

Duyse, Fl. Van, Les dern. cartouches d'un 428
archiviste
Gailliard, Edw., De keure van Hazebroek 176
van 1336
Geudens, Edm., De Geldwaarde in de
Geschiedenis

428

Grotefend, Dr H., Zeitrechnung des
deutschen Mittelalters u.d. Neuzeit

338

Haenen, H., 't Vaandel met het roode
kruis

337

Houtte, H. van, Kerels de Flandre

347

Houtte, H. van, Civilisation flamande

347

Jaarboekje van Alberdingk Thijm

426

Keuffer's, Trierisches Archiv

428

Kieckens, J.F., Recherches sur P.v.d.
Heyden

339

Koch, Dr. M. (zie Vogt)

337

Kreiten, W., Lebrecht Dreves

427
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Leeuwen, J. Van, Antigone

504

Lienhart, H., Elsässische Mundarten

507

Limburg's Jaarboek

174, 508

Limprecht C., Ursprung der Gothik

507

Margerie, A. de, H. Taine

85, 341

Martin, E. Elsässische Mundarten

507

Moerkerken, P.H. Van, Het nederl.
kluchtspel der 17de eeuw

439

Mont, Pol de, Poëzie en Proza

257

Mont, Pol de, Inleiding tot de Poëzie

505

Mutsaers, A.N., Leonis XIII Pontificis
maximi Carmina

171

Pallemaerts, J.F., Boerenkrijg

260

Poffé, Edw., Antwerpen in de XVIIIe eeuw 80
Ranke, De mensch, zijne tegenwoordige 82
en praehistorische rassen
Ras, J. de, Mémoire s.l. souv. du
Prince-Ev. de Liège

347

Riedler, A. Unsere Hochschulen

509
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Schaepman, H.S.A.M., Thomas van
Aquino

336

Schaepman, H.S.A.M., Menschen en
boeken

510

Scheltema. J.H., Horand de zanger

259

Schmid, Theod., Das Kunstwerk der
Zukunft und sein Meister R. Wagner

171

Schmid, Theod., Stimmen aus Maria
Laach

172

Schrijnen, Jos., H. Nikolaas in het
Folklore

338

Sophocles, Antigone

504

Stimmen aus Maria Laach, (zie Schmid) 81
Spillmann, Jos., Tapfer and treu

176

Verdaguer, S., Atlantis

346

Vogt. u. Koch, Geschichte der deutschen 337
Litteratur
Woerl's Reisebücher

335

IV. Omroeper.
Academie, Koninkl

267, 332, 440

Akademie, Vl

352, 439

Adam en Eva

277

Allotria

440, 516

Bach

269

Beethoven

95

Benoit

95, 514

Bergmann, Ant

267

Berlioz

268

Bismarck als hater

436

Blancevloer

268

Brouwers, J.W

515
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Brunetière

182

Bungert cyclus

183

Buysse, C.

438

Christus, van

269

Clementi, Muzio

183

Contemporary

96

Cyrano de Bergerac

268

Daudet, Léon

95

Dickensvereering

437

Dvorak

182, 269

Duyse, Fl. Van (Chanson)

515

Everaert

268

Fargeons

182

Franciscus

268, 514

Ghirlandajo

183

Henschel

436

Hugo, Victor

95

Huwelijksgebruik in China

515

Joachim

436

Kant

438

Kipling

95

Kluchtspel

439

Kunstgeschiedenis van België

514

Leoncavallo

269

Letterkundig nieuws

438

Liturgische zang

437
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Mascagni

183, 269, 437

Max Bruch

183

Mestdagh

269

Museum (Veiling)

183

Mont, Pol de

95

Muziekfeest, Nederrijnsche

352

Nietzsche

183

Opera

269

Othello

267

Payn

268

Poelhekke (Modernen)

515

Psalmen van Salomo

182

Renaud

15

Reinaert de Vos

182

Rostand

182
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Sabbe, Dr M

95

Schumann

436

Souterliederen

268

Strauss, R

269

Tinel

268, 514

Tolstoï

181

Tooneelliefhebbers (wedstrijd)

439

Tooneelletterkunde (wedstrijd)

439

Verschenen

268

Wagner

436

Wambach

183

Weingartner

269

Willems

440

Wonder

95

Woordenboek

516

Zangwill

438

V. Platen.
Gedenkbeker

49

Juliaan en Albrecht de Vriendt

134, 142

De Evangelist S. Lucas

173

Ste Gudula

174

Victor Becker

232

Gravin Ersilia Caetani-Lovatelli

323

De kunstschilder Jozef Janssens

443
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